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SCANFIL OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY NASDAQ OMX HELSINKI OY:LLE
Sievi Capital Oyj:n ("Sievi Capital") osittaisjakautumisessa syntyvä uusi yhtiö Scanfil Oyj
(perustettava yhtiö, "Scanfil") on tänään jättänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ("Helsingin
Pörssi") hakemuksen sen osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssin pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan
arviolta 2.1.2012. Osakkeiden lukumäärä on 57 730 439 kappaletta.
Sievi Capitalin varsinainen yhtiökokous päätti 22.11.2011, että Sievi Capital jakautuu
osittaisjakautumisella siten, että sen sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan
liittyvät varat ja velat siirtyvät osittaisjakautumisen seurauksena uuteen perustettavaan yhtiöön
Scanfil Oyj:öön. Jakautumisvastikkeena Sievi Capitalin osakkeenomistajat saavat Scanfilin
osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Sievi Capital Oyj:n osaketta vastaan
annetaan yksi (1) Scanfil Oyj:n osake. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta Sievi Capitalin
omistamille osakkeille. Osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 1.1.2012.
Esite, joka liittyy jakautumiseen ja osakkeiden ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssin pörssilistalla, on ollut saatavilla 14.11.2011 alkaen internetissä osoitteessa
http://www.sievicapital.fi.
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Sievi Capital -konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj sekä kansainvälinen
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava alakonserni Scanfil

EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti
riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfil EMS Oy:llä on 35 vuoden kokemus. Yhtiö on
järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville
tietoliikennejärjestelmien ja ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat
matkaviestin- ja tietoliikenneverkon laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat,
hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja ?siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit,
peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa
ja Suomessa.
Sievi Capital -konsernin osakkuusyhtiöt:
Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen pörssinoteerattu
sopimusvalmistaja, joka toimii viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus,
perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa,
Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n
liikevaihto vuonna 2010 oli 1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 204,8 milj. euroa). www.kitron.com
Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden
impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja ?laitteita sekä
tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia. Greenpoint Oy
palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä
sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois- ja Latinalaisessa Amerikassa. www.greenpoint.fi
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia,
korkean turvallisuustason elektronisia ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät
nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ Oy:n kehittämän
iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi
saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut
kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi
IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia
puolijohtavia polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä.
IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja
tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan teknologiaan
perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä. www.ionphase.fi
Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan
perustuvien tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan
äänentoiston teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön
SoundShower -kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa
mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii myös
tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille teollisille
valmistajille. www.panphonics.com

