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Scanfil Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jorma J. Takanen valotti 8.4.2010 yhtiökokouksen
avauspuheenvuorossaan yhtiön sijoitustoimintaa ja viimeisimpiä sijoituksia. Scanfil Oyj on
tehnyt strategisia sijoituksia ja sijoittanut kassavarojaan erilaisiin rahoitusinstrumentteihin.
Strategisia sijoituskohteita vuonna 2009 olivat iLOQ Oy ja Lännen tehtaat Oyj.
Oululainen iLOQ Oy valmistaa innovatiivisia, omavoimaisia lukitus- / kulunvalvontajärjestelmiä,
joissa nykyaikaiset tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologiat on integroitu uudella tavalla. iLOQ Oy on
tuotekehitysvaiheessa oleva yhtiö joka tulee vielä tarvitsemaan pääomapanostuksia markkinaavaukseen, kansainvälistymiseen sekä tuotekehitykseen. Yhtiön kehittämä tuote on otettu hyvin
vastaan ja sen ominaisuuksia on kiitetty markkinoilla. Jorma J. Takanen: ”iLOQ Oy:n kehittämä
innovaatio on samaa tasoa kuin aikanaan Abloy:n kehittämä lukkoratkaisu.” Scanfil Oyj:n
omistusosuus yhtiöstä, 18,7 %, on hankittu joulukuussa 2009. Jorma J. Takanen on iLOQ Oy:n
hallituksen jäsen ja on ollut yhtiön omistaja yksityishenkilönä ja perheen sijoitusyhtiön Jussi
Capital Oy:n kautta vuodesta 2008 lähtien. Scanfil Oyj:n ja Jorma J. Takasen vaikutuspiirin
omistusosuus on yhteensä vajaa kolmannes iLOQ Oy:n osakkeista.
Lännen Tehtaat Oyj:n osakeista Scanfil Oyj omistaa 8,6 % ja äänivallasta 8,8 %. Lännen Tehtaat
Oyj on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Konsernin liiketoiminta-alueita ovat pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja- ja
öljykasviliiketoiminta. Yhtiö on tunnettu Apetit-tuotemerkistään. Lännen Tehtaat toimii pohjoisen
Itämeren alueella. Yhtiö on nettovelaton ja sen omavaraisuusaste on 78 %. Lisätietoja saatavilla
yhtiön www-sivuilta www.lannen.fi.
Kassavaroja on sijoitettu rahoitusinstrumentteihin, joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat,
yritysten luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osakesijoitukset. Vuonna
2009 kassavarojen sijoitustoiminnan realisoituneinta korkotuottoja ja luovutusvoittoja oli 3,3 milj.
euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvon muutosta 2,1 milj.
euroa eli yhteensä 5,4 milj. euroa.
Taloudellinen taantuma ja markkinatilanne antaa vakavaraiselle toimijalle hyvät mahdollisuudet
erilaisiin taloudellisesti edullisiin investointeihin. Scanfil EMS alakonserniin on hankittu vähän
käytettyjä tämän päivän teknologiaa edustavia nykyaikaisia ympäristöystävällisiä ja
energiatehokkaita levytyökeskuksia ja särmäyspuristimia Suomen ja Viron tehtaille, hankinta-arvon
ollessa noin 40 % uusien samanlaisten laitteiden hinnasta. Lisäksi on tehty sopimus kymmenen
käytetyn elektroniikkakomponenttien pintaliitosladontakoneyksikön ja oheislaitteiden ostamisesta
suomalaiselta rahoitusyhtiöltä. Laitteilla lisätään ladontakapasiteettia Virossa ja Kiinassa
Suzhoussa. Lisäksi Suzhoussa korvataan yksi vanha vastaava ladontalinja. Hankittavien laitteiden
hankinta-arvo noin 20 % samanlaisten uusien laitteiden hinnasta. Scanfil EMS Oy:n Suzhoussa
sijaitseva tytäryhtiö selvittää uusien toimitilojen hankkimista. Hankinta on suunniteltu
toteutettavaksi kertyneillä kassavaroilla.
Scanfil Oyj toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii kokoajan aktiivisesti uusia sijoituskohteita
varmistaakseen sijoitusvarallisuudelle hyviä tuottokohteita.
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