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TOIMINTAMALLI

Pitkäaikainen omistaja jonka tavoitteena luoda arvoa 

kohdeyrityksissään aktiivisen omistajuuden kautta

Sievi Capitalin hallituksen, johdon ja muun organisaation 

monipuolinen osaaminen, kokemus ja laajat 

verkostot tuodaan yhtiöiden käyttöön liiketoiminnan 

kehittämisen tueksi.

Sijoitukset tehdään suoraan yhtiön taseesta, mikä 

mahdollistaa sijoitustoiminnan joustavuuden 

kohdeyhtiöiden arvonluonnin näkökulmasta

Vastuullisuus ja eettiset toimintatavat ovat 

olennainen osa omaa toimintaamme sekä 

kehitystyötä kohdeyhtiöissämme
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Sievi Capital on listaamattomiin suomalaisiin pk-yrityksiin 

keskittynyt pääomasijoittaja
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SIJOITUS 

NOIN 5-15 M€

1

2

3

4

Pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset 

(liikevaihto 15–100 m€)

Kannattava liiketoiminta ja positiivinen 

kassavirta

Mahdollisuus kasvaa selvästi toimialaa 

nopeammin ja saavuttaa merkittävä 

markkina-asema

Enemmistöomistus tai riittävä määräysvalta 

strategian valitsemiseksi, muuttamiseksi ja 

toteuttamiseksi

Sijoitamme kannattaviin ja kasvaviin pk-yrityksiin
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Uudet

kohdeyhtiöt

Hallitus ja 

hallinnointi

Johdon 

kehittäminen ja 

resursointi

Raportointi ja 

seuranta

Vastuullisuus 

ja eettiset toiminta-

tavat

Kiihtyvä orgaaninen 

kasvu
Yrityskaupat Kansainvälistyminen Rahoitusosaaminen

Ammattimaisten neuvonantajien verkosto

Aktiivinen omistajuus

Sitoutunut kumppani suomalaisille pk-yrityksille

Liiketoiminta- ja irtautumissuunnitelmat luodaan sijoitushetkellä 

Suunnitelmia päivitetään säännöllisesti

Yrittäjät

Sievi Capitalin 

osakkeenomistajat

Kasvupotentiaalin rahastaminen 

ja riskin jakaminen

Kohdeyhtiöiden arvon 

kasvattaminen 

aktiivisella kehitystyöllä

Kasvaneen arvon 

realisointi 

myymällä omistus

Hyvä tuotto omistajille

Nordic Rescue

Group

Tarjoamme kasvualustan suomalaisille pk-yrityksille
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Nykyiset pääomasijoituskohteet
Kasvavia ja vahvoja yhtiöitä

INDOOR GROUP KH-KONEET GROUP

(1) Tilanne 30.6.2020
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Indoor Group KH-Koneet Group

Nordic Rescue Group Suvanto Trucks

Sijoitusten käypien arvojen jakautuminen (1)

NORDIC RESCUE GROUP

Kohdeyhtiöt

SUVANTO TRUCKS
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Tiivistelmä vuoden 2020 H1:stä
Tulos palasi Q2:lla voitolliseksi, Indoor Groupin kehitys vahvaa
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• Pääomasijoitusten laskennallinen arvonmuutos ja Sievi Capitalin tulos H1:llä negatiivisia

– Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimet lisänneet talouden epävarmuutta, jolla pääosin negatiivisia vaikutuksia kohdeyhtiöihimme

– Q2:lla tulos palasi voitolliseksi

• Kohdeyhtiömme reagoivat nopeasti muuttuvaan markkinaympäristöön ja jatkoivat strategioidensa toteuttamista

– Indoor Group rajasi heikon markkinan vaikutuksia kevään vaikeina aikoina sekä reagoi nopeasti kysynnän elpymiseen kevään lopulla

– KH-Koneet Group jatkoi strategiansa toteuttamista laajentamalla liiketoimintaansa Ruotsissa yritysostolla ja uudella edustuksella

– Nordic Rescue Group rakensi pohjaa tulevalle kasvulle rekrytoinnein sekä uudella tehdashankkeella

– Suvanto Trucks käänsi tuloksensa voitolliseksi vaikeassa markkinatilanteessa

– Olemme tyytyväisiä kohdeyhtiöiden toimintaan ja kehitykseen

• Yrityskauppamarkkinoilla elpymistä loppukeväällä

– Useita uusia keskusteluja potentiaalisten kohteiden kanssa käynnistetty

– Uskomme yrityskauppamarkkinan elpymisen jatkuvan

– Vahva taloudellinen asema mahdollistaa uudet sijoitukset
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Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka
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Pitkällä aikavälillä vähintään 13 % 

oman pääoman tuotto 

Vuosien 2015-2019 keskiarvo: 19,3 %

Lisäosinkoa voidaan jakaa 

merkittävien irtautumisten jälkeen

0,15 € lisäosinkoa / osake jaettu 

alkuvuonna 2020 iLOQ:n myynnin 

seurauksena 

Osinkopolitiikkana jakaa 

varsinaisena osinkona vuosittain 

noin 3 % tilinpäätöshetken 

substanssiarvosta

Osinko vuodelta 2019: 0,04 € / osake eli

noin 3 % tilinpäätöshetken 

substanssiarvosta

Enintään 20 % 

nettovelkaantumisaste

Nettovelkaantumisaste H1/2020: -18,8 %
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11,4 %

17,7 %

27,2 %

22,5 %

17,7 %

2015 2016 2017 2018 2019

Oman pääoman tuotto Pitkän aikavälin vähimmäistavoite (13%)

Oman pääoman tuotto

Vahvaa näyttöä arvonluonnista
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Sievi Capital sijoituskohteena

Sievi Capital Oyj

1

2

3

Mahdollistamme sijoittamisen

suomalaiseen listaamattomiin

kasvuyrityksiin hajautetusti

Olemme merkittävien kasvuharppausten

strateginen ja rahoituksellinen tuki 

suomalaisille pk-yrityksille

Meillä on näyttöjä onnistumisista: 

sijoitustoimintamme tuotto on ollut 

hyvää viime vuosina
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