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SIEVI CAPITAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1. – 31.3.2013
Tammi – maaliskuu
- Voitto katsauskaudella oli 0,0 (3,3) milj. euroa.
- Tulos / osake oli 0,0 (0,06) euroa.
- Substanssiarvo maaliskuun lopussa oli 1,62 (1,62) euroa osakkeelta. 12
kuukauden osinko-oikaistu substanssin arvonmuutos oli 3,7%.
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan vuosineljänneksen
tietoja.
Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2013. Johdon
osavuotisen katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Sijoitusten käyvät arvot nousivat hieman ensimmäisellä neljänneksellä
vuodenvaihteen tasolta. Riskinottohalu markkinoilla jatkoi selvästi nousuaan
katsauskaudella, mutta siitä huolimatta ja vallitsevasta epävarmuudesta johtuen
loppuvuoden kehityksestä ei voida antaa arviota. Velkakriisin kehitys ohjaa
pääomavirtoja ja epävarmuus heijastuu voimakkaasti markkinahinnoitteluun.
Poikkeukselliset hintavaihtelut ovat mahdollisia myös lähitulevaisuudessa.
Vuoden alkupuoliskolla suurin osa finanssisijoituksista oli korkoinstrumenteissa
eikä sijoituksista realisoitunut merkittäviä osinkoja vielä katsauskaudella.
Katsauskaudella maksettiin sovitut lainaerät IonPhasE Oy:n
vaihtovelkakirjalainasta sekä osallistuttiin iLOQ Oy:n osakeantiin. Lisäksi
Efore Oyj:n osakkeita hankittiin lisää. Finanssisijoituksia toteutettiin
sijoituspolitiikan mukaisesti ja uusissa sijoituksissa painotettiin tuottavia
korkosijoituksia sekä valikoituja osinko-osakkeita.
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”2013 ensimmäisen vuosineljänneksen tapahtumista voisi erityisesti nostaa esiin
iLOQ Oy:n positiivisen myynnin ja kannattavuuden kehityksen. Sievi Capital Oyj:n
omistusosuus iLOQ Oy:stä on 23,3%. Myös muiden listaamattomien pääomasijoitusten
kehitys on ollut positiivista.
Sievi Capital Oyj pyrkii strategiansa mukaisesti lisäämään sellaisia
pääomasijoituksia, joissa voidaan vaikuttaa yhtiöiden toimintaan. Erityisesti
mielenkiinto kohdistuu sellaisiin yhtiöihin joilla on kannattava sekä
vakiintunut liiketoimintamalli.”
SUBSTANSSIARVO
Sievi Capital Oyj:n substanssiarvo oli 1,62 euroa maliskuun lopussa eli muutos
vuoden alusta on 1,1%. Substanssilaskelma julkaistaan vuosineljänneksittäin.
Substanssilaskelmassa käytetty osakkeiden lukumäärä on 57 730 439 kpl.
Substanssilaskelman laskentaperusteissa julkisesti noteeratut arvopaperit,
sijoitusrahastot ja johdannaiset on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin.
Osakkuusyhtiö Kitron ASA:n ja kohdeyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n kohdalla hintana
on kuitenkin käytetty arvostuspäivää edeltävän viiden päivän
kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa. Muutoin, mikäli kaupantekokurssia
ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta tai liikeeseenlaskijan
vahvistamaa arvoa. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu käypään
arvoon käyttäen laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä.

OSAKKUUSYHTIÖT
iLOQ Oy ennustaa liikevaihdon kaksinkertaistumista vuodelle 2013. Vahvaa kasvua
haetaan edelleen Pohjoismaista sekä Keski-Euroopan markkinoille kehitetyn
tuoteuutuuden (DIN-standardin mukainen lukkosylinteri) avulla. Saksan ja
Alankomaiden tytäryhtiöiden toiminta tukee markkina-aseman vahvistumista.
Panphonics Oy:n liikevaihdon merkittävän laskun vuoksi liiketoimitaa on
saneerattu. Nykyinen myynti tulee jakeluverkoston kautta eikä suurempia
toimitusprojekteja ole allekirjoitettu. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon
tavoitteena on kääntää yhtiön tuotteiden myynti ja kannattavuus kasvuun.
IonPhasE Oy teki vuoden 2012 aikana merkittäviä läpimurtoja erityisesti kemianja elektroniikkateollisuuden pakkaussovelluksissa ja kasvunäkymät näiden alojen
johtavien toimijoiden tuotteisiin ovat erinomaiset vuodelle 2013. Yhtiön
liikevaihdon ennakoidaan jatkavan nykyisellä voimakkaalla kasvu-uralla. Yhtiön
asiakaspohja ja myyntiprojektien määrä on kasvanut huomattavasti, mikä parantaa
yhtiön mahdollisuuksia kasvutavoitteiden ja kannattavuuden saavuttamisessa.
Norjalainen osakkuusyhtiö, Kitron ASA, arvioi näkymiään 22.4.2013 julkaistussa
osavuosikatsauksessa. Yhtiön päivitetyn arvion mukaan liikevaihto ei kehity
ennustetusti vuonna 2013. Yhtiö ennakoi, että liikevaihto jää hieman vuoden 2012
tasosta ja alkuvuoden negatiivinen markkinakehitys aiheuttaa paineita tulos- ja
marginaalitasoille. Yhtiön mukaan useiden liiketoiminnan kehitysohjelmien sekä
Kiinan, Saksan ja USA:n tuotantoyksiköiden positiivinen kehitys, mukaan luettuna
Ruotsin liiketoiminnan kääntyminen kannattavaksi, vaikuttavat kuitenkin edelleen
myönteisesti yhtiöön jatkossa.
Lännen Tehtaat Oyj:n tilinpäätös julkaistiin 14.2.2013. Yhtiön mukaan vuonna
2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun myötä vuoden 2013 liikevaihdon
arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Lisäksi kasvun ja
liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpiteiden ansiosta konsernin koko
vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nousevan vertailukautta
paremmaksi. Tulosparannuksen ennakoidaan olevan voimakkainta ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN VALTUUDET
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 18.4.2013 pitämässään
kokouksessa vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen esityksen mukaisesti pääomanpalautusta päätettiin jakaa yhteensä
0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, yhteensä 3.463.826,34 euroa.
Yhtiö on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin pääoman palauttamiseksi ja
varojenjaon arvioidaan tapahtuvan aikaisintaan elokuussa 2013. Osinkoa ei jaeta.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen ja Jarkko Takanen sekä
uutena jäsenenä Jonna Tolonen. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jorma J. Takasen.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaisesti
sekä päättämään osakeanneista.
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön www-sivuilla
www.sievicapital.com.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Sievi Capital Oyj:n sijoitusten käypien arvojen luotettava ennakointi on
epävarmaa ja suurelta osin riippuvainen markkinoiden yleisestä kehityksestä sekä
myös muista yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tekijöistä.
Tästä johtuen Sievi Capital Oyj ei anna arviota sijoitusportfolionsa tulevasta
arvonkehityksestä.
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Sievi Capital Oyj on sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on hallinnoida yhtiön
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.
Sievi Capital Oyj:n osakkuusyhtiöt (omistusosuus 29.4.2013):
Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 33,0%) 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 Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n
liikevaihto vuonna 2012 oli 1 695,1 milj. NOK (Norjan kruunua)(n. 231,0 milj.
euroa). www.kitron.com
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23,3 %) kehittää, valmistaa ja
markkinoi innovatiivisia, patentoituja, korkean turvallisuustason elektronisia
ja paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan
sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ S10-tuoteryhmän
asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi ja yhtiö on saavuttanut merkittävän
markkina-aseman Pohjoismaissa sekä positiivisen vastaanoton Keski-euroopassa.
Markkinointi Keski-Euroopan markkinoille kehitetyllä DIN-standardin mukaisella
lukkosylinteri -ratkaisulla on käynnistetty Saksassa ja Alankomaissa.
www.iloq.fi
IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 35,8 %) 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 40,0 %) 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. Lisäksi Panphonics on tasoääniteknologian
komponenttivalmistaja. www.panphonics.com
Osakkusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:stä
on 9,4 % ja Efore Oyj:stä 11,1%. Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyhtiö,
jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liiketoimintaalueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja
öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren alueella.
www.lannen.fi. Efore Oyj on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja
valmistava kansainvälinen yhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä on Suomen lisäksi Kiinassa
ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksikkö sijaitsee Kiinassa. www.Efore.fi

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat
aiheuttaa sen, että Sievi Capital Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai
saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista,
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”,
”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä
tekijät voivat vaikuttaa Sievi Capital Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä
pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan
tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että
tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa
tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden
informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai
muissa tilanteissa.

