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KH-KONEET GROUPIN VOIMAKAS KASVU JATKUI, LASKENNALLISET 
ARVONMUUTOKSET PAINOIVAT SIEVI CAPITALIN TULOSTA  
 
Tammi-maaliskuu 2022 
• Liikevoitto oli -2,9 (3,7) milj. euroa 
• Tilikauden tulos oli -2,4 (3,5) milj. euroa 
• Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,04 (0,06) euroa 
• Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,57 (1,39) euroa 
• Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 14,6 (23,2) % 
• Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 10,3 (-13,2) % 
• Katsauskauden päättymisen jälkeen KH-Koneet Group toteutti yritysoston Ruotsissa 
• Tuomas Joensuu aloitti Sievi Capitalin väliaikaisena talousjohtajana maaliskuussa 
 
Suluissa esitetyt luvut ovat edellisen vuoden vastaavan tarkastelukauden lukuja, ellei toisin ole mainittu. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja 
ei ole tilintarkastettu. Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti. 

Toimitusjohtaja Jussi Majamaa: 
”Vuoden 2022 ensimmäinen neljännes oli kaksijakoinen. Neljä viidestä kohdeyhtiöstämme onnistui 
kasvattamaan liikevaihtoaan, ja kolme myös tulostaan. Vahvinta kehitys oli KH-Koneet Groupilla, jonka 
liikevaihto ja käyttökate kasvoivat selvästi. Lisäksi yhtiö osti katsauskauden jälkeen ruotsalaisen konevuokraamo 
Törnells Maskinuthyrningin vahvistaen näin markkina-asemaansa Ruotsissa. 

Vaikka monessa asiassa onnistuttiinkin, kamppailivat kohdeyhtiömme katsauskaudella useiden eri haasteiden ja 
epävarmuustekijöiden kanssa, joista Ukrainan kriisi, inflaatio sekä saatavuuksiin liittyvät viiveet olivat haasteista 
merkittävämpiä. Eniten nämä vaikeudet heijastuivat Indoor Groupiin, jonka alkuvuosi alkoi selvästi odotuksia 
hiljaisemmin.  

Kohdeyhtiöillämme ei onneksi ole liiketoimintaa Venäjällä tai riippuvuutta Venäjän kaupasta, joten Venäjän 
Ukrainaan tekemällä aseellisella hyökkäyksellä on meihin ainoastaan epäsuoria vaikutuksia. Jää nähtäväksi onko 
kriisillä pitkäaikaisia vaikutuksia kuluttajakysyntään vai jäävätkö ne koronaviruspandemian tavoin 
lyhytaikaiseksi. 

Sievi Capitalin ensimmäisen neljänneksen tulos jäi tappiolliseksi sijoitusten laskennallisten arvonmuutosten 
seurauksena, joihin vaikutti eniten Indoor Group -sijoituksen negatiivinen arvonmuutos. Oman pääoman tuotto 
liukuvalta 12 kuukaudelta oli katsauskauden lopussa 14,6 %, joka ylittää pitkän aikavälin 
vähimmäistavoitetasomme.  

Olemme keskittyneet vuoden alussa etenkin kohdeyhtiöidemme tukemiseen niiden liiketoiminnan orgaanisessa 
ja epäorgaanisessa kehityksessä sekä omaan strategiatyöhömme. Tavoitteenamme on lisätä Sievi Capitalin 
omistaja-arvoa muun muassa läpinäkyvyyttä lisäämällä. Tämän liiketoimintakatsauksen yhteydessä 
raportoimme ensimmäistä kertaa kohdeyhtiöiden keskeiset liikevaihto- ja tulosluvut vertailukausineen 
ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta. Oma organisaatiomme muuttui katsauskaudella myös hieman, kun Sievi 
Capitalin sijoitustiimissä vuodesta 2019 toiminut Tuomas Joensuu aloitti maaliskuussa yhtiön väliaikaisena 
talousjohtajana.”  
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Kohdeyhtiöt  

Indoor Group 

Indoor Groupin toimintaympäristö muuttui haastavammaksi tammi-maaliskuun aikana. Epävarmuutta on 
lisännyt Ukrainan sodan negatiivinen vaikutus kuluttajakysyntään. Lisäksi sota on nostanut entisestään raaka-
aineiden ja tuotteiden hankintahintoja. Rahtikustannukset olivat ennätyksellisen korkeat ja vaikuttivat 
negatiivisesti kannattavuuteen. Tuotteiden saatavuus parani jonkin verran loppuvuoden 2021 tilanteesta ja oli 
kohtuullisella tasolla. 

Indoor Groupin tammi-maaliskuun liikevaihto laski 3 % vertailukaudesta ja liikevoitto heikkeni 4,0 milj. euroa 
erittäin vahvasta vertailukaudesta. Kannattavuuden heikkenemiseen vaikuttivat liikevaihdon laskun lisäksi 
tuotteiden hankintakustannusten nousu sekä kiinteiden kulujen kasvu. Kiinteiden kulujen kasvuun vaikutti 
osaltaan toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti, johon liittyviä kustannuksia oli katsauskaudella 0,9 
milj. euroa.  

Yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Projektissa on 
edetty suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Indoor Groupin suunnitelmien mukaan järjestelmän käyttöönotto 
tehdään vaiheittain vuoden 2022 kolmannen neljänneksen ja vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana. 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän odotetaan parantavan yhtiön kykyä kehittää ja ohjata liiketoimintaa entistä 
paremmin monikanavaisessa toimintaympäristössä. 

Indoor Group Holding Oy avainluvut 

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Liikevaihto 45,6 47,1 204,8 
EBITDA (1) 3,2 7,0 32,3 

EBIT (2) -1,5 2,5 14,1 

EBITDA (FAS) (3) -0,7 2,8 16,1 

Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa (4) 58,3 % 58,2 % 58,3 % 

Avainluvut ovat IFRS-standardin mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.  
(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   
(2) EBIT = Liikevoitto  
(3) Tilintarkastamaton suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisesti laskettu käyttökate 
(4) Ulkona olevista osakkeista 
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KH-Koneet Group 

KH-Koneet Groupin toimintaympäristö oli katsauskaudella odotettua parempi. Kysyntätilanne oli hyvällä tasolla 
ja koneiden toimitusajoissa oli viiveitä vain ajoittain. Yhtiö on pyrkinyt varmistamaan koneiden saatavuuden 
ennakoiduilla tilauksilla, minkä johdosta varastotilanne on varsin hyvällä tasolla. Uusien koneiden toimituksiin 
liittyvät epävarmuudet ovat edelleen mahdollisia loppuvuoden aikana.  

KH-Koneet Groupin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 39 % viime vuodesta. Liikevaihto kasvoi molemmissa 
toimintamaissa, mitä tuki vahva kysyntä sekä konekaupassa että vuokraustoiminnassa. Ruotsin liiketoiminta 
vastasi katsauskaudella jo lähes puolta koko yhtiön liikevaihdosta. Yhtiön käyttökate lähes kolminkertaistui viime 
vuodesta kasvaneen myynnin johdosta ja oli 1,7 milj. euroa. 

KH-Koneet Group on strategiansa mukaisesti jatkanut liiketoimintojensa kehittämistä aktiivisesti. Katsauskauden 
päättymisen jälkeen KH-Koneet Group osti ruotsalaisen konevuokraamo Törnells Maskinuthyrningin. Yhtiön 
toimitilat sijaitsevat Göteborgissa ja sen liikevaihto elokuussa 2021 päättyneellä tilikaudella oli 47 milj. kruunua. 
Törnells Maskinuthyrningin mittava konekanta tukee KH-Koneet Groupin asemaa Ruotsin markkinoilla, jossa 
konevuokrauksen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa.  

KH-Koneet Group Oy avainluvut 

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Liikevaihto 42,4 30,4 168,7 
EBITDA (1) 1,7 0,6 10,3 

EBITA (2) 1,4 0,3 8,9 

Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 90,5 % 66,4 % 90,5 % 

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.  
(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   
(2) EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot 
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Logistikas 

Logistikaksen toimintaympäristö kehittyi alkuvuonna positiivisesti, vaikka haasteita esiintyi edelleen. Yhtiön 
asiakkaiden tilaamien komponenttien saatavuushaasteet sekä globaalien toimitusketjujen häiriöt vaikuttivat 
asiakkaiden volyymien ennakoitavuuteen ja siten Logistikaksen operatiiviseen tehokkuuteen. Kysyntätilanne oli 
kuitenkin yleisesti hyvällä tasolla ja piristyi selvästi katsauskauden loppua kohden.   

Logistikaksen liikevaihto tammi-maaliskuun aikana kasvoi 62 % viime vuodesta. Liikevaihtoa vauhditti 
orgaanisen kasvun lisäksi viime vuonna toteutettu yritysosto. Käyttökate parani vertailukaudesta 0,1 milj. euroa. 
Yhtiön toiminnan operatiivinen tehokkuus ei ollut optimaalisella tasolla vuoden alussa, minkä seurauksena 
suhteellinen kannattavuus jäi katsauskaudella melko matalaksi.  

Logistikas jatkaa strategiansa mukaista kasvusuunnitelman toteuttamista, johon kuuluu sekä orgaaninen kasvu 
että yritysostot. Katsauskauden jälkeen Logistikas otti tärkeän kasvuaskeleen laajentamalla toimintojaan 
Rauman telakka-alueella toimivan Rauma Marine Constructions Oy:n palvelutarjonnassa liikkeenluovutuksen 
myötä. Aiemman yhteistyön lisäksi Logistikas huolehtii vastaisuudessa myös Rauma Marine Constructionsin 
terästuotannon ja lohkotuotannon sisälogistiikkapalveluista sekä työvälinejakelun palveluoperoinnista. 

Logistikas Oy avainluvut 

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Liikevaihto 7,0 4,3 22,0 
EBITDA (1) 0,3 0,2 1,7 

EBITA (2) 0,2 0,1 1,3 

Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 65,9 % 70,0 % 65,9 % 

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.  
(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   
(2) EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot 
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Nordic Rescue Group 

Nordic Rescue Groupin toimintaympäristö pysyi haastavana etenkin alustojen ja komponenttien 
saatavuusongelmien seurauksena, mikä on vaikuttanut pelastusajoneuvomarkkinaan viivästyttäen toimituksia ja 
nostaen komponenttien ostohintoja. Yhtiön tarjoustoiminta piristyi hieman katsauskaudella ja tilauskanta oli 
maaliskuun lopussa vuodentakaista korkeammalla tasolla viime vuonna toteutetun yritysoston johdosta. 

Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 26 % vertailukaudesta viime vuonna toteutetun yritysoston seurauksena. 
Vertailukauden liikevaihto sisältää 2,2 milj. euron kertaluonteisen omaisuuserien myynnin, jonka vaikutuksella 
oikaistuna katsauskauden liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti. Käyttökate laski 0,2 milj. euroa vertailukaudesta 
ja oli negatiivinen. Tulosta rasitti nousseiden kustannusten lisäksi vuonna 2020 toteutetun Saurus Oy ja Vema 
Lift Oy -yrityskaupan kauppakirjaan ja kauppahintavelkaan liittyvän riita-asian välimiesmenettely, josta aiheutui 
Nordic Rescue Groupille yhteensä 0,9 milj. euron kertaluonteinen kulu. Tästä 0,3 milj. euroa kirjattiin jo vuodelle 
2021. Katsauskauden jälkeen Nordic Rescue Group maksoi Sauruksen ja Vema Liftin myyjälle 1,7 milj. euron 
viivästetyn kauppahinnan. Velan maksu rahoitettiin Nordic Rescue Groupin omistajien myöntämällä 
juniorilainalla, josta Sievi Capitalin osuus oli 1,3 milj. euroa. 

Yhtiö on jatkanut toimenpiteitä myynnin ja kannattavuuden parantamiseksi sekä komponenttien saatavuuden 
helpottamiseksi. Toimenpiteiden seurauksena yhtiön markkina-alueita on onnistuttu uudelleen aktivoimaan. 
Pelastusajoneuvomarkkinoiden uskotaan edelleen kasvavan tulevaisuudessa ja yhtiöllä on hyvät valmiudet 
kasvustrategian toteuttamiseen, kun komponenttien saatavuustilanne jatkossa paranee. 

Nordic Rescue Group Oy avainluvut 

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Liikevaihto 10,5 8,3 37,6 
EBITDA (1) -0,5 -0,3 -0,1 

EBITA (2) -0,6 -0,4 -0,4 

Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 67,9 % 69,9 % 67,9 % 

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia konsernilukuja. Osavuosilukuja ei ole tilintarkastettu.  
(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   
(2) EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot 
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HTJ 

Talouden epävarmuus ja inflaatiokehitys heijastui HTJ:n toimintaympäristöön rakennusmateriaalien hintojen 
nousuna, saatavuusongelmina ja myös joidenkin hankkeiden lykkäämisinä. Vaikutukset HTJ:n käynnissä oleviin 
hankkeisiin ovat kuitenkin kokonaisuutena jääneet rajallisiksi. Rakentamisen asiantuntijapalveluiden 
kysyntätilanne ja tarjoustoiminta on jatkunut alkuvuoden hyvällä tasolla. HTJ palvelee laaja-alaisesti sekä julkisen 
sektorin asiakkaita että yksityisen sektorin toimijoita ja yhtiö on saanut alkuvuodesta useita merkittäviä uusia 
tilauksia. Maaliskuun lopun tilauskanta oli korkeampi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2021 ja yhtiöllä on kuluvan 
vuoden lisäksi hankkeita hyvin myös tuleville vuosille. 

Tammi-maaliskuun liikevaihto ja käyttökate kehittyivät positiivisesti hyvän kysyntätilanteen ja tilauskannan 
tukemana. Liikevaihto kasvoi 4 % edellisen vuoden pro forma -tasosta. Kasvua saavutettiin kaikissa yhtiön 
toimialoissa. Käyttökate parani 0,1 milj. euroa ja oli tammi-maaliskuussa 0,6 milj. euroa. Myös suhteellinen 
kannattavuus parani vertailukaudesta. 

HTJ:n liiketoimintaa on kehitetty aktiivisesti alkuvuonna. Organisaatiota on vahvistettu uusilla rekrytoinneilla 
erityisesti pääkaupunkiseudulla. Osana HTJ:n johdon sitouttamisohjelmaa tammikuussa toteutettiin suunnattu 
osakeanti, jonka myötä Sievi Capitalin omistusosuus yhtiöstä laski hieman. Lokakuussa toteutetun HTJ:n 
hankinnan jälkeen yhtiössä on käynnistetty strategiatyö, jossa arvioidaan kehitysmahdollisuuksia ja vahvistetaan 
perustaa tulevaisuuden kasvulle johtavana riippumattomana rakennuttajatoimistona. Osana strategiaa HTJ on 
myös aktiivisesti tutkinut mahdollisuuksia vahvistaa palvelutarjoamaa yritysostoin, ja yhtiö on käynyt keskusteluja 
potentiaalisten kohteiden kanssa.  

HTJ Holding Oy avainluvut 

milj. euroa 1-3/2022 1-3/2021 1-12/2021 

Liikevaihto 4,8 4,6 19,0 
EBITDA (1) 0,6 0,4 2,3 

EBITA (2) 0,6 0,4 2,2 

Sievi Capitalin omistusosuus kauden lopussa 91,7 % - 92,4 % 

Avainluvut ovat suomalaisen kirjanpitostandardin (FAS) mukaisia tilintarkastamattomia konsernilukuja. Vuoden 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia 
pro forma -lukuja, jotka ovat yhdistelty ostetun Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n luvuista yrityskaupan toteutumiseen asti (4.10.2021) ja HTJ Holding -
konsernin luvuista sen jälkeiseltä ajalta. 
(1) EBITDA = Käyttökate eli liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset   
(2) EBITA = Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot 
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Tulos, rahoitusasema ja substanssiarvo 

Sievi Capitalin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli -2,9 (3,7) milj. euroa ja tilikauden tulos -2,4 (3,5) milj. euroa. 
Tulos / osake (laimentamaton ja laimennettu) oli -0,04 (0,06) euroa. Tulos oli tappiollinen sijoitusten käypien 
arvojen laskun seurauksena. Sijoitusten realisoitumattomat arvonmuutokset olivat yhteensä -2,3 milj. euroa, 
johon vaikutti keskeisesti Indoor Group -sijoituksen -2,3 milj. euron arvonmuutos. Sievi Capitalin oman pääoman 
tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli 14,6 (23,2) %, joka ylittää yhtiön pitkän aikavälin 13 % 
vähimmäistavoitetason. 

Sievi Capitalin nettovelkaantumisaste kauden lopussa oli 10,3 (-13,2) %, joka on taloudellisten tavoitteiden 
mukainen (nettovelkaantumisaste korkeintaan 20 %). Sievi Capital nosti maaliskuussa 4,5 milj. euron lainan 
yhtiön sijoitustoimintaa ja muita yleisiä rahoitustarpeita varten. Laina erääntyy kerralla maksettavaksi 
lokakuussa 2023. Lainasopimus sisältää taloudellisen kovenantin, joka perustuu Sievi Capitalin omaan 
pääomaan. Edellä mainittu taloudellinen kovenanttiehto täyttyi katsauskauden lopussa. 

Pääomasijoitusten yhteisarvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 106,2 milj. euroa (3/2021: 73,9 milj. euroa ja 
12/2021: 108,3 milj. euroa). Pääomasijoitusten yhteisarvo laski hieman vuoden 2021 lopun tasosta sijoitusten 
käypien arvojen laskun seurauksena. Sievi Capitalin substanssiarvo / osake 31.3.2022 oli 1,57 euroa (3/2021: 
1,39 euroa ja 12/2021: 1,61 euroa).  

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen 
milj. euroa 31.3.2022 % 31.3.2021 % 31.12.2021 % 

Pääomasijoitukset           
Indoor Group Holding Oy  47,4 52,0 % 42,8 53,0 % 49,7 53,2 % 
KH-Koneet Group Oy (1) 37,5 41,2 % 17,4 21,5 % 36,5 39,1 % 
Logistikas Oy 6,0 6,6 % 6,3 7,8 % 6,3 6,7 % 
Nordic Rescue Group Oy 5,7 6,3 % 7,4 9,2 % 6,5 7,0 % 
HTJ Holding Oy (1) 9,5 10,5 % - - 9,3 10,0 % 
Pääomasijoitukset, yhteensä 106,2 116,6 % 73,9 91,4 % 108,3 115,9 % 
              
Rahavarat ja muut rahoitusvarat 5,2 5,7 % 10,7 13,2 % 1,8 2,0 % 
Lainat rahoituslaitoksilta -10,0 -11,0 % - - -5,5 -5,9 % 
Laskennalliset verovelat ja -
saamiset yhteensä -5,6 -6,1 % -4,6 -5,7 % -6,2 -6,6 % 
Muut velat, saamiset ja varat 
yhteensä (1) -4,7 -5,2 % 0,8 1,0 % -5,0 -5,4 % 
              
Substanssiarvo yhteensä 91,1 100,0 % 80,8 100,0 % 93,5 100,0 % 
Substanssiarvo / osake (euroa) 1,57   1,39   1,61   

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen -taulukon prosenttiosuudet on laskettu substanssiarvosta. 
(1) Sievi Capital on sopinut KH-Koneet Groupin ja HTJ Holdingin vähemmistöosakkeenomistajien kanssa tiettyjen ehtojen täyttyessä 
molemminpuolisesta oikeudesta toteuttaa kaupat vähemmistöosakkeenomistajien omistamista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi kyseiseen yhtiöön 
kohdistuva sijoitus esitetään kuin yhtiöstä omistettaisiin 100 % ja vähemmistön omistus esitetään käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavana 
ehdollisena velkana muissa veloissa. 
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Tulevaisuuden näkymät 

Voimassa olevan strategiansa mukaisesti Sievi Capital jatkaa uusien sijoitusmahdollisuuksien selvittämistä. 
Uusia sijoituksia suunnitellaan tehtävän keskimäärin 1–2 vuodessa, mutta toteutuvien sijoitusten määrä voi 
vaihdella vuosittain. Nykyisten sijoituskohteiden osalta jatketaan yhtiöiden liiketoimintojen aktiivista 
kehittämistä. Myös irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia sijoituskohteiden osalta 
tullaan jatkamaan. Sievi Capital tekee kuluvan vuoden aikana strategiatyötä, jonka osana pohditaan myös 
nykyisestä strategiasta poikkeavia vaihtoehtoisia strategioita omistaja-arvon kasvattamiseksi.  

Sievi Capital ei yhdistele tytäryrityksiään konsernilaskelmiin rivikohtaisesti, vaan sijoitukset yhtiöihin arvostetaan 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi 
Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi 
muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja 
korkomarkkinoiden kehitys sekä muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia 
lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa. 

Sievi Capitalin taloudellisena tavoitteena on vähintään 13 % oman pääoman tuotto, jonka saavuttamista yhtiö 
pitää pitkällä aikavälillä realistisena. Liiketoiminnan luonteen takia yhtiön lyhyen aikavälin tuloskehitykseen 
liittyy vaikeasti ennakoitavissa olevaa vaihtelua. Tämän vuoksi Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2022 
tuloskehityksestä. 

 

Helsingissä 4.5.2022 
Sievi Capital Oyj 
Hallitus  



Q1/2022 Liiketoimintakatsaus      
Tammi-maaliskuu 2022 
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Sievi Capitalin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022 

Tammi-kesäkuu 2022 puolivuosikatsaus 17.8.2022 

Tammi-syyskuu 2022 liiketoimintakatsaus 3.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani. Tuemme pienten ja keskisuurten yritysten arvon 
rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistamme samalla koko maan kilpailukykyä. Uskomme, että 

menestymme parhaiten yhdessä yrittämällä. Sievi Capitalin osake on listattu Helsingin pörssiin. 
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