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SIEVI CAPITAL OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE      27.2.2014  KLO 14.00    
 
SIEVI CAPITAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2013 
 
Tammi-joulukuu 
- Tulos katsauskaudella oli -0,02 (4,7) milj. euroa. 
- Tulos / osake oli 0,00 (0,08) euroa. 
- Vuoden 2013 aikana jaettiin osakkeenomistajille pääoman palautuksena 0,06 euroa osakkeelta. 
- Substanssiarvo joulukuun lopussa oli 1,54 (1,60) euroa osakkeelta. 
 
Loka-joulukuu 
- Tulos katsauskaudella oli -1,4 (1,1) milj. euroa. 
- Tulos / osake oli -0,02 (0,02) euroa. 
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,05 euroa/osake. Ellei toisin ole mainittu, tilinpäätöstiedotteessa 
esitetyt luvut ovat Sievi Capital Oyj konsernin lukuja ja suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden 
vastaavan tarkastelukauden vertailulukuja. 
 
Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta vuodelle 2014. Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat 
tilintarkastamattomia. 
 
 
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
 
”Vuosi 2013 oli Sievi Capital Oyj:n toinen jakautumisen jälkeinen tilikausi sijoitusyhtiönä. Sijoitustoiminnan 
osalta vuosi 2013 oli edellisen vuoden tapaan haastava. Sijoitusten käyvät arvot vaihtelivat voimakkaasti 
viime vuoden aikana. Tilikauden 2013 IFRS:n mukainen tulos muodostui lopulta 0,02 milj. euroa 
negatiiviseksi. Sievi Capital Oyj teki muutoksia sijoitusallokaatiossa vuoden aikana ja sijoitusten riskitasoa 
laskettiin edelleen.”  
 
”Sievi Capital Oyj:n vahva taloudellinen asema mahdollistaa jatkossakin yhtiön aktiivisen sijoittaminnan 
harjoittamisen talouden heilahteluista riippumatta. Tilikauden aikana finanssisijoituksiin liittyvää riskiä 
kevennettiin painottamalla likvidejä, läpinäkyviä ja lyhytaikaisia sijoituksia portfoliossa. Samalla varaudumme 
siirtämään portfolion painopistettä hallitusti finanssisijoituksista strategisiin pääomasijoituksiin tulevien 
tilikausien aikana.” 
 
SIJOITUSTOIMINNAN SEKÄ OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖIDEN KEHITYS 
 
Listatuissa pääomasijoituksissa Sievi Capital Oyj kasvatti omistusosuuttaan Eforessa 19,5 prosenttiin ja 
Apetit Oyj:ssä 10,2 prosenttiin tilikauden aikana ja säilytti merkittävän omistuksensa Kitron ASA:ssa.  
 
IonPhasE Oy:n (omistusosuus 35,8 %) liikevaihto kasvoi selvästi edellisvuodesta. Edelleen laajentunut 
asiakaspohja ja saavutetut referenssit ovat entisestään lisänneet yhtiön uskottavuutta ja tunnettuutta 
markkinoilla. Vuonna 2013 yhtiön liikevaihto kasvoi yli 50 % edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2013 tulos oli 
tappiollinen. 
  
iLOQ Oy (omistusosuus 23,2 %) oli Deloitte Fast 50 2013 -listauksen mukaan nopeimmin kasvava 
teknologiayhtiö Suomessa. iLOQin kehittämä lukitusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti ainoa digitaalinen 
lukitusjärjestelmä, joka tuottaa tarvitsemansa energian avaimen työntöliikkeestä. iLOQ-lukitusjärjestelmä on 
käytössä yli tuhannessa kohteessa, joissa on yhteensä yli 150.000 lukkoa ja lähes 300.000 avainta. Tuotteet 
myydään iLOQ Partnereiden kautta, joita yhtiöllä on yli 150 ja näillä toimipisteitä yhteensä yli 200. Yhtiö teki 
tilikaudella 2013 ensimmäisen positiivisen tuloksen. iLOQ ovaalilukkoon perustuvan lukitusjärjestelmän 
liikevaihdon kasvu jatkui Suomessa ja Ruotsissa. iLOQ europrofiililukkoon perustuvan lukitusjärjestelmän 
myynnin kasvu käynnistyi Hollannissa.  
 
Panphonics Oy:n (omistusosuus 40,0 %)kulu- ja taserakennetta on pyritty sopeuttamaan vallitsevan 
kysynnän tasolle. Vuonna 2013 yhtiö jäi liikevaihtotavoitteestaan, mutta sopeuttamistoimien ansiosta yhtiö 
teki käyttökatetasolla pienen positiivisen tuloksen. Tilikausi päättyi heikosta myyntivolyymista johtuen lievästi 
tappiolle.  
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Efore Oyj (www.efore.fi, omistusosuus 19,5 %) on julkaissut tilintarkastamattoman tilinpäätöstiedotteen 
13.2.2014. Tilikauden 1.11.2012 - 31.12.2013 liikevaihto oli 82,5 milj. euroa (78,1 milj. euroa). Tilikauden 
tulos oli -6,2 milj. euroa (-2,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,15 euroa (-0,06 euroa). Tilikauden 
kahden viimeisen kuukauden tulos oli 0,0 milj. euroa.  
 
Yhtiön strategisena tavoitteena on ollut telekommunikaatio- ja teollisuussektoreiden liiketoimintojen 
keskinäinen tasapainottaminen. Yhtiö otti merkittävän askeleen strategian toteuttamisessa ostamalla 
italialaisen teollisuuden teholähdevalmistajan Roal Electronicsin koko osakekannan. Kasvaneen 
omistusosuuden myötä Eforen ylimääräinen yhtiökokous valitsi Sievi Capital Oyj:n hallituksen jäsenen 
Jarkko Takasen Eforen hallituksen jäseneksi. 
 
Kitron ASA (www.kitron.com, omistusosuus 33,0 %)on julkaissut alustavan tuloksen 12.2.2014. Yhtiön 
liikevaihto vuodelta 2013 laski 209,0 milj. euroon (226,5 milj. euroa). Kitron ASA:n nettotulos vuodelta 2013 
oli 1 milj. euroa (6,2 milj. euroa) ja vuoden viimeisellä neljänneksellä -0,5 milj. euroa (3,6 milj. euroa). Koko 
vuoden 2013 osakekohtainen tulos oli 0,006 euroa (0,036 euroa). Hallituksen voitonjakoesitys varsinaiselle 
yhtiökokoukselle ei ole vielä tiedossa. (Kitron ASA:n euromääräiset luvut on laskettu käyttämällä EKP:n 
julkaisemaa Norjan kruunun vuoden 2013 keskikurssia 1 EUR = 7,8067 NOK) 
 
Apetit Oyj (www.apetit.fi, omistusosuus 10,2 %)on julkaissut tilinpäätöstiedotteen 25.2.2014. Yhtiön 
tilikauden 2013 liikevaihto kasvoi 387,3 milj. euroon (378,2 milj. euroa). Apetit Oyj:n vuoden 2013 tulos oli 
9,3 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen tulos oli 4,4 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Koko 
vuoden 2013 osakekohtainen tulos oli 1,63 euroa (1,07 euroa). Hallituksen osinkoesitys varsinaiselle 
yhtiökokoukselle on 1,0 euroa osakkeelta. 
 
Belgiassa Sievi Capital Oyj:n 99,98 %:sti omistamalla Scanfil N.V.:llä ei ole ollut tuotannollista toimintaa 
vuoden 2006 jälkeen. 
 
SIEVI CAPITAL OYJ:N SIJOITUSTOIMINNAN TULOS  
 
Sievi Capital Oyj:n liikevoitto tammi-joulukuussa oli -0,7 (0,7) milj. euroa ja katsauskauden IFRS-tulos oli -
0,02(4,7) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,08) euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 0,7 % (6,9 %). 
Tammi-joulukuussa finanssisijoitusten korko- ja osinkotuottoja sekä luovutusvoittoja kirjattiin 2,7 (3,4) milj. 
euroa ja rahoituskuluja 0,1 (0,0) milj. euroa. Realisoituneita luovutustappioita syntyi 2,8 (0,8) milj. euroa ja 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusvarojen arvonmuutosta kirjattiin 3,1 (3,7) milj. euroa. 
Sievi Capital Oyj:n osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oikaistuna aktiivan poistolla oli -0,8 (-0,8) milj. euroa 
ja pääomalainasijoituksen arvonalennus -0,9 (0,0)milj. euroa. Sijoitustoiminnan tulosvaikutteisesti kirjattu 
tulos sisältäen kaikki finanssi- ja pääomasijoitukset oli tilikaudella yhteensä 1,2 (5,5) milj. euroa. 
 
Loka-joulukuussa kirjattiin sijoitustoiminnan tuottoja 0,4 (0,8) milj. euroa, realisoituneita luovutustappioita -0,3 
(-0,4) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta 0,6 (0,4) 
milj. euroa. Pääomasijoituksista Apetit Oyj sekä Efore Oyj, jotka eivät täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, 
arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos tilikaudella 1,7 (-0,2*) milj.euroa on kirjattu oman pääoman 
käyvän arvon rahastoon verovelalla oikaistuna.  
 
* vertailussa vuodelta 2012 on mukana vain Apetit Oyj. Efore Oyj:n osalta arvostus muuttunut vuonna 2013. 
 
SIEVI CAPITAL OYJ:N SIJOITUKSET 
 
Sievi Capital Oyj:n sijoitustoiminta jakaantuu finanssisijoituksiin ja pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan 
tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –kuluihin.  
 
Sijoitusvarat olivat 45,0 (57,8) milj. euroa. Sijoitusvaroista 11,5 (16,0) milj. euroa on pankkitileillä ja alle 
kolmen kuukauden talletuksissa. Sijoitusvaroista 33,5 (41,8) milj. euroa on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, 
joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä 
ETF- ja osakesijoitukset. Sijoitukset ovat IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arvoon. 
Sijoitusvaroilla tarkoitetaan likvidejä varoja ja finanssisijoituksia. Ne eivät sisällä Kitron ASA:n, Efore Oyj:n ja 
Apetit Oyj:n omistusosuuksia, jotka on luokiteltu pidempään omistettaviksi ja kuuluvat pääomasijoitukset -
segmenttiin 
 

       

http://www.efore.fi/
http://www.kitron.com/
http://www.apetit.fi/
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SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN 

milj. euroa           

Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti:   

              

        

 31.12.2013 % 31.12.2012 % 

Pörssilistatut yhtiöt 38,12 43 % 29,9 33 % 

Listaamattomat yhtiöt 9,22 10 % 8,1 9 % 

ETF-sijoitukset 4,32 5 % 5,5 6 % 

Osakerahastot       

Korkorahastot 9,11 10 % 9,9 11 % 

Strukturoidut tuotteet 9,88 11 % 12,1 13 % 

Hedgerahastot       

Joukkovelkakirjalainat 8,02 9 % 8,3 9 % 

Muut korkoinstrumentit       

Rahavarat 10,41 12 % 16 18 % 

Yhteensä 89,07 100 % 89,7 100 % 

       

        

Konsernin sijoitusvaroista 83 % oli euroissa, 2 % Ruotsin kruunuissa, 1 % Yhdysvaltain dollareissa ja 
14 % Norjan kruunuissa. 

 
MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS  
 
Sievi Capital Oyj:n maksuvalmius on hyvä. Konsernitaseen loppusumma oli 89,7 (93,3) milj. euroa. 
Omavaraisuusaste oli 96,1 (96,1) % ja nettovelkaantumisaste -52,0 (-64,5) %.  
 
Investointien rahavirta oli +0,02 (+10,2) milj. euroa. Rahoituksen rahavirta -3,4 (-3,5) milj. euroa sisältää 
pääomanpalautuksen 3,4 (0,0) milj. euroa. euroa Tilikaudella ei maksettu osinkoa pääomanpalautuksen 
lisäksi. Edellisellä tilikaudelle jaettu osinko oli 3.5 milj. euroa. 
 
SUBSTANSSIARVO JA KURSSIKEHITYS 
 
Sievi Capital Oyj: osakekohtainen substanssiarvo vuoden 2011 lopussa oli 1,52 euroa, vuoden 2012 lopussa 
1,60 euroa ja 31.12.2013 substanssiarvo oli 1,54 euroa. Tilikauden 2013 aikana toteutettiin 0,06 euron 
pääomanpalautus osakkeenomistajille 
 
Substanssilaskelmassa käytetty ulkona olevien osakkeiden lukumäärä on 57.765.439 kpl. 
Substanssilaskelman laskentaperusteissa julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdannaiset 
on arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Efore Oyj:n, Kitron ASA:n ja Apetit Oyj:n kohdalla hintana on 
kuitenkin käytetty arvostuspäivää edeltävän viiden päivän keskiarvoa kaupankäyntimäärillä painotettuna. 
Muutoin, mikäli kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta tai liikeeseenlaskijan 
vahvistamaa arvoa. Noteeraamattomat osakkeet ja osuudet on arvostettu viimeiseen hankintahintaan tai 
käypään arvoon laskennallisia arvonmääritysmenetelmiä käyttäen. 
 
Sievi Capital Oyj:n osakkeen katsauskauden yli kurssi oli 1,20 euroa ja alin 0,94 euroa ja kauden 
päätöskurssi oli 1,10 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1.927.368 kappaletta. 
Osakekannan markkina-arvo 31.12.2013 oli 66,8 (55,9) milj. euroa. 
 
ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA 
 
Jorma J. Takasen omistusosuus muuttui 17.9.2013 tehdyn sukupolvenvaihdokseen liittyvän lahjoituksen 
johdosta. 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. Tämä vastaa 21,06 
prosenttia Sievi Capital Oyj:n osakkeiden 60,714,270 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä.  
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Lahjoituksen jälkeen Jonna Tolonen omistaa 9.796.950 kpl Sievi Capital Oyj:n osaketta. Tämä vastaa 16,14 
prosenttia Sievi Capital Oyj:n osakkeiden 60.714.270 kappaleen kokonaismäärästä ja äänimäärästä. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuutti 18.4.2013 pitämässään kokouksessa hallituksen 
päättämään enintään 3.000.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen esityksen mukaisesti. Valtuutus 
kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2012 annetun valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. 
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta. 
 
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista. Valtuutuksen nojalla annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä 5.983.831 osaketta, mikä vastaa 9,9 prosenttia yhtiön kaikista 
osakkeista. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien 
antamisen ehdoista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakeanti voi tapahtua 
suunnatusti osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen.  
Valtuutus on voimassa 17.4.2016 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman 
osakeantivaltuutuksen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2013 yhteensä 2.948.831 kpl omia osakkeita ja ne edustivat 4,9 
% yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana yhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrä laski 35.000 kappaleella. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Sievi Capital Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 henkilöä. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa Sievi Capital Oyj:lle hyvät edellytykset sijoitusstrategian 
mukaisiin yritysjärjestelyihin. Valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan riittävän suuri omistusosuus, 
jotta aktiivinen vaikuttaminen yritysten toimintaan on mahdollista. 
 
Osakkuusyhtiöiden näkymät:  
 
iLOQ Oy ennustaa liikevaihdon kasvavan nykyisillä markkina-alueilla tehtävien myynti- ja 
markkinointitoimenpiteiden johdosta myös vuonna 2014. Yhtiö panostaa voimakkaasti kansainväliseen 
kasvuun rekrytoimalla lisää henkilöitä yhtiön myyntiorganisaatioon, joka tekee markkinointia b-to-b 
asiakkaille sekä rakentaa ja tukee iLOQ Partner-verkostoa. Liiketulosprosentin ennustetaan kasvavan 
liikevaihdon kasvun myötä. 
 
IonPhasE Oy jatkoi materiaalitoimituksia elektroniikkateollisuuden pakkaussovelluksissa. Säännölliset 
toimitukset autoteollisuudelle ja kemianteollisuuden pakkauksiin jatkuivat ja volyymit kasvoivat. Yhtiö on 
avannut yhteistyökanavia alan suurten toimijoiden kanssa, johon liittyen on odotettavissa uusia merkittäviä 
asiakkuuksia ja käyttökohteita. Yhtiö on jatkanut tuotantoprosessin kehittämistä ja parantanut tuotteiden 
teknistä suorituskykyä sekä laatua. Tämän odotetaan parantavan yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta 
jatkossa. 
 
Panphonics Oy:n liikevaihdon merkittävän laskun vuoksi liiketoimitaa on sopeutettu vastaamaan paremmin 
tuotteiden kysyntää. Vuoden 2014 tavoitteena on kääntää yhtiö takaisin kasvu-uralle.  
 
Norjalainen osakkuusyhtiö, Kitron ASA, arvioi näkymiään 19.3.2014 julkaistavassa vuosikertomuksessaan.  
 
Efore Oyj arvioi 13.2.2014 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessaan langattomien tietoliikenneverkkojen pitkän 
aikavälin kysynnän kasvavan, riippuen kuitenkin yleisestä talouskehityksestä. Teollisuussektori tarjoaa 
Eforelle useita kasvualueita. Roal-yrityskauppa on keskeinen osa Eforen strategiaa, jonka mukaan yhtiö 
jatkaa teollisuuselektroniikkasektorin kasvattamista ja liiketoimintansa tasapainottamista.  
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Eforen kasvun ja kannattavuuden parantamisen kannalta uusien tuotteiden volyymituotannon 
käynnistyminen ennusteiden mukaisesti ja yrityskaupan synergiaetujen saavuttaminen ovat keskeisessä 
asemassa. Lähitulevaisuudessa yhtiö keskittyy uusien tuotteiden tuotantoon siirtämiseen, synergiaetujen 
saavuttamiseen yrityskaupan jälkeen ja vaadittaviin tehostamistoimenpiteisiin kannattavuuden 
parantamiseksi.  
 
Apetit Oyj:n 25.2.2014 julkaistun tilinpäätöstiedotteen mukaan yhtiö tavoittelee orgaanista kasvua sekä 
ruokaliiketoiminnassa että vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat 
merkittävästi vilja- ja öljykasvimarkkinoiden aktiivisuus ja hintatason muutokset. Johtuen vertailuvuotta 
alemmista viljojen markkinahinnoista, vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan jäävän 
vertailuvuodesta.  
 
Apetitin koko vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan olevan korkeintaan vertailuvuoden tasolla. 
Sokerin madaltuneen markkinahintatason arvioidaan vaikuttavan laskevasti Muut toiminnot -segmenttiin 
kuuluvan osakkuusyhtiö Sucroksen tulokseen. Ruokaliiketoiminnassa ja vilja- ja öljykasviliiketoiminnassa 
tavoitellaan kannattavuuden paranemista vertailuvuodesta. Tuloksen kertymisen ennakoidaan painottuvan 
vertailuvuotta voimakkaammin loppuvuoteen. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketuloksen ilman kertaeriä 
arvioidaan jäävän vertailukaudesta. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit, kuten sijoitusten arvon alentuminen, voivat toteutua 
mikäli Euroopan velkakriisi kärjistyy uudelleen ja maailmantalouden toipuminen kestävälle kasvu-uralle 
hidastuu. Velkaongelmat voivat edelleen paisua joissakin valtioissa ja vaikutukset saattavat levitä laajalle. 
Euroopan pankkisektori on yhä haavoittuva EKP:n markkinatukioperaatioista huolimatta.  
 
Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien 
hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. 
  
SIEVI CAPITAL OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2014  
 
Vuoden 2013 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan maaliskuussa 2014 viikolla 13. Vuonna 
2014 Sievi Capital Oyj julkistaa johdon osavuotiset selvitykset ja osavuosikatsauksen seuraavasti:  
 
- Johdon osavuotinen selvitys tiistaina 29.4.2014 
- Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2014 torstaina 7.8.2014 
- Johdon osavuotinen selvitys torstaina 30.10.2014  
 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 JA HALLITUKSEN ESITYKSET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 8.4.2014 yhtiön pääkonttorissa, Yritystie 6, 
Sievi.  
 
Sievi Capital Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4)jäsentä. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä, 
esittävät, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti Jorma J. Takanen, Asa-Matti Lyytinen, 
Jarkko Takanen, ja Jonna Tolonen.  
 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 74.064.705 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vapaasta omasta pääomasta osinkoa 0,05 euroa/osake eli yhteensä 
2.888.272 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 
11.4.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  
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Osingonmaksupäivä on 23.4.2014.Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia. Ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön 
maksukykyä. 
 
Yhtiö julkaisee yhtiökokouskutsun myöhemmin erikseen.  
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2012. Kaikki 
tiedotteessa olevat luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA         

milj. euroa         

  10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 

  2013 2012 2013 2012 

          

         

Liiketoiminnan muut tuotot   0,0  0,0 1,2 

Kulut -0,3 -0,2 -0,7 -0,5 

Poistot 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Liikevoitto -0,3 -0,2 -0,7 0,7 

Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 0,8 2,9 6,3 

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,4 0,6 -1,7 -0,8 

Voitto ennen veroja -1.1 1,2 0,5 6,2 

Tuloverot -0,2 -0,2 -0,5 -1,5 

Tilikauden tulos  -1,3 1,1 0,0 4,7 

          

          

Tilikauden tulos -1,3 1,1 0,0 4,7 

          

          

Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa),         

tilikauden voitto 0,02 0,02 0,00 0,08 

          

          

Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.     
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KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA       

milj. euroa         

  10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 

  2013 2012 2013 2012 

          

Tilikauden tulos -1,4 1,1 0,0 4,7 

Muut laajan tuloksen erät:         

Myytävissä olevat sijoitukset -0,2 0,2 1,7 -0,2 

Muuntoerot osakkuusyhtiöistä -0,4 -0,4 -2,0 0,5 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  -0,1  0,3 

Tilikauden laaja tulos yhteensä -2,0 0,9 -0,3 5,0 

          
 

KONSERNITASE     

milj. euroa     

      

Varat 31.12.2013 31.12.2012 

      

Pitkäaikaiset varat     

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   

Osuudet osakkuusyrityksissä 20,9 23,6 

Myytävissä olevat sijoitukset 19,2 7,8 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 17,7 17,1 

Saamiset 0,5 0,2 

Laskennalliset verosaamiset 1,0 0,9 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 59,3 49,7 

      

Lyhytaikaiset varat     

      

Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2 0,4 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat saamiset 0,5  
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 16,8 24,7 

    

Rahavarat 10,5 16,0 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 28,0 41,1 

      

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,5 2,5 

   

      

Varat yhteensä 89,7 93,3 
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Oma pääoma ja velat 31.12.2013 31.12.2012 

      

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     

Osakepääoma 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

0,0 
12,6 

16,1 
0,0 

                 
Muuntoerot -1,0 1,0 

Muut rahastot 1,6 -0,1 

Kertyneet voittovarat 57,9 57,4 

Oma pääoma yhteensä 86,4 89,7 

      

Pitkäaikaiset velat     

Laskennalliset verovelat 1,0 0,2 

Varaukset 2,1 2,7 

Pitkäaikaiset velat yhteensä 3,1 2,8 

      

Lyhytaikaiset velat     

Ostovelat ja muut velat 0,2 0,1 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,0 0,7 

Lyhytaikaiset velat yhteensä 0,2 0,8 

      

    

      

Velat yhteensä 3,3 3,6 

      

Oma pääoma ja velat yhteensä 89,7 93,3 

   

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       

milj. euroa       

  31.12.2013 31.12.2012   

Liiketoiminnan rahavirrat       

Tilikauden voitto 0,0 4,7   

Oikaisut tilikauden voittoon -1,3 -4,7   

Käyttöpääoman muutos 0,2 -0,2   

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,1 0,0   

Saadut korot  0,3 0,1   

Maksetut verot -1,2 -0,2   

      

Liiketoiminnan nettorahavirta -2,1 -0,2   

        

Investointien rahavirrat       
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myynnit 

              
  0,0 4,2   

      

Investoinnit muihin sijoituksiin -21,0 -25,5   

Luovutustulot muista sijoituksista 20,3 30,1   

Osakkuusyritysten hankinta -1,2 -1,5   

Myönnetyt lainat -0,5 -0,2   

Lainasaamisten takaisinmaksut 0,0  
                  

    0,9  

Saadut korot investoinneista 1,0 1,0   

Saadut osingot investoinneista 1,5 1,2   

      

Investointien nettorahavirta 0,0 10,2   
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Rahoituksen rahavirrat       

Maksetut osingot/pääomanpalautukset -3,4 -3,5   

      

Rahoituksen nettorahavirta -3,4 3,5   

        

Rahavarojen muutos -5,5 6,5   

        

Rahavarat tilikauden alussa 16,0 9,6   

      

Jakautuminen 0,0 -0,1  

Rahavarat tilikauden lopussa 10,5 16,0  

        

     
 

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA     

milj. euroa              

               
 Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma  

              

    
 

 
 

       

         

  
Osake- 
pääoma 

Yli-
kurssi 

rahasto 

Sijoite-tun 
vapaan 

pääoman 
rahasto 

Muunto 
erot 

Muut 
rahas-tot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma              

1.1.2013 15,2 16,1 0,0 1,0 -0,1 57,5 89,7 

               
Siirto ylikurssirahasto 
/SVOP -16,1 

 
16,1     

               

Laaja tulos      -2,0 1,7 0,0 -0,3 

               

Pääoman palautus ja 
omien osakkeiden 
myynti     

 
 
 

-3,4      -3,4 

               
Osakkuusyritysten 
ed. vuosien 
voitonjako   

 

  0,4 0,4 

Oma pääoma              

31.12.2013 15,2 0,0 12,7 -1,0 1,6 57,9 86,4 
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Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 

               

             

         

  
Osake- 

pääoma 
Yli-kurssi 
rahasto 

 

Muunto
erot 

Muut 
rahastot 

Kerty-
neet 

voitto-
varat 

Oma 
pääoma 

yhteensä 

Oma pääoma              

1.1.2012 15,2 16,1  0,5 5,0 51,5 88,2 

               

Laaja tulos      0,5 -0,2 4,7 5,0 

               

Osingonjako          -3,5  

Lopetetut toiminnot,          

siirto     -4,9 4,8 -0,1 

      

               

Oma pääoma              

31.12.2012 15,2 16,1  1,0 -0,1 57,5 89,7 
 
 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT     

  1 - 12 1 - 12   

  2013 2012   

        

Oman pääoman tuotto, % 0,0 5,3   

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,7 6,9   

Nettovelkaantumisaste, % -52,0 -64,5   

Omavaraisuusaste, % 96,3 96,1   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. 
euroa 0,0 0,0   

Henkilöstö keskimäärin 2 2   

        

Tulos / osake, euroa 0,00 0,08   

Oma pääoma / osake, euroa 1,5 1,55   

Osinko / osake, euroa  0   

Osinko / tulos, %  0   

Efektiivinen osinkotuotto, %  0   

Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) Neg. 11,2   

        

Vuoden alin kurssi, euroa 0,94 0,88   

Vuoden ylin kurssi, euroa 1,2 1,65   

Vuoden keskikurssi, euroa 1,06 1,16   

Kurssi vuoden lopussa, euroa 1,1 0,91   

Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 66,7 55,9   

        

Osakkeiden lukumäärä tkpl       

kauden lopussa 60714 60714   

 - ilman omia osakkeita 57765 57730   

 - painotettu keskiarvo 57765 57730   

        

 
 
SEGMENTTITIEDOT       
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milj. euroa       

    1 - 12 1 - 12 

    2013 2012 

Sijoitustoiminta       

Liikevoitto   -0,7 0,7 

Rahoitustuotot   2,7 3,4 

Rahoituskulut   -0,1 0,0 

Realisoituneet tappiot   -2,8 -0,8 

Sijoitusten arvonmuutokset   3,1 3,7 

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta   -1,7 -0,8 

        

Sijoitustoiminnan  varat   89,7 93,3 
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AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 

milj. euroa       

    1 - 12 1 - 12 

    2013 2012 

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa   0,0 4,3 

Siirto, lopetetut toiminnot     - 

Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin       

pitkäaikaisiin varoihin    -4,2 

Lisäykset     0,0 

Poistot    -0,1 

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   0,0 4,3 

        

        

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     

milj. euroa       

    1 - 12 1 - 12 

    2013 2012 

Annetut kiinteistökiinnitykset   2,5 2,5 

Annetut yrityskiinnitykset   6,8 6,8 
Annetut takaukset, osakkuusyritysten puolesta 
annettu 0,3 0,3 

        
Tytäryhtiö Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen 
suorittamisen vakuudeksi on saatu rahoituslaitoksen antama pankkitakaus ja 
Sievi Capital Oyj on antanut rahoituslaitokselle 2,8 milj. euron 
vastatakauksenpankkitakauksen mahdollisesta realisoitumisesta aiheutuvien 
vastuiden kattamiseksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.   

 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT     

milj. euroa       

        

    1 - 12 1 - 12 

    2013 2012 

Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet      0,12  0,0 

Ostovelat                                              0,02              0,0 
            
Osakkuusyhtiöt   

  
 

Korkotuotot   0,06 0,0 

Lainasaamiset   0,49 0,4 

Korkosaaminen   0,01 0,0 

Pääomalaina   0,94 0,2 

Hallituksen jäsenet       

Korkokulut   0,0 0,0 

        

        

        
Sievi Capital Oyj on merkinnyt IonPhasE Oy:n vaihtovelkakirjalainoja 2013 
aikana useassa erässä, yhteensä 0,7 milj. euroa. Lainat ja niiden korkosaamiset 
on konvertoitu vaihto-oikeuden sisältäväksi pääomalainaksi 31.12.2013. 
Tilinpäätöksessä pääomalaina on käsitelty nettosijoituksena osakkuusyhtiöön ja 
kirjattu konsernissa kuluksi osakkuusyhtiön tulo-osuuden laskennassa. 
 
Lisäksi Sievi Capital Oyj on lainannut iLOQ Oy:n toimitusjohtajalle 0,5 milj. 
euroa. Laina-aika on viisi vuotta ja lainan korko on 2,5 %. 
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Lisäksi yhtiölle on annettu 300.000 euron omavelkainen takaus IonPhasE Oy:n 
pankkitakauslimiitille. Takaus korvaa aikaisemmat yhtiölle annetut takaukset. 

 
SIEVI CAPITAL OYJ  
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
+358 8 4882 502 
 
 
JAKELU  NASDAQ OMX Helsinki 
            Keskeiset tiedotusvälineet 
            www.sievicapital.com 
 
 
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.  
 
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23,2 %) 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.com 
 
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 10,2 % ja Efore Oyj:stä 19,5 %. 
Apetit Oyj on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin 
liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja öljykasvi-liiketoiminta. Apetit Oyj 
toimii pohjoisen Itämeren alueella. www.apetitgroup.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 
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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. 
 


