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SIEVI CAPITAL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA  1.1. - 31.12.2012  
 
Tammi-joulukuu 
- Tulos katsauskaudella oli 4,7 (-4,8) milj. euroa.  
- Tulos / osake oli 0,08 (-0,08) euroa. 
- Toukokuussa jaettiin osinkoa 0,06 euroa osakkeelt a. 
- Substanssiarvo joulukuun lopussa oli 1,60 euroa o sakkeelta, osinko-oikaistuna 
nousua vuoden alusta 9,2 %. 
 
Loka-joulukuu 
- Tulos katsauskaudella oli 1,1 (0,2) milj. euroa. 
- Tulos / osake oli 0,02 (0,0) euroa. 
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle 
- Osinkoa ei jaeta. 
- Pääomanpalautusta maksetaan 0,06 euroa/osake ylik urssirahastoa alentamalla ja 
jakamalla. 
 
Tilinpäätöstiedotteen selostusosassa suluissa esite tyt edellisen vuoden 
vastaavan tarkastelukauden vertailuluvut ovat jatku vien toimintojen lukuja. 
 
Tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa esitetyt edel lisen koko tilikauden 
vertailuluvut ovat Sievi Capital –konsernin viralli set vertailuluvut, jotka 
sisältävät sekä sijoitustoiminnan (jatkuvat toiminn ot) että 
sopimusvalmistusliiketoiminnan (lopetettavat toimin not)luvut. Esitetyt vuoden 
2011 luvut poikkeavat aiemmin julkaistuista luvuist a, koska ne on saatettu 
vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tietojen kanssa,  jossa toiminta on jaettu 
jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Jatkuvien toimintojen osalta esitetyt 
luvut eri kausilta ovat vertailukelpoiset. 
 
Sievi Capital Oyj jakautui 1.1.2012 sijoitusyhtiö S ievi Capital Oyj:ksi ja 
sopimusvalmistusyhtiö Scanfil Oyj:ksi (lopetetut li iketoiminnot). 
Osittaisjakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.1.2012. 
Jakautumissuunnitelman mukaan yhtiön sopimusvalmist ustoimintaan ja muuhun 
teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siir tyivät osittaisjakautumisen 
seurauksena uuteen Scanfil Oyj:hin. 
 
Sievi Capital Oyj ei ole antanut tulosohjeistusta v uodelle 2013. 
Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastamatto mia. 
 
Tammi-joulukuun tulos sisältää 1,1 milj. euron ensi mmäiselle kvartaalille 
kirjatun kertaluontoisen erän Sievi Capital Oyj:n o suudesta Ojala-Yhtymä Oy:n 
maksamasta sopimusriita korvauksesta. Lisäksi Sievi  Capital Oyj myi Sievin 
tehdaskiinteistön Scanfil Oyj:lle toukokuussa. Kaup pa toteutettiin tasearvolla, 
4,2 milj. euroa. Kaupalla ei ole vaikutusta Sievi C apital Oyj:n 
konsernitulokseen, mutta emoyhtiölle syntyi kaupass a 0,9 milj. euron verotettava 
tulo poistoeron tuloutuessa. 
 
Sijoitusten käyvät arvot kääntyivät nousuun heinäku ussa, kun kevään sekä 
alkukesän aikana nähty laskujakso katkesi. Sievi Ca pital Oyj:n 
finanssisijoitusten arvot nousivat vuoden 2012 lopp uun mennessä yleisen 
markkinakehityksen mukana selvästi vuoden alkua kor keammalle tasolle. Euroopan 
velkakriisi jatkuu ja maailmantalouden kasvu on hei kentynyt edelleen 
katsauskauden aikana. Velkakriisin vaiheet ja maail mantalouden kehitys ohjaavat 
pääomavirtoja ja epävarmuus heijastuu voimakkaasti markkinahinnoitteluun. Tämä 
voi aiheuttaa poikkeuksellisia markkinahäiriöitä my ös lähitulevaisuudessa. 
 



Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Jorma J. Takane n: 
 
”Vuosi 2012 oli Sievi Capital Oyj:n ensimmäinen jak autumisen jälkeinen tilikausi 
sijoitusyhtiönä. Konsernin jakautuminen sijoitusyht iö Sievi Capital Oyj:ksi ja 
sopimusvalmistusyhtiö Scanfil Oyj:ksi astui voimaan  1.1.2012. Jakautumisen 
tavoitteena on selkeyttää liiketoimintarakenteita, parantaa toiminnan 
läpinäkyvyyttä ja edesauttaa näin osakkeenomistajie n sijoitusten arvonnousua 
pitkällä aikavälillä. Sijoitustoiminnan osalta vuos i 2012 oli haastava. 
Sijoitusten käyvät arvot vaihtelivat voimakkaasti v iime vuoden aikana. 
Tilivuoden 2012 IFRS:n mukainen tulos muodostui lop ulta selkeästi voitolliseksi. 
Sievi Capital Oyj teki muutoksia sijoitusallokaatio ssa vuoden aikana ja 
sijoitusten riskitasoa laskettiin. Tilikaudella ei realisoitunut merkittäviä 
tappioita.”  
 
”Sievi Capital Oyj:n vahva taloudellinen asema mahd ollistaa yhtiön aktiivisen 
toimimisen myös epävarmassa taloussuhdanteessa. Yht iön mielenkiinto kohdistuu 
erityisesti sekä kannattavan liiketoimintamallin jo  vakiinnuttaneisiin 
teollisuusyhtiöihin että kasvuyhtiöihin, joista pit käjännitteisesti kehittämällä 
voidaan kasvattaa vientimarkkinoilla toimivia yrity ksiä. Osakkuusyhtiöissä on 
jatkettu kehityssuunnitelmien mukaisia toimenpiteit ä, kuten kulurakenteiden 
keventämistä sekä kasvurahoituksen turvaamista. Sie vi Capital Oyj:n 
listaamattomat osakkuusyhtiöt ovat kaikki vientimar kkinoilla toimivia 
innovatiivisia kasvuyhtiöitä, joissa on mielenkiint oista ja lupaavaa 
tulevaisuuden kasvupotentiaalia. Yrityksillä on tek nologista osaamista, vahvat 
patenttisalkut ja kaupallisesti kiinnostavia tuotes ovelluksia. 
Finanssisijoitukset on hajautettu siten, että Sievi  Capital Oyj:lla on 
realistiset mahdollisuudet saavuttaa sijoitusvaroil le kilpailukykyinen tuotto 
epävarmana jatkuvasta markkinatilanteesta huolimatt a. Yhtiö ei ole käyttänyt 
velkavipua sijoitustoiminnassaan ja omavaraisuusast e on korkealla tasolla.” 
 
SIJOITUSTOIMINNAN SEKÄ OSAKKUUS- JA OMISTUSYHTIÖIDE N KEHITYS 
 
Vuoden 2012 alussa osakemarkkinat nousivat poikkeuk sellisen voimakkaasti ja se 
vahvisti omalta osaltaan markkinaosapuolten optimis mia. EKP:n tukitoimet toivat 
väliaikaisen helpotuksen pankkisektorille ja ne ehk äisivät investointi- ja 
luottolaman käynnistymisen. Lisäksi EKP:n setelirah oitus rauhoitti merkittävästi 
Euroopan velkakriisimaiden valtiolainamarkkinoita. Vuoden alussa näytti hetken 
aikaa myös siltä, että taloudellinen toimeliaisuus varsinkin Yhdysvalloissa 
olisi saanut uutta vauhtia.  
 
Keväällä saatiin kuitenkin jälleen ristiriitaista t ietoa talouskasvusta sekä 
Yhdysvalloista että varsinkin Kiinasta. Valtavat bu djettivajeet euroalueella, 
säästöohjelmien uskottavuus, huolet vakausrahastoje n riittävyydestä ja 
suurtyöttömyyden kerranaisvaikutuksista sekä Etelä- Euroopan valtioiden 
lainamarkkinoiden uudelleen käynnistynyt hermoilu k äänsivät osakekurssit 
laskuun. Kesällä euroalueen ongelmat kärjistyivät v oimakkaasti ja 
maailmantalouden kasvunäkymät heikkenivät. Kreikan ja Ranskan vaalit lisäsivät 
epävarmuutta ja siirsivät poliittisten päätösten va lmistelua sekä toimeenpanoa 
entisestään. Hermoilu siirtyi Kreikasta myös Espanj aan ja Italiaan. Paine 
markkinoilla kasvoi ja lopulta Espanjan oli turvaud uttava avunpyyntöön, jotta 
maan pankkijärjestelmän vakaus kyettäisiin turvaama an. Markkinapaineet 
heijastuivat kriisvaltioiden valtionlainoihin, joid en korot kohosivat 
kriittisenä pidettyjen viitetasojen yläpuolelle.  
 
Odotukset keskuspankkien toimista toteutuivat heinä kuun lopussa, kun Euroopan 
keskuspankki (EKP) ja hieman myöhemmin Yhdysvaltoje n Keskuspankki (FED) 
kertoivat molemmat uusista toimenpiteistä, jotka vo idaan luokitella 
setelirahoitukseksi. Niiden kautta markkinoille sig naloitiin, että aktiivisia 
määrällisiä elvytystoimia jatketaan niin pitkään, e ttä tilanne kriisivaltioiden 
talouksissa ja rahoitusmarkkinoilla saadaan tukevam malle pohjalle. Lisäksi EKP 



lunasti syyskuun alun kokouksessa lupauksensa lisät uesta valtioille ja vakuutti, 
että ongelmavaltioiden lainojen riskipreemioihin ai otaan vaikuttaa aktiivisesti. 
Osakekurssit nousivat voimakkaasti heinäkuun lopust a syyskuun puoliväliin, jonka 
jälkeen hermoilu voimistui jälleen osakemarkkinoill a.  
 
Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä osakemarkkin at kehittyivät 
epäyhtenäisesti ja indeksitasoilla ei lopulta synty nyt suuria muutoksia 
syyskuuhun nähden. Talousluvut jatkoivat heikentymi stään varsinkin euroalueella 
ja talouskasvu pysyi heikkona globaalisti. Euroalue  ajautui virallisesti 
taantumaan. Kolmannen neljänneksen tuloskauden anti  oli vaisu ja yritysten 
näkymät säilyivät melko pessimistisinä. Keskuspankk ien likviditettiruiskeista ei 
ollut enää merkittävää vaikutusta markkinoille vuod en viimeisellä 
neljänneksellä. EU-koneisto pääsi kuitenkin sopuun Kreikan joulukuun 
lainaerästä, mutta lopullista ratkaisua maan heiken tyvän velkasuhteen 
hoitamiseksi ei löydetty. Presidentti Obaman uudell eenvalinnan ja 
”vaalihurmoksen” jälkeen Yhdysvaltojen velkatilanne  aiheutti myös levottomuutta 
osakemarkkinoilla, kun Yhdysvaltojen verokuilun ”ra tkaisu” venyi vuoden loppuun 
asti.  
 
Kokonaisuutena vuodesta 2012 muodostui kohtuullisen  hyvä sijoitusvuosi 
markkinoiden suuresta vaihtelusta huolimatta. HEX-i ndeksin tuotto vuonna 2012 
oli 8,3 % ja STOXXEurope600-indeksin 14,4 %. 
 
Osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:n markkinoinnin ja kasvun  rahoittamiseksi vuoden 2011 
lopussa suunniteltu osakeanti toteutettiin vuoden 2 012 ensimmäisen neljänneksen 
aikana ja myöhemmin myönnettiin pääomalainaa omistu sten suhteessa. Toteutetussa 
osakeannissa Suomen Teollisuussijoitus Oy tuli IonP hasE Oy:n 
vähemmistöomistajaksi. 
 
IonPhasE Oy (omistusosuus 35,75%) liikevaihto kasvo i merkittävästi 
edellisvuodesta. Tekniset asiakashyväksynnät saavut taneiden tuotteiden myynti 
käynnistyi vuoden 2012 aikana. Yhtiö teki myös merk ittäviä läpimurtoja 
erityisesti kemian- ja elektroniikkateollisuuden pa kkaussovelluksissa. 
Säännölliset toimitukset autoteollisuudelle käynnis tyivät, kun tunnettu 
monikansallinen autovalmistaja hyväksyi yhtiön kehi ttämän muovimateriaalin 
tiettyihin autojen sisäosiin. Yhtiön tarjouskanta j a teknilliset hyväksynnät 
ovat kasvaneet voimakkaasti. Yhtiö on parantanut my ös tehtaansa saantoa, 
tuotteiden teknistä suorituskykyä ja laatua tuotant oteknisten parannusten 
avulla. Tämä luonnollisesti parantaa yhtiön kilpail ukykyä sekä kannattavuutta. 
Laajentunut asiakaspohja ja saavutetut referenssit ovat lisänneet yhtiön 
uskottavuutta ja tunnettuutta markkinoilla. Vuoden 2012 liikevaihto kasvoi lähes 
kaksinkertaiseksi. Tulos oli tappiollinen. 
 
iLOQ Oy:n (omistusosuus 22,96 %)kehittämä omavoimai nen elektroninen iLOQ S10 
lukitusratkaisu on saavuttanut yli 10% markkinaosuu den Suomen 
lukkosylinterimarkkinan myynnistä ja saavuttanut no peaa kasvua ja merkittäviä 
asiakkuuksia Ruotsin lukkomarkkinassa vuoden 2012 a ikana. Kasvu perustui iLOQ 
S10 tuotteen myyntiin, joka syrjäytti yhä laajemmin  perinteisen mekaanisen 
sarjalukitusjärjestelmän julkis- ja yritysasiakkais sa sekä asuntoyhtiöissä. iLOQ 
Oy hakee nopeaa kasvua kansainvälistymällä ensin Po hjoismaiden ja sen jälkeen 
Keski-Euroopan markkinoilla. Keski-Euroopan markkin oille kehitetyn DIN-
standardin mukaisen lukkosylinterin myynti käynnist yi Alankomaiden ja Saksan 
tytäryhtiöiden toimesta 2012 aikana. Yhtiöllä on ka svukeskukset ja isoimmat 
kaupungit kattava jälleenmyyjäverkosto Suomessa ja Ruotsissa. 
Jälleenmyyjäverkosto on laajentunut ja yhtiön asema  jakelukanavassa vahvistunut. 
 
Panphonics Oy:n (omistusosuus 40,0 %)tuotteiden kys yntä ei toteutunut yhtiön 
tekemien ennusteiden mukaisesti vuonna 2012 ja tuot antokapasiteettiin vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla tehdyt investoinnit osoit tautuivat liian raskaiksi. 
Vuosi 2012 oli selvästi tappiollinen. Kolmannella v uosineljänneksellä 



toteutettiin yhtiön kulu- ja taserakenteen sopeutta minen vallitsevan kysynnän 
tasolle.  
 
Sievi Capital Oyj tutki useita pääomasijoituskohtei ta vuoden 2012 aikana, mutta 
kriteerit täyttäviä pääomasijoituskohteita ei kuite nkaan löydetty. Yhtiö 
kehittää pääomasijoitustensa toimintaa aktiivisesti  ja pitkäjänteisesti sekä 
turvaa kohdeyhtiöiden kasvua. 
 
Kitron ASA (omistusosuus 32,96%)on julkaissut tilin päätöstiedotteen 13.2.2013. 
Yhtiön liikevaihto vuodelta 2012 nousi 226,5 milj. euroon (213,6 milj. euroa). 
Kitron ASA:n nettotulos vuodelta 2012 oli 6,2 milj.  euroa (2,3 milj. euroa) ja 
vuoden viimeisellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa ( 0,7 milj. euroa). Koko vuoden 
2012 osakekohtainen tulos oli 0,036 euroa (0,013 eu roa). Hallituksen 
voitonjakoesitys varsinaiselle yhtiökokoukselle ei ole vielä tiedossa. Sievi 
Capital Oyj:n hallituksen jäsen Harri Takanen erosi  16.10.2012 Kitron ASA:n 
hallituksen jäsenyydestä, jossa tehtävässä hän toim i Sievi Capital Oyj:n 
edustajana.  
 
Lännen Tehtaat Oyj (omistusosuus 8,6 %)on julkaissu t tilinpäätöstiedotteen 
14.2.2013.  Yhtiön tilikauden 2012 liikevaihto kasvoi 378,2 mil j. euroon (335,5 
milj. euroa). Lännen Tehtaiden vuoden 2012 tulos ol i 6,7 milj. euroa (5,7 milj. 
euroa). Viimeisen neljänneksen tulos oli 4,0 milj. euroa (4,4 milj. euroa). Koko 
vuoden 2012 osakekohtainen tulos oli 1,07 euroa (0, 92 euroa). Hallituksen 
voitonjakoesitys varsinaiselle yhtiökokoukselle on 0,90 euroa osakkeelta. 
 
Belgiassa Sievi Capital Oyj:n 99,98 %:sti omistamal la 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 o li 0,7 (0,1) milj. euroa ja 
katsauskauden IFRS-tulos oli 4,7 (-4,8) milj. euroa . Tulos sisältää 1,1 milj. 
euron ensimmäiselle kvartaalille kirjatun kertaluon toisen erän, joka oli Sievi 
Capital Oyj:n osuus Ojala-Yhtymä Oy:n maksamasta so pimusriita korvauksesta. 
Osakekohtainen tulos oli 0,08 (-0,08) euroa ja sijo itetun pääoman tuotto 6,9 
(N/A) %. Tammi-joulukuussa finanssisijoitusten kork o- ja osinkotuottoja sekä 
luovutusvoittoja kirjattiin 3,4 (3,0) milj. euroa j a rahoituskuluja 0,0 (0,1) 
milj. euroa. Realisoituneita luovutustappioita synt yi 0,8 (0,0) milj. euroa ja 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sij oitusvarojen arvonmuutosta 
kirjattiin +3,7 (-7,4) milj. euroa. Yhteensä tulosv aikutteisesti 6,3 (-4,6) 
milj. euroa. Sievi Capital Oyj:n osuus osakkuusyhti öiden tuloksista ja 
liikearvon poistoista oli –0,8 (-1,7) milj. euroa. Sijoitustoiminnan 
tulosvaikutteisesti kirjattu tulos sisältäen kaikki  finanssi- ja 
pääomasijoitukset oli tilikaudella yhteensä 5,5 (-6 ,2) milj. euroa. 
 
Loka-joulukuussa kirjattiin sijoitustoiminnan tuott oja 0,8 (0,4) milj. euroa, 
realisoituneita luovutustappioita -0,4 (0,0) milj. euroa ja käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ar vonmuutosta 0,4 (0,4) milj. 
euroa, tulosvaikutteisesti yhteensä 0,8 (0,8) milj.  euroa. 
 
Katsauskaudella merkittiin lisää osakkuusyhtiö IonP hasE Oy:n osakkeita 1,5 milj. 
eurolla ja päätettiin pääomalainan antamisesta. Mui ta uusia pääomasijoituksia ei 
katsauskaudella tehty. 
 
Sievi Capital Oyj:n osuus osakkuusyhtiöiden tuloksi sta ja liikearvon poistoista 
oli -0,8 (-1,7) milj. euroa. Pääomasijoituksista Lä nnen Tehtaat Oyj, joka ei 
täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan kä ypään arvoon ja arvonmuutos 
tilikaudella -0,2 (-1,5) milj. euroa on kirjattu om an pääoman käyvän arvon 
rahastoon verovelalla oikaistuna, netto -0,2 (-1,1)  milj. euroa.  
 
 



SIEVI CAPITAL OYJ:N SIJOITUKSET 
 
Sievi Capital Oyj:n sijoitustoiminta jakaantuu fina nssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kul ut kirjataan tuloslaskelman 
rahoitustuottoihin ja –kuluihin. Sijoitussalkun jak auma 31.12.2012 oli 
hankintahinnoilla laskettuna: finanssisijoitukset 6 3 % ja pääomasijoitukset 37 
%. Vastaava tavoiteallokaatio on: finanssisijoituks et 30-50 % ja 
pääomasijoitukset 50-70 %. Sijoitusallokaation sisä inen jakauma 31.12.2012 oli 
seuraava: rahamarkkinasijoitukset 47 %, ETF- ja osa kesijoitukset 16 % ja 
pääomasijoitukset 37 %. Rahamarkkinasijoitukset puo lestaan jakaantuivat 
seuraavasti: riskittömät korkosijoitukset 35 %, mat alan riskin sijoitukset 19 % 
ja kohtuullisen riskin sijoitukset 46 %. Sijoitussa lkussa olevien 
strukturoitujen instrumenttien keskimääräinen jälje lläoleva juoksuaika on alle 
neljä vuotta ja niiden osuus finanssisijoituksista on noin viidennes.  
 
Sijoitusvaroilla tarkoitetaan likvidejä varoja ja f inanssisijoituksia. Ne eivät 
sisällä osakkuusyhtiöiden ja Lännen Tehtaat Oyj:n o mistusosuuksia, jotka on 
luokiteltu pidempään omistettaviksi ja kuuluvat pää omasijoitukset -segmenttiin. 
 
Sijoitusvarat olivat 57,8 (51,7) milj. euroa. Sijoi tusvaroista 16,0 (9,6) milj. 
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden ta lletuksissa. Sijoitusvaroista 
41,8 (42,1) milj. euroa on sijoitettu rahoitusinstr umentteihin, joita ovat 
pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten luotto todistukset, strukturoidut 
sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osakesijoitukset.  Sijoitukset ovat IFRS:n 
arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu käypään arv oon. 
 

SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN       
milj. euroa           
Sijoitukset jakaantuivat markkina-arvon perusteella seuraavasti:   
              
      31.12.2012 %     
Pörssilistatut 
yhtiöt    29,9 33 %     
Listaamattomat yhtiöt  8,1 9 %     
ETF-sijoitukset   5,5 6 %     
Osakerahastot            
Korkorahastot    9,9 11 %     
Strukturoidut tuotteet 12,1 13 %     
Hedgerahastot            
Joukkovelkakirjalainat  8,3 9 %     
Muut 
korkoinstrumentit         
Rahavarat    16,0 18 %     
Yhteensä    89,7 100 %     
              
Konsernin sijoitusvaroista 78,6 % oli euroissa,  2,5 % Ruotsin kruunuissa,  1,1 % Yhdysvaltain 
dollareissa ja 17,9 % Norjan kruunuissa. 

 
 
MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS  
 
Sievi Capital Oyj:n maksuvalmius on hyvä. Konsernit aseen loppusumma oli 93,3 
(208,5) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 96,1 (95, 1) % ja nettovelkaantumisaste 
-64,5 (-58,6) %. Edellisen vuoden vertailuluvut sis ältävät sekä jatkuvat että 
lopetetut toiminnot ennen jakautumista.  
 
Investointien rahavirta +10,2 (-27,4) milj. euroa k oostuu vuoden 2012 osalta 
finanssisijoituksista ja kiinteistön kauppahinnasta . Rahoituksen rahavirta -3,5 



(-11,4) milj. euroa sisältää osingonmaksun 3,5 (6,9 ) milj. euroa. Edellisen 
vuoden vertailuluvut sisältävät myös lopetettujen t oimintojen kassavirran. 
 
SUBSTANSSIARVO JA KURSSIKEHITYS 
 
Sievi Capital Oyj julkaisi ensimmäistä kertaa subst anssiarvon 21.2.2012, jolloin 
julkaistu osakekohtainen substanssi 31.12.2011 arvo illa oli 1,52 euroa. 
Maaliskuun lopun vastaava substanssiarvo oli 1,62 e uroa, kesäkuun lopussa 1,52, 
syyskuun lopussa 1,58 euroa ja joulukuun lopussa 1, 60 euroa. Arvonmuutos vuoden 
2012 aikana oli +9,2 % osakekohtaisella 0,06 euron osingonmaksulla oikaistuna. 
Substanssilaskelma julkaistaan johdon osavuotisten selvitysten ja 
osavuosikatsauksen yhteydessä. 
 
Substanssilaskelmassa käytetty osakkeiden lukumäärä  on 57 730 439 kpl. Sievi 
Capital Oyj:llä ei ole käytettävissä vertailukelpoi sia substanssilukuja 
edellisiltä vuosilta. Substanssilaskelman laskentap erusteissa julkisesti 
noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot ja johdann aiset on arvostettu 
viimeiseen kaupantekokurssiin. Osakkuusyhtiö Kitron  ASA:n ja kohdeyhtiö Lännen 
Tehtaat Oyj:n kohdalla hintana on kuitenkin käytett y arvostuspäivää edeltävän 
viiden päivän keskiarvoa kaupankäyntimäärillä paino tettuna. Muutoin, mikäli 
kaupantekokurssia ei ole ollut saatavilla, on käyte tty ostonoteerausta tai 
liikeeseenlaskijan vahvistamaa arvoa. Noteeraamatto mat osakkeet ja osuudet on 
arvostettu viimeiseen hankintahintaan tai käypään a rvoon laskennallisia 
arvonmääritysmenetelmiä käyttäen. 
 
Sievi Capital Oyj:n osakkeen ensimmäisen jakautumis en jälkeisen 
kaupankäyntipäivän 2.1.2012 korkein kurssi oli 1,65  euroa. Se oli myös koko 
katsauskauden korkein kurssi. Jakautumisen jälkeen viiden ensimmäisen 
kaupankäyntipäivän kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi oli 1,48 euroa. 
Katsauskauden alin kurssi oli 0,88 euroa ja kauden päätöskurssi oli 0,91 euroa. 
Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 8 .929.731 kappaletta, mikä 
vastaa 14,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markk ina-arvo 31.12.2012 oli 55,9 
milj. euroa. 
 
ILMOITUKSET OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSISTA 
 
Sievi Capital Oyj sai 18.4.2012 arvopaperimarkkinal ain 2 luvun 9 §:n mukaisen 
ilmoituksen, että Eero Alvari Kotilaisen kuolinpesä ssä 9.4.2012 tehdyn 
osituksen ja perinnönjaon seurauksena perillisille ja testamentinsaajille 
siirtyneet Sievi Capital Oyj:n osakkeet on 17.4.201 2 toteutetuilla kaupoilla 
siirtyneet Varikot Oy:n (perustettava yhtiö) omistu kseen. Toteutetun 
järjestelyn jälkeen Varikot Oy omistaa 7.273.109 Si evi Capital Oyj:n osaketta 
eli 11,98 % kaikista osakkeista ja se on Sievi Capi tal Oyj:n toiseksi suurin 
yksittäinen osakkeenomistaja. Osakkaiden välisen so pimuksen perusteella 
äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Riitta-Liisa Ko tilainen (50 %) ja Sirpa 
Kotilainen (50 %)yhdessä. 
 
Sievi Capital Oyj:n 18.7.2012 saamassa arvopaperima rkkinalain 2 luvun 9 §:n 
mukaisessa ilmoituksessa Varikot Oy ilmoitti, että Varikot Oy:n äänivallassa on 
tapahtunut muutos 18.7.2012 alkaen. Osakkaiden väli sen sopimuksen perusteella 
äänivaltaa Varikot Oy:ssä käyttävät Sirpa Kotilaine n (50 %), Riitta-Liisa 
Kotilainen (25 %) ja Aleksi Kotilainen (25 %) yhdes sä. Sirpa Kotilainen, Riitta-
Liisa Kotilainen ja Aleksi Kotilainen omistavat Sie vi Capital Oyj:n osakkeita 
myös henkilökohtaisesti. Riitta-Liisa Kotilainen on  Sievi Capital Oyj:n 
hallituksen jäsen. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous valtuut ti 19.4.2012 pitämässään 
kokouksessa hallituksen päättämään enintään 3.000.0 00 oman osakkeen 



hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla v aroilla hallituksen esityksen 
mukaisesti. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä  18 kuukautta.  
Yhtiökokous on 8.4.2010 valtuuttanut hallituksen pä ättämään enintään 5.900.000 
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisest a voimassa olevan 
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 
kolme vuotta. Valtuutuksia ei ole käytetty. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltu uksia eikä valtuutusta 
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskem iseen.  
 
Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat saatavi lla yhtiön www-sivuilla 
www.sievicapital.com. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2012 yht eensä 2 983 831 kpl omia 
osakkeita ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomas ta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia om ien osakkeiden määrässä. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Sievi Capital Oyj:n palveluksessa oli katsauskauden  aikana 2 henkilöä. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa Sievi  Capital Oyj:lle hyvät 
edellytykset sijoitusstrategian mukaisiin yritysjär jestelyihin, joissa 
valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sel lainen omistusosuus, jolla 
voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan . Vallitseva talouden 
epävarmuus ja taantuma ovat laskeneet potentiaalist en pääomasijoituskohteiden 
hintoja. 
 
Teollisuustuotanto on heikkoa Euroalueella ja varsi nkin Saksan BKT-luvut olivat 
huonot viimeisen neljänneksen ajalta. Yhdysvaltojen  kauppataseen vaje on 
kasvanut viimeisellä neljänneksellä ja kehitys ei a inakaan paranna liittovaltion 
velanhoitomahdollisuuksia. Toisaalta talouskasvun k äynnistymisestä on saatu 
positiivisia signaaleja USA:ssa viime viikkoina. Si joittajien mielenkiinto on 
kohdistunut vallanvaihdon jälkeiseen Kiinaan ja sie llä osakemarkkinat ovat 
nousseet voimakkaasti viimeaikoina. Kehitystä tukee  konsensusnäkemys, jonka 
mukaan Kiinan talouskasvun ennakoidaan vauhdittuvan  viimeaikaisilta tasoilta. 
 
Analyytikot ovat alentaneet tulosennusteitaan reipp aasti suurimman osan vuotta 
2012, mutta sentimentti näyttää kääntyneen parempaa n suuntaan. Pitkät korot ovat 
laskeneet äärimmäisen matalalle tasolle. Ongelmamai den valtionlainamarkkinat 
ovat rauhoittuneet ja esimerkiksi Espanjassa korko on puolittunut 
huipputasoilta. Korkotason lasku kertoo, että markk inoiden luottamus tehtyihin 
korjaustoimiin (EKP:n ostot) on ainakin väliaikaise sti kasvanut. Yhdysvaltojen 
taloustilannetta seurataan entistäkin tarkemmin, ko ska mahdollinen negatiivisten 
uutisten vyöry voi käynnistyä sieltä. Markkinoiden runsas likviditeetti ja 
sijoitusvarojen hakeutuminen korkosijoituksista osa kkeisiin voi tukea 
osakemarkkinoiden kehitystä ennen seuraavaa markkin ahäiriötä. Sijoitusympäristö 
on kuitenkin hyvin haastava ja markkinoiden korjaus liikkeitä on odotettavissa 
edelleen. 
 
Velkaantumisen ja säästöohjelmien vuoksi talouskasv un ennakoidaan pysyvän 
pitkään matalana euroalueella. Kriisin mahdollinen ratkaisu nojaa vahvasti 
poliittiseen päätöksentekojärjestelmään ja nykyises sä poliittisesti vaikeassa ja 
herkässä tilanteessa arvopaperimarkkinoiden kehitys tä ei voida ennustaa. Lähi-
idän levottomuus on jälleen nostanut päätään, vaikk a Israelin ja Gazan tilanne 
saatiin ainakin väliaikaisesti rauhoittumaan. Israe lin ilmahyökkäys Syyriaan 
sekä Egyptin sekasortoinen sisäpoliittinen tilanne ovat varoittavia merkkejä 



levottomuuden leviämisestä ja tulenarasta ympäristö stä alueella. Epävarmana 
jatkuvassa sijoitusympäristössä Sievi Capital Oyj:n  korko- ja osinkotuottojen 
ennakoidaan säilyvän viimevuotisella tasolla. 
 
Osakkuusyhtiöiden näkymät:  
iLOQ Oy ennustaa  liikevaihdon kaksinkertaistumista  vuodelle 2013. Vahvaa kasvua 
haetaan edelleen Pohjoismaista sekä Keski-Euroopan markkinoille kehitetyn 
tuoteuutuuden (DIN-standardin mukainen lukkosylinte ri) avulla. Saksan ja 
Alankomaiden markkinoinnista vastaavien tytäryhtiöi den toiminta käynnistyi 
vuoden 2012 alussa. 
 
Panphonics Oy:n liikevaihdon merkittävän laskun vuo ksi liiketoimita on  
saneerattu. Nykyinen myynti tulee jakeluverkoston k autta eikä suurempia 
toimitusprojekteja ole allekirjoitettu. Katsauskaud ella yhtiön kustannusrakenne 
kevennettiin ja markkinointistrategia uudistettiin.  Panphonics Oy:n 
toimitusjohtaja vaihtui ja aikaisempi toimitusjohta ja siirtyi yhtiön hallituksen 
jäseneksi. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon t avoitteena on kääntää yhtiön 
tuotteiden myynti ja kannattavuus kasvuun. 
 
IonPhasE IPE-tuoteperhe on täydentymässä usealla uu della tuotteella. IonPhasE Oy 
odottaa saavuttavansa uuteen innovaatioon perustuvi lla puolijohtavilla 
muovipolymeereilla merkittävän aseman. Haitallisen staattisen sähkövarauksen 
syntyminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia monissa k äyttötarkoituksissa ja 
sovelluskohteissa. Yhtiö teki vuoden 2012 aikana me rkittäviä läpimurtoja 
erityisesti kemian- ja elektroniikkateollisuuden pa kkaussovelluksissa ja 
kasvunäkymät näiden alojen johtavien toimijoiden tu otteisiin ovat erinomaiset 
vuodelle 2013. Yhtiön liikevaihdon ennakoidaan jatk avan nykyisellä voimakkaalla 
kasvu-uralla. Yhtiön asiakaspohja ja myyntiprojekti en määrä on kasvanut 
huomattavasti, mikä parantaa yhtiön mahdollisuuksia  kasvutavoitteiden ja 
kannattavuuden saavuttamisessa. 
 
Norjalainen osakkuusyhtiö, Kitron ASA, arvioi näkym iään 13.2.2013 julkaistussa 
tilinpäätöstiedotteessaan. Yhtiön mukaan liikevaiht o kehittyy vuonna 2013 
kokonaisuutena tasaisesti, mutta liiketoimintasegme nttien välillä on vaihtelua. 
Yhtiö ennakoi, että useiden liiketoiminnan kehityso hjelmien sekä Kiinan, Saksan 
ja USA:n tuotantoyksiköiden positiivinen kehitys, m ukaan luettuna Ruotsin 
liiketoiminnan kääntyminen kannattavaksi, vaikuttav at myönteisesti yhtiöön 
jatkossa. 
 
Lännen Tehtaat Oyj:n tilinpäätös julkaistiin 14.2.2 013. Yhtiön mukaan vuonna 
2012 toteutetun yrityskaupan ja orgaanisen kasvun m yötä vuoden 2013 liikevaihdon 
arvioidaan nousevan vertailukautta paremmaksi. Lisä ksi kasvun ja 
liiketoiminnoissa toteutettujen kehittämistoimenpit eiden ansiosta konsernin koko 
vuoden liiketuloksen ilman kertaeriä arvioidaan nou sevan vertailukautta 
paremmaksi. Tulosparannuksen ennakoidaan olevan voi makkainta ensimmäisen 
vuosipuoliskon aikana.   
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiaja n riskit, kuten sijoitusten 
arvon alentuminen voivat toteutua, mikäli Euroopan velkakriisi kärjistyy 
edelleen ja maailmantalous ei toivu kestävälle kasv u-uralle tai se ajautuu 
pidempään keskimääräistä hitaamman kasvun vaiheesee n. Velkaongelmat voivat 
edelleen paisua joissakin valtioissa ja vaikutukset  saattavat levitä laajalle. 
Euroopan pankkisektori on yhä haavoittuva EKP:n mit tavista markkinatuki 
operaatioista huolimatta. Kasvun hidastuminen uudes taan Yhdysvalloissa 
aiheuttaisi välittömiä ongelmia epätasapainoisessa taloudessa. Jännitteiden 
kasvu Lähi-Idässä ja Pohjois-Koreassa voi lisätä si joittajien pelkoja 
laajamittaisesta konfliktista, jolla olisi välittöm iä negatiivisia vaikutuksia 
herkästi haavoittuvaan maailmantalouteen. 
 



Taloudellinen toimeliaisuus on heikentynyt selvästi  ja kuluttajien varovaisuus 
lisääntynyt. Maailmantalouden ja Kiinan BKT:n kasvu luvut voivat edelleen 
heikentyä. Hallitsemattomat ”valuuttamyrskyt” ja ko rkotason odottamattomat 
heilahdukset ovat mahdollisia lähivuosina. Jenin ja  muiden merkittävien 
kauppavaluuttojen devalvoituminen muun muassa euroa  vastaan on käynnistynyt. 
Vaikeassa taloudellisessa ympäristössä kansalaisten  tyytymättömyys voimistuu 
edelleen eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa laajoja  levottomuuksia. Poliittisen 
päätöksenteon hitaus ja sen tuoma epävarmuus on jo ajoittain nostanut selvästi 
riskipreemiota pääomamarkkinoilla ja lisännyt kurss ivaihtelua. Äärimmäisenä 
pelkona on systeemiriskin realisoituminen, mikä voi si aiheuttaa ”Lehman 
Brothersin” -kaatumisen kaltaisen kaaoksen pääomama rkkinoille. Edellä kuvatut 
seikat vaikuttavat pääomamarkkinoille ja niiden tot eutuessa negatiivinen kehitys 
arvopaperimarkkinoilla voi jatkua. 
 
Muilta osin Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan risk eissä ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hal lintaa on laajemmin kuvattu 
yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa se kä konsernitilinpäätöksen 
liitetiedoissa. 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa ukset –standardia noudattaen. 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laske ntaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 2011. 
  
MUUTOS RAPORTOINTITAVASSA JA SIEVI CAPITAL OYJ:N TA LOUDELLINEN INFORMAATIO 
VUONNA 2013  
 
Sievi Capital Oyj:n hallitus on päättänyt julkaista  vuonna 2013 
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c §:n mukaiset joh don osavuotiset selvitykset 
vuoden kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkistet tavien osavuosikatsausten 
sijaan.  
 
Päätöstä tehtäessä Sievi Capital Oyj:n markkina-arv o on alle 75 miljoonaa euroa, 
joten valtiovarainministeriön asetuksessa määritell yt edellytykset johdon 
osavuotisen selvityksen antamiselle osavuosikatsauk sen sijasta täyttyvät.  
 
Vuoden 2012 vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen julkaistaan maaliskuussa 2013 
viikolla 11. Vuonna 2013 Sievi Capital Oyj julkista a johdon osavuotiset 
selvitykset ja osavuosikatsauksen seuraavasti: 
 
- Johdon osavuotinen selvitys maanantaina 29.4.2013  
- Osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2012 tiistaina 6.8.20 13 
- Johdon osavuotinen selvitys torstaina 31.10.2013 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 JA HALLITUKSEN ESITYKS ET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Sievi Capital Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetää n torstaina 18.4.2013 yhtiön 
pääkonttorissa Sievissä alkaen klo 14.30.  
 
Sievi Capital Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta e sittää yhtiökokoukselle, että 
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvisteta an viisi (5)jäsentä. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunta ja yhtiön suurimmat o mistajat, edustaen yli 50 % 
yhtiön osakkeista ja äänistä, esittävät, että halli tukseen valitaan 
suostumustensa mukaisesti Asa-Matti Lyytinen, Jorma  J. Takanen, Jarkko Takanen, 
Harri Takanen ja uutena jäsenenä Jonna Tolonen. 
 
Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla oleva Jonna  Tolonen esitellään tarkemmin 
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.sievicapit al.com. 
 



Sievi Capital Oyj:n pääomanpalautusehdotus vuodelta  2012 sekä hallituksen muut 
esitykset yhtiökokoukselle tiedotetaan myöhemmin ju lkaistavalla 
yhtiökokouskutsulla. Osinkoa ei ehdoteta jaettavaks i vuodelta 2012. 
Pääomanpalautusta ehdotetaan maksettavaksi 0,06 eur oa/osake ylikurssirahastoa 
alentamalla ja jakamalla.  
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Esitetyt vuoden 2011 luvut poikkeavat aiemmin julka istuista luvuista, koska ne 
on saatettu vertailukelpoisiksi tilinpäätöksen tiet ojen kanssa, jossa toiminta 
on jaettu jatkuviin ja lopetettuihin toimintoihin. Jatkuvien toimintojen osalta 
esitetyt luvut eri kausilta ovat vertailukelpoiset.  
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsa ukset –standardia noudattaen. 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laske ntaperiaatteita kuin 
tilinpäätöksessä 2011. Taulukoiden yksittäiset luvu t ja loppusummat on 
pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuis ta, joten laskemalla ne eivät 
aina täsmää. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA         
milj. euroa         
  10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 
  2012 2011 2012 2011 
          
Jatkuvat toiminnot         
Liiketoiminnan muut tuotot   0,4 1,2 1,8 
Kulut -0,2 -0,4 -0,5 -1,2 
Poistot 0,0 -0,1 -0,1 -0,5 
Liikevoitto -0,2 -0,1 0,7 0,1 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,8 0,8 6,3 -4,6 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,6 -0,4 -0,8 -1,7 
Voitto ennen veroja 1,2 0,4 6,2 -6,1 
Tuloverot -0,2 -0,1 -1,5 1,4 
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista 1,1 0,2 4,7 -4,8 
          
Lopetetut toiminnot         
Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista   -4,6   1,7 
          
Tilikauden tulos 1,1 -4,4 4,7 -3,1 
          
          
Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa),         
jatkuvat toiminnot 0,02 0,00 0,08 -0,08 
          
Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa),         
lopetetut toiminnot   -0,08   0,03 
          
Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton (euroa),         
tilikauden voitto 0,02 -0,08 0,08 -0,05 
          
          
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.     
          



 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA       
milj. euroa         
  10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 
  2012 2011 2012 2011 
          
Tilikauden tulos 1,1 -4,4 4,7 -3,1 
Muut laajan tuloksen erät:         
Lopetetut toiminnot         
Muuntoerot   -1,3     
Johdannaissopimus   -0,7   -0,7 
Jatkuvat toiminnot         
Myytävissä olevat sijoitukset 0,2 0,1 -0,2 -1,1 
Muuntoerot -0,4 0,2 0,5 0,0 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -0,1 -1,6 0,3 -1,8 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,9 -6,0 5,0 -4,9 
          
Jakautuminen:         
emoyrityksen omistajille 0,9 -6,0 5,0 -4,9 

 

KONSERNITASE     
milj. euroa     
      
Varat 31.12.2012 31.12.2011 
      
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0 4,3 
Liikearvo 0,0   
Muut aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 
Osuudet osakkuusyrityksissä 23,6 22,8 
Myytävissä olevat sijoitukset 7,8 8,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 17,1 19,9 
Saamiset 0,2 0,5 
Laskennalliset verosaamiset 0,9 1,8 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 49,7 57,3 
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus     
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä   0,4 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,4 0,8 
Ennakkomaksut 0,0 0,0 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 
rahoitusvarat 0,0 22,1 
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 24,7   
Rahavarat 16,0 9,6 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 41,1 33,0 
      
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 2,5 2,5 
Lopetetut toiminnot   115,7 
      
Varat yhteensä 93,3 208,5 
      
      



 
Oma pääoma ja velat 31.12.2012 31.12.2011 
      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 
Muuntoerot 1,0 0,5 
Muut rahastot -0,1 5,0 
Kertyneet voittovarat 57,4 51,5 
Oma pääoma yhteensä 89,7 88,3 
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 0,2 0,4 
Varaukset 2,7 3,4 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 2,8 3,8 
      
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut velat 0,1 56,2 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,7 0,1 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 0,8 56,3 
      
Lopetetut toiminnot   60,1 
      
Velat yhteensä 3,6 120,2 
      
Oma pääoma ja velat yhteensä 93,3 208,5 
 
 

  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       
milj. euroa       
  31.12.2012 31.12.2011   
Liiketoiminnan rahavirrat       
Tilikauden voitto 4,7 -4,8   
Oikaisut tilikauden voittoon -4,7 4,6   
Käyttöpääoman muutos -0,2 -0,7   
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,0 -0,1   
Saadut korot  0,1 0,2   
Maksetut verot -0,2 -2,4   
Lopetetut toiminnot   27,3   
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,2 24,1   
        
Investointien rahavirrat       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin   0,0   
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
myynnit 4,2     
Investoinnit muihin sijoituksiin -25,5 -35,0   
Luovutustulot muista sijoituksista 30,1 10,4   
Osakkuusyritysten hankinta -1,5 -0,1   
Myönnetyt lainat -0,2 -0,9   
Lainasaamisten takaisinmaksut 0,9     
Saadut korot investoinneista 1,0 0,8   
Saadut osingot investoinneista 1,2 1,1   
Lopetetut toiminnot   -3,6   
Investointien nettorahavirta 10,2 -27,4   



        
Rahoituksen rahavirrat       
Maksetut osingot -3,5 -6,9   
Lopetetut toiminnot   -4,4   
Rahoituksen nettorahavirta -3,5 -11,4   
        
Rahavarojen muutos 6,5 -14,7   
        
Rahavarat tilikauden alussa 9,5 57,9   
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   1,6   
Jakautuminen -0,1     
Rahavarat tilikauden lopussa 15,9 44,8 * 
        
* Sisältää lopetetun tominnon rahavarat 35,2 milj. euroa     

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN 
MUUTOKSISTA     
milj. euroa             
              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
              
    Yli-        Oma  
  Osake-  kurssi-  Muunto-  Muut  Kertyneet  pääoma  
  pääoma  rahasto  erot  rahastot  voittovarat  yhteensä  
Oma pääoma             
1.1.2012 15,2 16,1 0,5 5,0 51,5 88,2 
              
Lopetetut toiminnot, siirto     -4,9 4,8 -0,1 
              
Laaja tulos     0,5 -0,2 4,7 5,0 
              
Osingonjako         -3,5 -3,5 
              
Oma pääoma             
31.12.2012 15,2 16,1 1,0 -0,1 57,5 89,7 
              
              
              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
              
    Yli-        Oma  
  Osake-  kurssi-  Muunto-  Muut  Kertyneet  pääoma  
  pääoma  rahasto  erot  rahastot  voittovarat  yhteensä  
Oma pääoma             
1.1.2011 15,2 16,1 5,7 6,2 117,6 160,8 
              
Laaja tulos     0,0 -1,8 -3,1 -4,9 
              
Osingonjako         -6,9 -6,9 
Osingonjakovelka       -55,6 -55,6 
Rahastosiirrot       0,5 -0,5 0 
Lopetetut toiminnot, muuntoerot -5,1     -5,1 
              
Oma pääoma             



31.12.2011 15,2 16,1 0,5 5,0 51,5 88,2 
 
 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT     
  1 - 12 1 - 12   
  2012 2011   
        
Oman pääoman tuotto, % 5,3 -1,9*   
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,9 -6,9   
Nettovelkaantumisaste, % -64,5 -58,6   
Omavaraisuusaste, % 96,1 95,1   
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. 
euroa 0,0 0,0   
Henkilöstö keskimäärin 2 3   
        
Tulos / osake, euroa 0,08 -0,05   
Oma pääoma / osake, euroa 1,55 1,53   
Osinko / osake, euroa 0 0,06   
Osinko / tulos, % 0 -1,1   
Efektiivinen osinkotuotto, % 0 3,06   
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 11,2 -36,8   
        
Vuoden alin kurssi, euroa 0,88 1,85   
Vuoden ylin kurssi, euroa 1,65 3,15   
Vuoden keskikurssi, euroa 1,16 2,53   
Kurssi vuoden lopussa, euroa 0,91 1,96   
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 55,9 119,0   
        
Osakkeiden lukumäärä tkpl       
kauden lopussa 60 714 60 714   
 - ilman omia osakkeita 57 730 57 730   
 - painotettu keskiarvo 57 730 57 730   
        
* Oma pääoma ennen jakautumiseen liittyvän osingonjakovelan kirjaamista. 
 

SEGMENTTITIEDOT       
milj. euroa       
    1 - 12 1 - 12 
    2012 2011 
Jatkuvat toiminnot,       
Sijoitustoiminta       
Liikevoitto   0,7 0,1 
Rahoitustuotot   3,4 3,0 
Rahoituskulut   0,0 -0,1 
Realisoituneet tappiot   -0,8 0,0 
Sijoitusten arvonmuutokset   3,7 -7,4 
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta   -0,8 -1,7 
        
Sijoitustoiminnan  varat   93,3 92,8 
        
        
        



 

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
milj. euroa       
    1 - 12 1 - 12 
    2012 2011 
Jatkuvat toiminnot       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa   4,3 34,5 
Siirto, lopetetut toiminnot     -27,2 
Siirto myytävänä olevaksi luokiteltuihin       
pitkäaikaisiin varoihin   -4,2 -2,5 
Lisäykset     0,0 
Poistot   -0,1 -0,5 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   0,0 4,3 
        
        
    1 - 12 1 - 12 
    2012 2011 
Lopetetut toiminnot       
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa   27,1 27,2 
Lisäykset     3,4 
Vähennykset     0,0 
Poistot     -3,8 
Muuntoerot     0,3 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa   27,1 27,1 
        
        
        

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     
milj. euroa       
    1 - 12 1 - 12 
    2012 2011 
Jatkuvat toiminnot       
Annetut kiinteistökiinnitykset   2,5 3,4 
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 3,5 milj. euron 
vastatakauksenpankkitakauksen mahdollisesta realisoitumisesta aiheutuvien 
vastuiden kattamiseksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.   

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT     
milj. euroa       
        
    1 - 12 1 - 12 
    2012 2011 
Jatkuvat toiminnot       
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet       
Osakkuusyhtiöt       
Korkotuotot   0,0 0,0 
Lainasaamiset   0,4 0,4 
Korkosaaminen   0,0 0,0 



Pääomalaina   0,2 0,5 
Hallituksen jäsenet       
Korkokulut   0,0 0,0 
        
        
        
Osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:lle on vuonna 2011 myönnetty 500.000 euron 
vaihdettava pääomalaina, jonka eräpäivä on ollut 31.12.2012 ja korko 5%. 
Pääomalaina on konvertoitu osakkeiksi vuonna 2012.  

Vuoden 2012 lopussa on merkitty uutta oman pääoman ehtoista lainaa 239.931 
eurolla. Lainan eräpäivä on 31.12.2014 ja korko 8 %. 
Lisäksi yhtiölle on annettu 250.000 euron omavelkainen takaus IonPhasE Oy:n 
pankkitakauslimiitille ja 50.000 euron toimitustakaus tavarantoimittajalle. 
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JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki 
           Keskeiset tiedotusvälineet 
           www.sievicapital.com 
 
 
Sievi Capital Oyj on sijoitusyhtiö, jonka tavoittee na on hallinnoida yhtiön 
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttam alla ja etsimällä näillä 
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Sievi Capital Oyj:n osakkuusyhtiöt: 
 
Kitron ASA (KIT) (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) on norjalainen 
pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii vii dellä eri asiakassegmentillä, 
joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus , puolustusvälineteollisuus, 
sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä da ta- ja 
telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on tehtaita  ja tuotantoa Norjan ohella, 
Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja Yhdysv alloissa. Kitron ASA:n 
liikevaihto vuonna 2012 oli 1 695,1 milj. NOK (Norj an kruunua)(n. 231,0 milj. 
euroa).www.kitron.com 
 
iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) keh ittää, valmistaa ja markkinoi 
innovatiivisia,  patentoituja, korkean turvallisuus tason elektronisia ja 
paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan 
sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian. iLOQ S10-tuoteryhmän 
asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi ja yhtiö on s aavuttanut merkittävän 
markkina-aseman Pohjoismaissa sekä positiivisen vas taanoton Keski-euroopassa. 
Markkinointi Keski-Euroopan markkinoille kehitetyll ä DIN-standardin mukaisella 
lukkosylinteri -ratkaisulla on käynnistetty Saksass a ja Alankomaissa.www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 35,75  %) kehittää ja valmistaa 
korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä, jotka a uttavat hallitsemaan 
muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä. IonPh asE:n tuotteita hyödynnetään 
eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto- ja ti etoliikenneteollisuudessa 



sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan t eknologiaan perustuen 
IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE-polymeerejä.www.ion phase.fi 
 
Panphonics Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan 
ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden valmistaja.  Panphonics valmistaa omaan 
patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan p erustuvia ratkaisuja 
akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundS hower -kaiutinratkaisuja 
käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa m ainosjärjestelmissä, 
informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Lisäksi Panp honics on tasoääniteknologian 
komponenttivalmistaja. www.panphonics.com 
 
Osakkusyhtiöiden ohella Sievi Capital Oyj:n omistus osuus Lännen Tehtaat Oyj:stä 
on 8,6 %. Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyh tiö, jonka osakkeet on 
listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liik etoiminta-alueita ovat 
pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja-  ja öljykasviliiketoiminta. 
Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren alueella. www.lannen.fi 
 
Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkem ykset: Tietyt toteamukset 
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, jo ihin 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 tulevais uuden tuloksista, 
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu 
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedot teeseen sisältyvät 
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, 
”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskot aan”, tai muuta vastaavaa 
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoi ttain, eikä yhtiön johdolla 
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitek ijöitä tai sitä, miten nämä 
tekijät voivat vaikuttaa Sievi Capital Oyj:n toteut uvan tuloksen, suoritusten ja 
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemy ksissä mainituista. Nämä 
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen s ijoittajien ei tulisi liikaa 
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten enn akointina. 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 tulevaisu uden tapahtumien pohjalta tai 
muissa tilanteissa. 


