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SIEVI CAPITAL OYJ:N JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS 1.1. – 30.9.2013
Tammi – syyskuu
- Voitto katsauskaudella oli 1,3 (3,6) milj. euroa.
- Tulos / osake oli 0,02 (0,06) euroa.
- Substanssiarvo syyskuun lopussa oli 1,53 (1,58) euroa osakkeelta. 12
kuukauden pääoman palautuksella (0,06) oikaistu substanssin arvonmuutos oli
0,1%.
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
tietoja.
Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2013. Johdon
osavuotisen katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Katsauskaudella saatiin viranomaisten hyväksyntä aiemmin tiedotetulle pääoman
palautukselle, joka toteutetiin suunnitelman mukaisesti katsauskauden aikana.
Palautus oli yhteensä 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa osaketta kohden, yhteensä
3.463.826,34 euroa.
Jorma J. Takasen omistusosuus Sievi Capital Oyj:stä aleni 17.9.2013 tehdyn
sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen johdosta 21,06 prosenttiin Sievi
Capital Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Samanaikaisesti Jonna
Tolosen omistusosuus kasvoi 16.14 prosenttiin yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä
ja äänimäärästä. Lahjoituksen jälkeen Jorma J. Takanen omistaa suoraan 10 883
305 kpl ja välillisesti 1 900 000(Riitta ja Jorma J. Takasen säätiön
omistusosuus) Sievi Capital Oyj:n osaketta ja Jonna Tolonen omistaa 9 796 950
kpl Sievi Capital Oyj:n osaketta. Sievi Capital Oy:n osakkeiden kokonaismäärä on
60 714 270 kappaletta.
Sievi Capital Oyj:n sijoitukset jakautuvat pääomasijoituksiin ja
finanssisijoituksiin. Katsauskaudella ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
pääomasijoitusten arvostuksissa tai omistusosuuksissa. Katsauskauden jälkeen
Sievi Capital Oyj on lisännyt omistustaan Efore Oyj:ssa 19.54 prosenttiin
(13.99%). Finanssisijoituksia toteutettiin sijoituspolitiikan mukaisesti korkoja rahamarkkinainstrumentteja painottaen. Katsauskaudella kevennettin Nokian
painoa Nokian myytyä puhelinliikentoimintonsa Microsoftille sekä vähennettiin
strukturoitujen instrumenttien osuutta portfoliosta. Katsauskaudella saadut
korko- ja osinkotuotot olivat ennakoidun suuruiset.
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen:
”Kolmalla vuosineljänneksellä finanssisijoitusten riskiä vähennettiin
painottamalla allokaatiossa lyhytaikaisia korko- ja rahamarkkinainstrumentteja.
Allokaation muutos parantaa Sievi Capital Oyj:n mahdollisuuksia reagoida
nopeasti markkinatilanteen muutoksiin. Epävarmuus markkinoilla heijastuu
voimakkaasti markkinahinnoitteluun, jolloin poikkeukselliset ja nopeat
hintavaihtelut ovat edelleen todennäköisiä lähitulevaisuudessa.
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 1,53 euroa syyskuun lopussa eli muutos
vuoden alusta on -4,6%. 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 kohdeyhtiöiden Apetit Oyj:n sekä Efore 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 merkittävää nousua 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.
Tarkempia tietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta: www.iloq.fi
Panphonics Oy:n tehostamisohjelma on saatettu päätökseen ja operatiivinen
kustannustaso on sopeutettu vastaamaan vallitsevaa kysyntää. Tarkempia tietoja
yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta: www.panphonics.com
IonPhasE Oy laski liikkeelle uuden vaihtovelkakirjalainan, jolla turvataan
rahoituksen riittävyys yhtiön lyhyen aikavälin kasvutarpeiden rahoittamiseksi.
Kasvunäkymät kemian ja elektroniikkateollisuuden pakkaussovelluksissa ovat
hyvät, joskin asiakassopimukset näiden alojen johtavien toimijoiden kanssa
etenevät aikaisemmin arvioitua hitaammin. Tarkempia tietoja yhtiöstä ja sen
liiketoiminnasta: www.ionphase.fi
Norjalainen osakkuusyhtiö, Kitron ASA, arvioi näkymiään 23.7.2013 julkaistussa
osavuosikatsauksessa. Yhtiön mukaan toisen vuosipuoliskon liikevaihdon
ennakoidaan olevan vertailuvuoden tasolla, mutta koko vuoden 2013 liikevaihdon
arvioidaan jäävän hieman vertailuvuodesta. Yhtiö piti näkymänsä ennallaan.
Tarkempia tietoja yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta: www.kitron.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:
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
Osakkuusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Apetit Oyj:stä
on 9,4 % ja Efore Oyj:stä 13.9%.
Apetit Oyj (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 9.4%)on elintarviketeollisuusyhtiö,
jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin
liiketoimintaalueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja
öljykasviliiketoiminta. Apetit Oyj toimii pohjoisen Itämeren alueella.
www.apetit.fi
Efore Oyj (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 13.9 %, omistusosuus on kasvanut
katsauskauden jäkeen 19.54 prosenttiin)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.

