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SIEVI CAPITAL OYJ 

 

 

JAKAUTUMISESITE 

LISTALLEOTTOESITE 

 

 

Sievi  Capital  Oyj:n  (”Yhtiö”,  ”Jakautuva  Yhtiö”  tai  ”Sievi  Capital”)  hallitus  on  11.8.2011  hyväksynyt 

jakautumissuunnitelman  (”Jakautumissuunnitelma”),  jonka  mukaan  Yhtiö  jakautuu  siten,  että  sen 

sopimusvalmistusliiketoimintaan  liittyvät varat  ja velat siirtyvät uudelle perustettavalle  julkiselle osakeyhtiölle Scanfil 

Oyj:lle  (”Uusi Scanfil”  tai ”Vastaanottava Yhtiö”)  (”Jakautuminen”). Yhtiöön  jäävät nykyiseen sijoitusliiketoimintaan 

liittyvät  varat  ja  velat.  Jakautumissuunnitelma  esitetään  22.11.2011  pidettävän  Yhtiön  ylimääräisen  yhtiökokouksen 

hyväksyttäväksi.  Jakautuminen  tulee  voimaan,  kun  Yhtiön  yhtiökokous  on  hyväksynyt  Jakautumissuunnitelman  ja 

Jakautumisen  täytäntöönpano on  rekisteröity.  Jakautumisen  täytäntöönpanon  rekisteröinnin  suunniteltu ajankohta on 

1.1.2012 (”Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä”). Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä Uuden Scanfilin perustaminen 

tulee voimaan.  

 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat  jakautumisvastikkeena Uuden Scanfilin osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, 

että  kutakin  Yhtiön  osaketta  vastaan  annetaan  yksi  (1)  Uuden  Scanfilin  osake  (”Jakautumisvastike”). 

Jakautumisvastiketta  ei  kuitenkaan  anneta  Yhtiön  omistamille  omille  osakkeille.  Jakautumisvastikkeena  annettavien 

Uuden Scanfilin osakkeiden määrä on  täten 57 730 439 kappaletta.  Jakautumisvastike  jaetaan arvo‐osuusjärjestelmässä 

siten,  että  Jakautumisen  Täytäntöönpanopäivänä  Yhtiön  osakkeenomistajien  arvo‐osuustilille  kirjataan  Yhtiön 

osakkeiden määrää vastaava määrä Uuden Scanfilin osakkeita. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä toimenpiteitä 

Yhtiön osakkeenomistajilta.  

 

Yhtiö  julkaisee  tämän  esitteen  (tämä  esite  ja  siihen  viittaamalla  sisällytetyt  asiakirjat  yhdessä  ”Esite”)  ainoastaan 

Jakautumisen toteuttamiseksi  ja Uuden Scanfilin osakkeiden hakemiseksi  julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ 

OMX  Helsinki  Oy:ssä  (”Helsingin  Pörssi”).  Jakautumisen  yhteydessä  Yhtiön  osakkeenomistajat  saavat 

Jakautumissuunnitelmassa ja tässä Esitteessä kuvatun Jakautumisvastikkeen, mutta Yhtiö tai Uusi Scanfil eivät muutoin 

tarjoa tämän Esitteen nojalla osakkeita tai muita arvopapereita. 

 

Uusi Scanfil tulee hakemaan osakkeidensa ottamista  julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle 

(”Listalleotto”).  Listalleotto  tapahtuu  arviolta  Jakautumisen  Täytäntöönpanopäivää  seuraavana  arkipäivänä. 

Jakautuminen tai Listalleotto ei vaikuta Sievi Capitalin osakkeiden noteeraamiseen Helsingin Pörssissä. 

 

Ketään  ei  ole  valtuutettu  Jakautumisen  tai  Listalleoton  yhteydessä  antamaan mitään muita  kuin  tähän  Esitteeseen 

sisältyviä  tietoja  tai  lausuntoja. Mikäli sellaisia  tietoja  tai  lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön 

hyväksymiä. Tämän Esitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että Esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät 

paikkansa  tulevaisuudessa  tai  että Yhtiön  tai Uuden  Scanfilin  liiketoiminnassa  ei  olisi  tapahtunut muutoksia  tämän 

Esitteen päivämäärän jälkeen. 

 

 
Pääjärjestäjä 

 



 

 

I ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA 
Yleistä 

 

Tämä Esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (26.5.1989/495, muutoksineen), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 

809/2004,  annettu  29.4.2004,  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  direktiivin  2003/71/EY  täytäntöönpanosta  esitteiden 

sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta (liitteet I, II ja 

III), arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun Valtiovarainministeriön asetuksen (23.6.2005/452) 

sekä Finanssivalvonnan standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa siinä 

esitettyjen  tietojen  oikeellisuudesta.  Finanssivalvonnan  hyväksymispäätöksen  diaarinumero  on  35/02.05.04/2011. 

Finanssivalvonta  on  lisäksi myöntänyt  Yhtiölle  poikkeusluvan  erillisen  esitteen  laatimisesta  haettaessa  Scanfil Oyj:n 

osakkeita  julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi  Helsingin  Pörssissä.  Finanssivalvonnan  poikkeuslupapäätöksen 

diaarinumero on 36/02.05.04/2011.  

 

Tässä Esitteessä ”Yhtiö”  ja ”Jakautuva Yhtiö”  tarkoittavat Sievi Capital Oyj:tä  ja  sen  tytäryhtiöitä yhdessä  tilanteessa 

ennen  Jakautumista, ellei asiayhteydestä selvästi  ilmene, että  ilmauksella  tarkoitetaan ainoastaan Sievi Capital Oyj:tä  tai 

tiettyä  tytäryhtiötä  tai  liiketoimintayksikköä  tai  Sievi Capitalia  ja/tai  sen  tytäryhtiöitä  yhdessä  Jakautumisen  jälkeen. 

Tässä  Esitteessä  ”Sievi  Capital”  tarkoittaa  Sievi  Capital  Oyj:tä  ja  sen  tytäryhtiöitä  yhdessä  tilanteessa  Jakautumisen 

jälkeen,  ellei  asiayhteydestä  selvästi  ilmene,  että  ilmauksella  tarkoitetaan  ainoastaan  Sievi  Capital  Oyj:tä  tai  tiettyä 

tytäryhtiötä  tai  liiketoimintayksikköä. Viittaukset Yhtiön osakkeisiin  ja osakepääomaan  tai hallintotapaan  tarkoittavat 

Sievi Capitalin Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Tässä Esitteessä ”Uusi Scanfil” ja ”Vastaanottava Yhtiö” 

tarkoittavat Jakautumisen yhteydessä perustettavaa Scanfil Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä Jakautumisen jälkeen, ellei 

asiayhteydestä  selvästi  ilmene,  että  ilmauksella  tarkoitetaan  ainoastaan  Scanfil  Oyj:tä  tai  tiettyä  tytäryhtiötä  tai 

liiketoimintayksikköä. Tässä Esitteessä ”Scanfil EMS”  tai ”Scanfil EMS  ‐alakonserni”  tarkoittavat Scanfil EMS Oy:tä 

sekä  tämän  tytäryhtiötä  yhdessä,  ellei  asiayhteydestä  selvästi  ilmene,  että  ilmauksella  tarkoitetaan  ainoastaan  Scanfil 

EMS Oy:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintayksikköä.  

 

Sovellettava laki ja jakelurajoitukset 

 

Jakautumiseen  ja  Listalleottoon  sovelletaan  Suomen  lakia.  Jakautumista  ja  Listalleottoa  koskevat  riidat  ratkaistaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.  

 

Tämän Esitteen  jakelu  tietyissä maissa on  lain mukaan kiellettyä. Osakkeita  ei  tarjota yleisölle Suomessa  tai Suomen 

ulkopuolella.  Suomen  ulkopuolella  asuvat  henkilöt  saavat  ottaa  vastaan  tämän  Esitteen  ainoastaan  soveltuvien 

poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän Esitteen haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukai‐

set tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tätä Esitettä ei saa levittää tai julkistaa sellaisissa valtioissa tai hallinto‐

alueella  tai muutoin olosuhteissa,  joissa  se olisi  lainvastaista  tai edellyttäisi muun kuin Suomen  lain mukaisia  toimia, 

mukaan  lukien  Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong  ja  Japani.  Tämä  Esite  ei muodosta  tarjousta myydä  tai 

tarjouspyyntöä ostaa Yhtiön osakkeita  sellaisessa valtiossa  sellaiselle henkilölle,  jonka osalta  tarjous  tai  tarjouspyyntö 

olisi  lainvastainen. Yhtiöllä  tai Yhtiön  edustajilla  ei  ole minkäänlaista  oikeudellista  vastuuta  tällaisista  rikkomuksista 

riippumatta  siitä,  ovatko  tällaiset  rajoitukset  Yhtiön  osakkeisiin  sijoittamista  harkitsevien  tiedossa  vai  eivät.  Yhtiön 

osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) 

eikä  minkään  Yhdysvaltain  osavaltion  arvopaperilakien  mukaisesti  eikä  niitä  saa  tarjota,  myydä,  jälleenmyydä, 

lahjoittaa,  luovuttaa,  jakaa,  ostaa  tai  siirtää Yhdysvalloissa  tai  yhdysvaltalaisille  henkilöille  tai  tällaisten  henkilöiden 

lukuun,  paitsi  Yhdysvaltain  ja  sen  osavaltioiden  arvopaperilakien  sallimissa  poikkeustapauksissa  rekisteröinti‐

velvollisuudesta. 
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II TIIVISTELMÄ 
 

Tiivistelmä  on  tarkoitettu  johdannoksi  tähän Esitteeseen,  ja  se  tulee  lukea  yhdessä Esitteeseen  sisältyvien  yksityiskohtaisempien 

tietojen  sekä Esitteeseen viittaamalla  sisällytettyjen  asiakirjojen  kanssa. Sijoittajien  tulee perustaa  sijoituspäätöksensä Esitteeseen 

kokonaisuutena  eikä  yksin  tässä  Tiivistelmässä  esitettyihin  tietoihin.  Jos  tuomioistuimessa  pannaan  vireille  tähän  Esitteeseen 

sisältyviä  tietoja  koskeva  kanne,  Euroopan  talousalueeseen  kuuluvan  valtion  kansallisessa  lainsäädännössä  saatetaan  velvoittaa 

kantaja vastaamaan Esitteen kääntämisestä aiheutuvista kustannuksista ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa. Esitteestä vastaavat 

tahot vastaavat tässä Tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että Tiivistelmä on harhaanjohtava, 

epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin. 

 

Yleisiä tietoja Yhtiöstä 

 

Sievi Capital  ‐konserni muodostuu sijoitus‐  ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj:stä  ja sen 100 %:sti omistamasta Scanfil EMS 

‐alakonsernista. Osakkuusyhtiöt ovat osa konsernia.  

 

Yhtiön  sijoitustoiminnan  ensisijaisena  tavoitteena  on  tehdä  pääomasijoituksia  lähinnä  teollisiin  yrityksiin,  joista 

hankitaan merkittävä  omistusosuus.  Sievi Capital Oyj:n  osakkuusyhtiöitä  ovat Kitron ASA  (omistusosuus  32,96 %), 

IonPhasE Oy  (omistusosuus 40 %),  iLOQ Oy  (omistusosuus 22,96 %)  ja Panphonics Oy  (omistusosuus 40 %). Lisäksi 

Sievi Capital Oyj omistaa 99,99 % belgialaisesta  tytäryhtiöstä Scanfil N.V.:stä  (ei  liiketoimintaa) sekä 8,6 % pörssiyhtiö 

Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeista. Yhtiö voi  sijoittaa myös muihin kohteisiin kuten osakkeisiin, ETF‐instrumentteihin, 

strukturoituihin tuotteisiin, yrityslainoihin sekä muihin korkosijoituksiin. 

 

Scanfil EMS Oy on kansainvälinen tietoliikenne‐ ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. 

Scanfil EMS ‐alakonserni muodostuu tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (omistusosuus 40 %). Scanfil 

EMS ‐alakonsernilla on tuotantoa Suomessa, Virossa, Unkarissa ja Kiinassa.  

 

Yleistä tietoa Jakautumisesta  

 

Yhtiön  hallitus  on  11.8.2011  hyväksynyt  Jakautumissuunnitelman,  jonka mukaan  Sievi Capital Oyj  jakautuu  osittain 

siten, että Sievi Capital Oyj:n sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät Jakautumisessa perustetta‐

vaan  uuteen  julkiseen  osakeyhtiöön,  Scanfil  Oyj:öön.  Sievi  Capital  Oyj:öön  jäävät  nykyiseen  sijoitusliiketoimintaan 

liittyvät varat ja velat.  

 

Jakautumisen  tarkoituksena  on  eriyttää  Yhtiön  tytäryhtiön  Scanfil  EMS  Oy:n  sopimusvalmistus‐  ja  muu  teollinen 

liiketoiminta  omaksi  yhtiökseen.  Yhtiön  hallitus  uskoo,  että  Scanfil  EMS  Oy:n  liiketoiminnan  eriyttäminen  omaksi 

yhtiöksi edesauttaa mahdollisia tulevia yritysjärjestelyitä sopimusvalmistusliiketoiminnan alalla. Lisäksi Yhtiön hallitus 

uskoo,  että  Jakautuminen  selkeyttää  liiketoimintarakenteita,  parantaa  toiminnan  läpinäkyvyyttä  ja  edesauttaa  näin 

osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä. 

 

Jakautumissuunnitelma  esitetään  22.11.2011  pidettävän  Yhtiön  ylimääräisen  yhtiökokouksen  hyväksyttäväksi. 

Jakautuminen tulee voimaan, kun Sievi Capitalin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman ja 

Jakautumisen  täytäntöönpano  on  rekisteröity  kaupparekisteriin.  Jakautumisen  suunniteltu  täytäntöönpanopäivä  on 

1.1.2012.  Yhtiön  osakkeenomistajat  saavat  jakautumisvastikkeena  Uuden  Scanfilin  osakkeita  osakeomistuksensa 

suhteessa  siten,  että kutakin Yhtiön osaketta vastaan  annetaan yksi  (1) Uuden  Scanfilin osake.  Jakautumisvastikkeen 

saaminen  ei  edellytä  toimenpiteitä  Yhtiön  osakkeenomistajilta. Uusi  Scanfil  tulee  hakemaan  osakkeidensa  ottamista 

julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. 

 

Keskeisiä riskitekijöitä 

 

Yhtiöön  ja Vastaanottavaan Yhtiöön,  niiden  liiketoimintaan  ja  osakkeisiin  sijoittamiseen  liittyy  riskejä.  Sijoittamista  harkitsevia 

kehotetaan  tutustumaan  huolellisesti  kaikkiin Esitteessä  esitettyihin  riskitekijöihin. Mikäli  yksi  tai useampi Esitteessä  kuvatuista 

riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön ja/tai Vastaanottavan Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön ja/tai Vastaanottavan Yhtiön arvopapereiden arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat 

Osakkeiden markkinahinnan  laskuun,  niihin  sijoittaneet  sijoittajat  voivat menettää  sijoituksensa  kokonaan  tai  osittain. Alla  on 

kuvattu eräitä Yhtiöön ja Vastaanottavaan Yhtiöön liittyviä riskejä. 
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Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa  

 

Sijoitustoimintaan  liittyy  aina  riskejä, mukaan  lukien  riski  sijoitetun  pääoman menettämisestä  kokonaan  tai  osittain. 

Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat realisoitua, mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan 

tai pitkään hitaan kasvun vaiheeseen ja sen myötä poliittinen epävarmuus sekä kansalaisten tyytymättömyys lisääntyvät 

eri  puolilla maailmaa. Meneillään  oleva  velkakriisi  voi  aiheuttaa  globaalin  pankkikriisin  ja  siten myös  varsinaisen 

systeemiriskin realisoituminen on mahdollista. Pidemmällä aikavälillä, kun talouden elpyminen jälleen käynnistyy, sitä 

voi  seurata  inflaatio‐odotusten  nopea  voimistuminen,  mikä  voi  johtaa  voimakkaasti  kiihtyvään  inflaatioon  ja  sitä 

seuraava  rahapolitiikan  kiristys puolestaan nopeaan  korkojen nousuun. Näillä  kaikilla  vaihtoehdoilla  olisi välittömiä 

vaikutuksia pääomamarkkinoille ja ne näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  asiakkaat  ovat  voimakkaasti  altistuneita  yleisen  taloudellisen  tilanteen  kehitykselle 

sekä muutoksille asiakaskäyttäytymisessä  ja varsinkin  tietoliikenneasiakkaiden kysynnän vaihtelu voi olla voimakasta 

lyhyelläkin  ajanjaksolla.  Asiakkaiden  kysynnän  vaihtelusta  johtuva  liiketoiminnan  heikko  ennustettavuus  aiheuttaa 

Uudelle Scanfilille toiminnallisen riskin.  

 

Riippuvuus avainasiakkaista 

 

Scanfil  EMS  ‐alakonsernilla  on  laaja  asiakaskunta,  joka  jakautuu  useille  toimialoille.  Toimitussopimukset  ovat 

luonteeltaan  raamisopimuksia,  joihin  ei  pääsääntöisesti  sisälly  minimiostositoumuksia.  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin 

isompien asiakkaiden osuus sen liikevaihdosta on kuitenkin merkittävä. Vuonna 2010 Scanfil EMS ‐alakonsernin myynti 

suurimmalle asiakkaalle oli 72 miljoonaa euroa (33 %), toiseksi suurimmalle 37 miljoonaa euroa (17 %)  ja kolmanneksi 

suurimmalle  34  miljoonaa  euroa  (16  %).  Ajalla  1.1.2011–30.6.2011  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  myynti  suurimmalle 

asiakkaalle oli 33 miljoonaa euroa (27 %), toiseksi suurimmalle 19 miljoonaa euroa (16 %) ja kolmanneksi suurimmalle 18 

miljoonaa euroa (15 %).  

 

Riippuvuus tavaran‐ ja palvelutoimittajista sekä materiaalien saatavuus 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta  on  tuotteiden,  palveluiden,  materiaalien,  raaka‐aineiden  ja  erityisesti  elektroniikka‐

komponenttien  osalta  riippuvainen  toimittajista  ja  alihankkijoista  sekä  niiden  yleisestä  saatavuudesta.  Tuotteiden, 

palveluiden, materiaalien, raaka‐aineiden  ja erityisesti elektroniikkakomponenttien saatavuus voi vaikuttaa siihen, että 

Scanfil EMS:n kyky tuottaa tuotteita ja palveluita häiriintyy tai estyy kokonaan. Saatavuusongelmien vuoksi Scanfil EMS 

voi joutua hankkimaan komponentteja sellaisilta alihankkijoilta, jotka eivät ole tavanomaisia alihankkijoita ja/tai hintaan, 

joka ei ole kokonaistaloudellisesti edullisin suhteessa komponenttien laatuun.  

 

Tilauskanta 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  pääasiakkaat  toimittavat  tyypillisesti  päivätasoisia  ja  viikkotasoisia  tilausennusteita, 

jotta Scanfil EMS voisi ennakoida tuotantoaan mahdollisimman tarkasti. Tilausennusteet eivät kuitenkaan ole sitovia  ja 

asiakkaat  eivät  etukäteen  sitoudu  tilauksiin.  Varsinaisten  tilausten  toimitusaika  vaihtelee  asiakkaittain. Näin  olleen 

sopimusvalmistusliiketoiminnan tarkka lyhyen aikavälin tilauskanta on hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Asiakastilausten 

pienentyessä voimakkaasti Uusi Scanfil ei välttämättä pysty pienentämään kulujaan yhtä nopeasti. Ei ole  takeita siitä, 

että sopimusvalmistusliiketoiminnan asiakkaiden tilaukset pysyvät nykyisellä tasolla tai jatkuvat.  

 

Riippuvuus johtamis‐, raportointi‐ ja seurantajärjestelmistä 

 

Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan  tehokas  suunnittelu  ja  johtaminen  ovat  riippuvaisia  sen  käyttämistä  johtamis‐, 

raportointi‐ ja seurantajärjestelmistä. Riskienhallinta tulee olemaan integroitu osa Uuden Scanfilin johtamis‐, seuranta‐ ja 

raportointijärjestelmiä. On  kuitenkin mahdollista,  että Uuden  Scanfilin  raportointi‐  ja  seurantajärjestelmät  eivät  tuota 

ajantasaisesti oikeaa ja riittävää tietoa Uuden Scanfilin johdon tarpeisiin tai että Uusi Scanfil epäonnistuu raportointi‐ ja 

seurantajärjestelmien  ylläpitämisessä  tai  kehittämisessä.  Järjestelmien  häiriintyminen  tai  virheet  saattavat  viivästyttää 

toimituksia ja aiheuttaa täten viivästyssakkoseuraamuksia tai asiakkuuksien menetyksiä. 

 

Hallintoon ja raportointiin liittyvät riskit Yhtiön osalta 

 

Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa suoraan Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni ja Yhtiö 

ostaa eräät hallinto‐  talous‐  ja muut  raportointipalvelut Scanfil EMS Oy:ltä.  Jakautumisen  jälkeen Yhtiö  tulee edelleen 
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ostamaan  hallinto‐  talous‐  ja  muita  raportointipalveluita  Scanfil  EMS  Oy:ltä.  Yhtiön  tarkoitus  on  kuitenkin  ottaa 

vastattavakseen  olennaisimpien  toimintojen  järjestäminen  sisäisesti.  Omien  vastaavien  toimintojen  organisointi  on 

riippuvainen muun muassa näitä koskevien avainhenkilöiden rekrytoinnista  ja rekrytointiaikataulusta.  Johtuen Yhtiön 

harjoittamasta  liiketoiminnasta,  tulee  Yhtiöllä  sen  jälkeenkin  kun  se  on  ottanut  vastattavakseen  olennaisimmista 

toiminnoista edellä mainitun mukaisesti, olemaan vähän avainhenkilöitä ja työntekijöitä Jakautumisen jälkeen.  

 

Yhtiö  on  Jakautumisen  jälkeen  riippuvainen  Scanfil  EMS  Oy:ltä  ostettavista  hallinto‐  talous‐  ja  muista 

raportointipalveluista  ja  kyseisten  palvelujen  täyttämistä  koskevat  erimielisyydet  tai  Vastaanottavan  Yhtiön 

kyvyttömyys  täyttää  sopimusvelvoitteensa  saattavat  vaikuttaa  negatiivisesti  Yhtiön  toimintaan.  Yhtiö  saattaa myös 

epäonnistua  olennaisimpien  toimintojen  järjestämisessä  sisäisesti  tai  näiden  ylläpitämisessä,  tai  näiden  sisäiseen 

järjestämiseen  liittyy  lisäkustannuksia,  joita  ei  kyetä  ottamaan  huomioon  tällä  hetkellä.  On myös mahdollista,  että 

Jakautumisen  jälkeen Yhtiö epäonnistuu pörssiyhtiöltä vaadittavien hallinto‐  talous‐  ja muiden  raportointitoimintojen 

toteuttamisessa kokonaan tai osittain. 

 

Yhteenveto keskeisistä taloudellisista tiedoista 

 

Sievi Capital (Sijoitusliiketoiminta) 

 

Yhtiön konsernirakenne muuttuu olennaisesti Jakautumisen seurauksena. Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty eräitä 

Yhtiön  Jakautumisen  jälkeen  muodostaman  konsernin  tilinpäätöstietoja  Yhtiön  konsernitilinpäätöksistä  oikaistuina 

lukuina  siten,  että  Scanfil  EMS Oy:n  liiketoiminta  käsitellään  lopetettuna  liiketoimintona.  Tuloslaskelmassa  jatkuvat 

toiminnot ja lopetetut toiminnot esitetään siten, että keskinäisiä tuottoja ja kuluja (esim. vuokratuottoja ja ‐kuluja) ei ole 

eliminoitu,  jotta  kummankin  konsernin  (Sievi  Capital  ja Uusi  Scanfil)  tulos  antaa  oikean  kuvan  kyseisen  konsernin 

tuloksesta. Siten myös taseessa on informatiivisuuden takia esitetty jakautuvien konsernien keskinäiset velat ja saamiset. 

 

Yhtiön konsernitilinpäätöksestä oikaistut luvut perustuvat tilintarkastettuihin Yhtiön konsernitilinpäätöksiin 31.12.2010, 

31.12.2009  ja  31.12.2008 päättyneiltä  tilikausilta  sekä  osavuosikatsauksiin  30.9.2011  ja  30.9.2010 päättyneiltä  yhdeksän 

kuukauden ajanjaksoilta. Yhtiön  Jakautumisen  jälkeen muodostaman konsernin oikaistut  tilinpäätöstiedot on  laadittu 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis‐  ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, mutta tietoja ei ole tilin‐

tarkastettu.  

 

Yhteenvetoa tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa. Sijoitustoiminnan tuotot 

ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin. 

 

Oikaistut tuloslaskelmatiedot  

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

JATKUVAT TOIMINNOT              

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT  4,6 2,3 1,7 1,3   4,2

              

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐0,3 ‐0,3 ‐0,2 ‐0,3   ‐0,2

Poistot  ‐0,5 ‐0,5 ‐0,6 ‐0,4   ‐0,4

Liiketoiminnan muut kulut  ‐0,4 ‐1,0 ‐1,2 ‐0,6   ‐0,4

              

LIIKEVOITTO  3,4 0,4 ‐0,3 0,1   3,1

              

Rahoitustuotot  5,5 5,8 1,8  2,6  4,0

Rahoituskulut   ‐1,4 ‐0,1 ‐3,0 ‐7,9  ‐0,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐1,8      ‐1,3  ‐0,5

               

VOITTO ENNEN VEROJA  5,7 6,1 ‐1,5 ‐6,5  5,8

              

Tuloverot  ‐1,6 ‐1,7 0,3 1,5  ‐1,5

               

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista  4,1 4,4 ‐1,1 ‐5,0  4,3
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LOPETETUT TOIMINNOT             

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista  6,8 9,9 16,8  6,3  5,0

              

TILIKAUDEN VOITTO  10,9 14,3 15,6 1,3  9,3

               

Tilikauden laaja tulos yhteensä  17,2 12,8 20,3 1,2   13,7

                

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

tuloksesta laskettu osakekohtainen               

tulos, euroa/osake:              

Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton  0,30 0,22 0,35 0,02   0,24

                

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:               

laimennettu ja laimentamaton  57 730 439 57 992 417 58 696 369 57 730 439   57 730 439

 

Oikaistut tasetiedot  

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

              

VARAT              

Pitkäaikaiset varat              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  7,2 7,8 8,6 6,9   7,4

Liikearvo  0,1 0,1 0,1 0,1   0,1

Muut aineettomat hyödykkeet  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä  24,3      22,8   21,6

Myytävissä olevat sijoitukset  9,5 10,6 0,0 7,8   12,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              

kirjattavat rahoitusvarat  16,6 14,5 7,7 19,3   19,3

Lainasaamiset Scanfil EMS ‐konsernilta    31,0      32,7

Saamiset      0,2 0,5     

Laskennalliset verosaamiset      0,8 1,9     

   57,8 64,1 17,4 59,3   93,3

              

Lyhytaikaiset varat              

Lainasaamiset konsernilta  2,8   0,5    7,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset  0,1 0,2 0,4 0,6   0,9

Ennakkomaksut  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti             

kirjattavat rahoitusvarat  7,7 16,1 12,2 21,8   7,5

   

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat  33,0 4,8 14,0      

Rahavarat  7,8 23,2 1,2  13,0  5,0

   51,4 44,2 28,3  35,4  20,8

              

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  4,9 4,6  

   49,1 32,9  

              

Varat yhteensä  109,3 113,2 50,3 94,7  114,0

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

Oma pääoma              

Osakepääoma  15,2 15,2 15,2  15,2  15,2

Ylikurssirahasto  16,1 16,1 16,1  16,1  16,1

Omat osakkeet  ‐8,9 ‐8,9 ‐7,4  ‐8,9  ‐8,9

Muuntoerot  0,5 0,0 0,3 

Muut rahastot  1,2 0,5 0,2 ‐0,1  1,6
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Kertyneet voittovarat  77,0 79,9 17,5 65,1  77,2

   101,2 102,7 41,5 87,8  101,2

              

Oma pääoma yhteensä  101,2 102,7 41,5 87,8  101,2

               

VELAT             

Pitkäaikaiset velat             

Laskennalliset verovelat  0,9 1,3 1,0 0,4   1,1

Varaukset  4,2 5,3 5,9 3,5   4,6

   5,1 6,7 7,0 3,9   5,7

Lyhytaikaiset velat             

Ostovelat ja muut velat  0,2 0,2 0,4 0,3   0,2

Tilikauden verotettavaan tuloon  

perustuvat verovelat  2,0 0,4 0,5 0,1   1,9

Velat Scanfil EMS ‐konsernille  0,8 3,2 0,9 2,6     

Lyhytaikaiset rahoitusvelat           5,0

   3,0 3,8 1,8 3,0   7,1

              

Velat yhteensä  8,1 10,5 8,8 6,9   12,8

              

Oma pääoma ja velat yhteensä  109,3 113,2 50,3 94,7   114,0

 

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät 

  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

           

Varat  143,4 121,7 143,5 138,4  142,7

Velat  83,8 73,9 38,8 71,2  86,6

        

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät 

omaisuuserät, netto:  59,6 47,8 104,7 67,2  56,0

 

Oikaistut rahavirtalaskelmatiedot 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

                 

Liiketoiminnan rahavirrat                 

Jatkuvat toiminnot  ‐1,8 3,0 6,4 ‐0,5  ‐3,3

Lopetetut toiminnot  1,5 27,9 16,6 15,2  1,1

Liiketoiminnan nettorahavirta  ‐0,3 30,9 23,0 14,7  ‐2,2

                 

Investointien rahavirrat                

Jatkuvat toiminnot  21,5 ‐46,7 ‐21,8 ‐20,5  ‐17,8

Lopetetut toiminnot  ‐37,5 31,3 ‐4,1 ‐5,5  7,9

Investointien nettorahavirta   ‐15,9 ‐15,4 ‐25,9 ‐26,0  ‐9,9

                 

Rahoituksen rahavirrat                

Jatkuvat toiminnot  ‐6,9 56,5 ‐7,6 ‐6,9  ‐1,9

Lopetetut toiminnot  28,0 ‐65,0 4,5   ‐12,0

Rahoituksen nettorahavirta  21,1 ‐8,5 ‐3,1 ‐6,9  ‐13,9

                 

Rahavarojen muutos  4,8 7,1 ‐6,0 ‐18,2  ‐26,1
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Eräitä taloudellisia tietoja Scanfil EMS ‐alakonsernista 

Scanfil EMS Oy perustettiin 12.3.2008 ja 1.5.2008 toteutetun liiketoimintasiirron yhteydessä Scanfil EMS Oy:lle siirtyivät 

kaikki sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyneet varat, velat ja varaukset. Scanfil EMS Oy:n ensimmäinen tilikausi alkoi 

12.3.2008 ja päättyi 31.12.2008. Alla olevat tiedot perustuvat Scanfil EMS Oy:n tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 

31.12.2010, 31.12.2009 ja 31.12.2008 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2011 ja 30.9.2010 päättyneiltä yhdeksän kuukauden 

ajanjaksoilta laskettuihin taloudellisiin tietoihin.  

 

Vuoden  2008  osalta  esitellään  tilintarkastetun  tuloslaskelman  lisäksi  yhdistellyt  luvut,  jotka  sisältävät  Yhtiön 

tuloslaskelmasta  eriytetyt  sopimusvalmistusliiketoiminnan  luvut  1.1.–30.4.2008. Yhtiön  sopimusvalmistusliiketoiminta 

on  siirretty  1.5.2008  liiketoimintasiirrolla  Scanfil  EMS  Oy:öön.  Näin  ollen  Scanfil  EMS  ‐konsernin  tilikauden  2008 

tilinpäätös  sisältää  sopimusvalmistusliiketoiminnan  vain  touko‐joulukuulta  2008.  Yhdistellyt  luvut  on  laadittu 

havainnollistamaan,  mikä  olisi  ollut  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tuloslaskelma,  mikäli  liiketoimintasiirto  olisi 

toteutettu  jo  1.1.2008  alkaen  ja  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tuotot  ja  kulut  sisältyisivät  tuloslaskelmaan  koko 

vuodelta 2008. Yhdistellyt luvut on laadittu siten, että Sievi Capitalin (emoyhtiön) tammi‐huhtikuun 2008 tuloslaskelma 

on  käyty  läpi  kustannuspaikoittain  ja  kirjanpidon  tilitasolla  ja  erotettu  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tapahtumat 

muista  emoyhtiön  liiketapahtumista.  Pääsääntöisesti  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tapahtumat  voidaan  erottaa 

emoyhtiön  tapahtumista, mutta  joidenkin  vähäisempien  kulujen  kohdalla  on  arvioitu  kohdistettavat osuudet.  Scanfil 

EMS  ‐alakonsernin  tytäryhtiöt  ovat  puhtaasti  sopimusvalmistustoimintaa  harjoittavia  ja  niiden  osalta  tuloslaskelmat 

koko vuodelta 2008 ovat olemassa ja sisältyvät yhdisteltyihin lukuihin. 

 

Yhtiön tilintarkastaja on antanut lausunnon Esitteeseen sisältyvistä yhdistellyistä tuloslaskelmatiedoista (Liite F 8).  

 

Tuloslaskelmatiedot 

        Yhdistellyt luvut          

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

LIIKEVAIHTO  219,3 197,3 218,9 147,3  172,0   157,2

                  

Liiketoiminnan muut tuotot  0,6 0,7 2,4 2,3  0,2   0,4

Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden varastojen muutos  1,3  ‐4,1   ‐0,7 0,4   ‐0,9    1,8

                  

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0 ‐127,6 ‐144,0 ‐98,2  ‐118,6   ‐111,4

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,0 ‐29,7 ‐30,1 ‐20,6  ‐22,9   ‐22,6

Poistot  ‐4,5 ‐4,5 ‐6,2 ‐4,3  ‐3,1   ‐3,4

Liiketoiminnan muut kulut  ‐20,7 ‐16,5 ‐19,0 ‐13,3  ‐16,5   ‐13,8

                  

LIIKEVOITTO  11,0 15,6 21,3 13,6  10,0   8,1

                  

Rahoitustuotot  0,5 1,3 1,0 1,0  0,3   0,4

Rahoituskulut   ‐1,6 ‐1,9 ‐1,5 ‐1,3  ‐1,2   ‐1,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,2         ‐0,3   ‐0,1

                  

VOITTO ENNEN VEROJA  9,6 15,0 20,8 13,2  8,8   7,2

                  

Tuloverot  ‐2,9 ‐5,1 ‐4,0 ‐2,3  ‐2,5   ‐2,2

                  

TILIKAUDEN VOITTO  6,8 9,9 16,8 10,9  6,3   5,0

                  

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

voitosta laskettu osakekohtainen 

tulos:  0,11  0,17   0,28  0,19  0,11    0,08

Osakkeiden lukumäärä:  59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000  59 000 000  59 000 000
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KONSERNIN LAAJA  

TULOSLASKEMA1                  

TILIKAUDEN VOITTO  6,8 9,9 16,8 10,9  6,3   5,0

                  

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT                 

     

Muuntoerot  5,0 ‐1,9 4,6 5,0  1,3   3,3

Tilikauden muut laajan tuloksen erät 

verojen jälkeen  5,0 ‐1,9 4,6 5,0  1,3   3,3

                  

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHT.  11,8 8,1 21,4 15,9  7,6   8,2

                   

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

voitosta                 

laskettu osakekohtainen tulos:  0,20 0,14 0,36 0,27  0,13   0,14

Osakkeiden lukumäärä:  59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000  59 000 000  59 000 000

 

Tasetiedot  

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

VARAT              

Pitkäaikaiset varat              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  27,2 23,4 25,1  26,7   22,8

Liikearvo  2,2 2,2 2,3  2,2   2,2

Muut aineettomat hyödykkeet  3,5 1,1 1,4  3,7   0,8

Sijoitukset  0,0 0,0 0,0  0,0   0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä  1,4      1,2   2,2

Saamiset  0,2      0,3    0,1

Laskennalliset verosaamiset  0,3 0,1 0,2  0,3   0,2

   35,0 26,8 29,0  34,4   28,4

Lyhytaikaiset varat              

Vaihto‐omaisuus  36,8 24,7 30,2  33,3   38,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset  54,3 46,5 50,9  40,0   53,6

Ennakkomaksut  0,3 0,1 0,1  0,5   0,3

Lainasaamiset konsernilta    2,6 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 

verosaamiset  0,2  0,2  0,3

Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat    0,5 3,2       

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat  8,0 15,6 20,0   19,3  14,7

Rahavarat  9,1 7,6 9,9   8,2  7,0

   108,5 94,9 114,5   103,9  114,2

               

VARAT YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5   138,4  142,7

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

               

OMA PÄÄOMA              

Osakepääoma  2,0 2,0 2,0  2,0   2,0

Muuntoerot  5,1 0,1 2,0  6,5   3,4

Muut rahastot  5,0 4,2 3,3  5,5   5,0

Sijoitetun vapaan opo:n rahasto  10,6 10,6 75,6  10,6   10,6

Kertyneet voittovarat  36,8 30,8 21,8  42,6   35,0

   59,6 47,8 104,7  67,2   56,0

               

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  59,6 47,8 104,7  67,2   56,0

                                                 
1 Tilikauden 2008 laajan tuloslaskelman erät ovat tilintarkastamattomia. Muilta osin tilikauden 2008 tiedot ovat tilintarkastettuja. 
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VELAT              

Pitkäaikaiset velat              

Laskennalliset verovelat  0,2 0,1 0,0  0,2   0,1

Varaukset  0,2 0,1 0,1  0,4   0,2

Lainat konsernilta    22,7       34,5

Rahoitusvelat  35,6    12,0  31,1     

Muut velat  1,0      1,0   1,7

   37,0 23,0 12,1  32,7   36,5

Lyhytaikaiset velat              

Ostovelat ja muut velat  39,0 29,9 26,1  29,3   43,8

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat 

verovelat  0,6 0,8 0,5  0,3   0,7

Lainat konsernilta  2,8 8,3        5,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat  4,4 12,0    8,9     

   46,8 51,0 26,6  38,5   50,1

               

VELAT YHTEENSÄ  83,8 73,9 38,8  71,2   86,6

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5  138,4   142,7

 

Rahavirtalaskelmatiedot 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

Liiketoiminnan nettorahavirta  1,5 27,9 10,5   15,2  1,1

Investointien nettorahavirta   ‐9,3 0,3 ‐3,3   ‐2,7  ‐1,2

Rahoituksen nettorahavirta  ‐0,2 ‐34,0 0,0   ‐2,8  ‐2,9

Rahavarojen muutos  ‐8,0 ‐5,8 7,2   9,7  ‐3,1

 

Pro forma ‐tiedot (Uusi Scanfil) 

 

Pro  forma  ‐tiedot  on  tarkoitettu  havainnollistamaan,  mikä  olisi  Vastaanottavan  Yhtiön  liiketoiminnan  tulos  ja 

taloudellinen asema jos Jakautuminen olisi toteutettu tuloslaskelmien osalta jo 1.1.2010 ja taseen osalta 30.9.2011. Tiedot 

on esitetty ainoastaan  Jakautumisen vaikutusten havainnollistamiseksi, eikä niiden  tarkoituksena ole esittää, millainen 

tulos tai taloudellinen asema olisi, jos Jakautuminen olisi toteutettu pro forma ‐taloudellisessa informaatiossa esitettynä 

ajankohtana.  Tiedot  eivät  myöskään  havainnollista,  millainen  Vastaanottavan  Yhtiön  liiketoiminnan  tulos  ja 

taloudellinen  asema  on  tulevaisuudessa.  Yhtiön  tilintarkastaja  on  antanut  pro  forma  ‐taloudellisesta  informaatiosta 

lausunnon,  joka on  esitetty Esitteen  liitteessä F  7. Pro  forma  ‐tietojen  laadintaperiaatteet  ja niihin  tehtyjen oikaisujen 

selitykset on esitetty Esitteen liitteessä F 6. 

 

Pro forma‐ tuloslaskelmat 

 

Tilintarkastamaton     

      Pro forma 

  1.1.–31.12.2010  Pro forma  1.1.–31.12.2010 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastettu  ‐oikaisut  Tilintarkastamaton 

     

Liikevaihto  219,3   219,3

   

Liiketoiminnan muut tuotot  0,6   0,6

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   

varastojen muutos  1,3   1,3

   

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0   ‐154,0

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,0   ‐31,0

Poistot  ‐4,5   ‐4,5
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Liiketoiminnan muut kulut  ‐20,7 ‐0,3  ‐21,0

   

Liikevoitto  11,0   10,7

       

Rahoitustuotot  0,5   0,5

Rahoituskulut   ‐1,6   ‐1,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,2   ‐0,2

   

Voitto ennen veroja  9,6   9,3

   

Tuloverot  ‐2,9 0,1  ‐2,8

   

Tilikauden voitto  6,8 ‐0,2  6,5

   

 

      Pro forma 

  1.1.–30.9.2011  Pro forma  1.1.–30.9.2011 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastamaton  ‐oikaisut  Tilintarkastamaton 

     

Liikevaihto  172,0   172,0

       

Liiketoiminnan muut tuotot  0,2   0,2

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden       

varastojen muutos  ‐0,9   ‐0,9

       

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐118,6   ‐118,6

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐22,9   ‐22,9

Poistot  ‐3,1   ‐3,1

Liiketoiminnan muut kulut  ‐16,5   ‐16,5

       

Liikevoitto  10,0   10,0

       

Rahoitustuotot  0,3   0,3

Rahoituskulut   ‐1,2   ‐1,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,3   ‐0,3

       

Voitto ennen veroja  8,8   8,8

       

Tuloverot  ‐2,5   ‐2,5

   

Tilikauden voitto  6,3   6,3
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Pro forma ‐tase 
 

Tilintarkastamaton             

30.9.2011             

Miljoonaa euroa 

FAS 

Uusi  

Scanfil Oyj 

emoyhtiö 

IFRS  

‐oikaisu emoyhtiö

IFRS 

Scanfil 

 EMS 

konserni 

+emoyhtiö Konserni‐eliminoinnit 

Pro  

forma ‐oikaisut

 

Pro forma

Uusi 

Scanfil 

 ‐konserni

             

VARAT             

Pitkäaikaiset varat             

Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet      26,7     26,7

Liikearvo      2,2     2,2

Muut aineettomat hyödykkeet      3,7     3,7

Osuudet konserniyrityksissä  12,6  54,6 67,2 ‐67,2    0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä      1,2     1,2

Saamiset      0,3     0,3

Laskennalliset verosaamiset      0,3     0,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä  12,6    101,7     34,4

             

Lyhytaikaiset varat             

Vaihto‐omaisuus      33,3     33,3

Myyntisaamiset ja muut 

saamiset      40,0     40,0

Ennakkomaksut      0,5     0,5

Lainasaamiset konsernilta      2,6     2,6

Tilikauden verotettavaan tuloon              0,0

perustuvat verosaamiset      0,2     0,2

Myytävissä olevat sijoitukset, 

rahavarat      19,3     19,3

Rahavarat  0,1    8,3   ‐0,2 8,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä  0,1    104,0   103,8

           

VARAT YHTEENSÄ  12,7    205,7 ‐67,2  ‐0,2 138,3

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT           

Oma pääoma           

Osakepääoma  2,0    4,0 ‐2,0  2,0

Muuntoerot      6,5   6,5

Muut rahastot    54,6 60,1 ‐54,6  5,5

Sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahasto  10,7    21,3 ‐10,6  10,7

Kertyneet voittovarat      42,6   ‐0,2 42,4

Oma pääoma yhteensä  12,7    134,6   67,1

           

Velat            

Pitkäaikaiset velat      32,7   32,7

Lyhytaikaiset velat      38,5   38,5

Velat yhteensä  0,0    71,2   71,2

           

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

YHTEENSÄ  12,7     205,7 ‐67,2  ‐0,2 138,3
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III YHTIÖÖN, UUTEEN YHTIÖÖN JA JAKAUTUMISEEN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT 

 

Sijoittamista  harkitsevia  kehotetaan  tutustumaan  huolellisesti  kaikkiin  jäljempänä  esitettäviin  riskitekijöihin  ja  muihin  tässä 

Esitteessä oleviin tietoihin. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus 

Yhtiön ja/tai Vastaanottavan Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai näiden arvopapereiden 

arvoon. Mikäli nämä riskit johtaisivat Yhtiön ja/tai Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet 

sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain.  

 

Jäljempänä kuvatut riskit  ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön hallituksen  ja  johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne eivät ole 

ainoita  Yhtiön  ja  Vastaanottavan  Yhtiön  toimintaan  vaikuttavia  tekijöitä. Myös  muut  seikat  ja  epävarmuustekijät  kuin  tässä 

mainitut, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön ja/tai Vastaanottavan 

Yhtiön  liiketoimintaan,  liiketoiminnan  tulokseen,  taloudelliseen  asemaan  ja/tai  niiden  arvopapereiden  arvoon.  Alla  oleva 

riskitekijöiden kuvauksen esitysjärjestys ei kuvaa riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. 

 

1 Yhtiöön ja sijoitusliiketoimintaan liittyvät riskitekijät 

 

Sijoitustoiminnan  ensisijaisena  tavoitteena  on  tehdä  pääomasijoituksia  lähinnä  teollisiin  yrityksiin,  joista  hankitaan 

merkittävä omistusosuus. Sijoituksia voidaan  tehdä myös muihin kohteisiin, kuten osakkeisiin, ETF  ‐instrumentteihin, 

strukturoituihin  tuotteisiin,  yrityslainoihin  sekä  muihin  korkosijoituksiin.  Sijoitustoimintaa  tehdään  pitkäjänteisesti. 

Sijoitukset jakaantuvat pääomasijoituksiin ja finanssisijoituksiin. 

 

Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa 

 

Sijoitustoimintaan  liittyy  aina  riskejä, mukaan  lukien  riski  sijoitetun  pääoman menettämisestä  kokonaan  tai  osittain. 

Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat realisoitua, mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan 

tai pitkään hitaan kasvun vaiheeseen ja sen myötä poliittinen epävarmuus sekä kansalaisten tyytymättömyys lisääntyvät 

eri  puolilla maailmaa. Meneillään  oleva  velkakriisi  voi  aiheuttaa  globaalin  pankkikriisin  ja  siten myös  varsinaisen 

systeemiriskin realisoituminen on mahdollista. Pidemmällä aikavälillä, kun talouden elpyminen jälleen käynnistyy, sitä 

voi  seurata  inflaatio‐odotusten  nopea  voimistuminen,  mikä  voi  johtaa  voimakkaasti  kiihtyvään  inflaatioon  ja  sitä 

seuraava  rahapolitiikan  kiristys puolestaan nopeaan  korkojen nousuun. Näillä  kaikilla  vaihtoehdoilla  olisi välittömiä 

vaikutuksia pääomamarkkinoille ja ne näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. 

 

Pääomasijoittamiseen liittyvät riskit ja sijoituksista irtaantuminen 

 

Pääomasijoittamisessa on yleistä, että osa kohdeyhtiöistä ei saavuta niille asetettuja tuottotavoitteita  ja  jotkut ajautuvat 

konkurssiin.  Lisäksi  omistajuuden  pitkäjänteisyys  ja  tavoitteiden  saavuttamiselle  asetettu  ajallinen  kesto  saattavat 

merkitä  sitä,  että  Yhtiö  joutuu  tekemään  kohdeyhtiöihin  merkittäviä  sijoituksia  ennen  kuin  kohdeyhtiöistä  tulee 

taloudellisesti kannattavia.  

 

Kiinnostavien  ja  houkuttelevien  sijoitusmahdollisuuksien  määrä  saattaa  vähentyä  tulevaisuudessa.  On  myös 

mahdollista  että  Jakautumisen  seurauksena  Yhtiön  kyky  osallistua  aktiivisesti  kohdeyhtiöiden  hallitustoimintaan 

heikentyy ja/tai Yhtiö epäonnistuu omistaja‐arvon luomisessa aktiivisen omistajuuden avulla. Lisäksi on mahdollista että 

Jakautumisen jälkeen rahoitusta hakevat potentiaaliset kohdeyhtiöt eivät näe Yhtiötä houkuttelevana sijoittajana, koska 

Yhtiön kyky siirtää  liiketoiminnan  tietotaitoa kohdeyrityksille vähenee. Tällaisissa  tilanteissa Yhtiö ei voi antaa  takeita 

siitä, että se pystyy tulevaisuudessa sijoittamaan kiinnostaviin kohdeyhtiöihin.  

 

Yhtiö tekee due diligence ‐tarkastuksen sijoituskohteiksi ehdotetuista listaamattomista yhtiöistä ennen sijoituspäätöksen 

tekemistä.  Yhtiön  ja  listaamattoman  kohdeyhtiön  osakkeenomistajien  kesken  allekirjoitetaan  lisäksi  osakassopimus 

koskien  kohdeyhtiön  hallintoa,  osakkeiden  omistusta  sekä  muita  osapuolten  oikeuksia  ja  velvollisuuksia. 

Kohdeyhtiöihin  voi  kuitenkin  liittyä  tuntemattomia  riskejä  ja  Yhtiöllä  saattaa  olla  rajallinen  kontrolli  kohdeyhtiötä 

koskevaan päätöksentekoon koskien sijoituksista irtautumista. On myös mahdollista, että osakassopimusten täyttämistä 

koskevat erimielisyydet tai kolmansien tahojen kyvyttömyys täyttää sopimusvelvoitteensa johtavat oikeudenkäynteihin 

tai niiden uhkaan.  

 

Pääomasijoittajan sijoituksesta irtautuminen voi tapahtua kohdeyhtiön pörssilistautumisella. Pääomasijoituksiin liittyvä 

markkinariski  (etenkin  venture  capital  ‐sijoituksissa)  riippuu  tietyssä  määrin  kyseisen  teollisuudenalan  mark‐
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kinatilanteesta  ja  siitä,  kuinka  tämä  vaikuttaa  sijoituksesta  irtautumiseen.  Jos markkinatilanne  ei  tue  listautumista, 

pääomasijoituksista  irtautuminen on vaikeampaa. Yllämainitusta huolimatta sijoituskohteena olevan yrityksen myynti 

yrityskaupalla  uudelle  omistajalle  on  tavallisin  tapa  irtaantua  tehdyistä  pääomasijoituksista. Yhtiö  ei  kuitenkaan  voi 

antaa  takuita  siitä,  että  sijoituksista  irtaantumiset  joko  listautumisella  tai  yrityskaupan  kautta  tulevat menestymään 

tulevaisuudessa. 

 

Yhtiön  tämän  Esitteen  päivämäärällä  voimassa  oleva  tavoiteallokaatio  on  pääomasijoituksille  50–70 %  ja  toteutunut 

allokaatio  36,4 %  tilanteessa  30.9.2011. Yhtiö  kuitenkin  etsii uusia pääomasijoituskohteita  sekä  nykyisiltä  että uusilta 

toimialoilta varmistaakseen sijoituksilleen hyvän tuoton ja liiketoiminnan kasvupotentiaalin ja Yhtiön pääomasijoitusten 

määrä tullee tulevaisuudessa kasvamaan. 

 

Korkoriski 

 

Korkoriski  sisältyy  rahoitussijoitusten  tuottoon  ja  korollisiin  velkoihin.  Yhtiöllä  on merkittävä  rahoitusomaisuus  ja 

korkotason  muutokset  vaikuttavat  Yhtiön  tulokseen.  Yhtiö  pyrkii  hallitsemaan  lainojen  korkoriskiä  vaihtuva‐  ja 

kiinteäkorkoisten  lainojen  suhteella, mutta  ei ole  takeita  siitä,  että Yhtiö onnistuu korkoriskin hallinnassa. Yhtiöllä  ei 

Esitteen päivämääränä ole korollista velkaa.  

 

Ympäristöriskit 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnassa harjoitettavaa  tuotantoa sääntelee ympäristönsuojeluun, kemikaaliturvallisuuteen  ja 

jätehuoltoon  liittyviä  lakeja  ja  muita  säädöksiä,  jotka  koskevat  muun  muassa  tuotantoprosessissa  käytettyjen 

materiaalien  ja  kemikaalien  käyttöä,  varastointia,  kuljetusta  ja  jätehuoltoa  sekä  toiminnan  päästöjä, 

ympäristövaikutuksia ja luvanvaraisuutta. Lisäksi toimintaa koskevia määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi ympäristö‐ 

ja  kemikaalilainsäädännön  nojalla  annetuissa  lupapäätöksissä.  Vaikka  Yhtiö  uskoo,  että  sen  vuoteen  2008  itse 

harjoittama  sopimusvalmistusliiketoiminta  oli  voimassa  olevien  ympäristösäädösten  ja  ‐normien mukaista,  ei  voida 

kuitenkaan  taata,  että poikkeamisia näistä  ei  olisi  tapahtunut. Yhtiö  ei  voi myöskään  antaa  takuuta  siitä,  että  kaikki 

ympäristöön liittyvät riskit on otettu huomioon.  

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta  kuten  myös  muu  teollinen  toiminta  voi  pilata  maaperää,  pohjavettä,  sedimenttejä, 

vesistöjä,  jätevesiverkostoja,  rakennelmia  ja  rakennuksia erityisesti vuodon  tai onnettomuuden  sattuessa. Toiminnasta 

on  myös  voinut  syntyä  jätteiden  sijoittamiseen  tai  jätehuoltoon  liittyviä  vastuita.  Yhtiö  on  itse  harjoittanut 

sopimusvalmistusta huhtikuuhun 2008 saakka,  jolloin sopimusvalmistusliiketoiminta yhtiöitettiin Scanfil EMS Oy:öön. 

Toiminnan siirtymisestä huolimatta Yhtiö voi aiheuttajana olla ympäristövaikutuksista vastuussa. 

 

Yhtiö on omistanut  ja omistaa kiinteistöjä,  joissa on harjoitettu  sopimusvalmistusliiketoimintaa  ja mahdollisesti myös 

muuta toimintaa. Jos Yhtiön nykyisin tai aiemmin omistama tai hallinnoima kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman 

omistajan  tai  haltijan  toiminnan  pilaama,  tämä  voisi  tarkoittaa  sitä,  että  Yhtiö  olisi  vastuussa  pilaantuneen  alueen 

kunnostuksesta  tai  että  kyseisen  kiinteistön  arvo  alenee.  Lisäksi  kyseeseen  voi  tulla  vastuu  kiinteistöstä  leviävän 

pilaantumisen aiheuttamista kunnostuskustannuksista tai vahingoista. Ei myöskään ole mahdollista sulkea pois, etteikö 

toiminta  olisi  aiheuttanut  lainvastaista  luonnon  monimuotoisuuden,  suojeltujen  alueiden  tai  suojeltujen  lajien 

heikentymistä. Suomessa sijaitsevien kiinteistöjen osalta Elinkeino‐,  liikenne‐  ja ympäristökeskus voi velvoittaa Yhtiön 

kunnostamaan Yhtiön toiminnassa pilaantuneen maaperän,  jos pilaantumisen aiheuttava toiminta on  jatkunut 1.4.1979 

jälkeen. Jos kyseessä on pohjaveden pilaantuminen, Yhtiö voidaan velvoittaa kunnostamaan 1.4.1962 jälkeen harjoitetun 

toiminnan aiheuttama pilaantuminen. Ympäristön pilaantumisesta johtuvien vastuiden osalta ei voida myöskään sulkea 

pois  vastuuta  sellaisesta  toiminnasta,  jonka  osalta  Yhtiö  on  harjoittanut  esimerkiksi  omistuksen  tai  sopimusten  ja 

kokonaisjärjestelyn kautta tosiasiallista määräysvaltaa toiminnan järjestämiseen liittyen. 

 

Yhtiön  toiminta  on  saattanut  aiheuttaa maaperän,  pohjaveden,  sedimenttien,  rakennelmien,  rakennusten  tai  vesistön 

pilaantumista tai jätteiden lainvastaista sijoittamista myös muualla kuin Yhtiön omistamilla kiinteistöillä. Yhtiö voi olla 

pilaantuneen alueen kunnostamisen  lisäksi velvollinen korvaamaan  tällaisista ympäristövahingoista aiheutuneet muut 

haitat. Tällä hetkellä Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia korvausvaatimuksia tai muita menettelyjä ympäristövastuisiin 

liittyen, mutta niiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois.  

 

Edellä  nimenomaisesti  mainitussa  vahingoissa  ja  vastuissa  tai  muissa  mahdollisissa  velvoitteissa  on  kuitenkin 

mahdollista,  että  Yhtiölle  tulee  vastuita myös  sen  takia,  että  näiden  vakuutusturva  ei  kokonaan  tai  osittain  korvaa 

kaikkia vahinkoja. Vakuutuksiin sisältyy usein ehtoja,  jonka mukaan vahingot eivät  tule korvattaviksi, mikäli vahinko 
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on syntynyt huolimattomuudesta,  törkeästä huolimattomuudesta  tai  tahallisuudesta. Lisäksi muuten kuin äkillisesti  ja 

ennalta  arvaamatta  syntyneet  vahingot  eivät  useimmiten  nauti  vakuutussuojaa. Vakuutukset  saattavat myös  sisältää 

vastuuta rajaavia rajoitusehtoja, jotka pois sulkevat vakuutussuojan. 

 

Puhdistamis‐  ja  vahingonkorvausvastuun  lisäksi  ympäristölainsäädännön  tai  toiminnalle  annettujen  lupaehtojen 

noudattamatta  jättäminen  saattaa  johtaa  paitsi  Yhtiössä  rikoksen  kannalta  merkityksellisessä  asemassa  olleiden 

luonnollisten  henkilöiden  rikosoikeudelliseen  vastuuseen  myös  Yhtiön  tuomitsemiseen  yhteisösakkoon.  Lisäksi 

tällaisessa tapauksessa Yhtiöltä voidaan vaatia myös rikoksella mahdollisesti saavutetun hyödyn menettämistä valtiolle. 

 

Kansainvälisiin markkinoihin liittyvät riskit 

 

Yhtiö voi  tehdä  sijoituksia yhtiöihin maailmanlaajuisesti. Yhtiö voi altistua  jäljempänä mainitun valuuttariskin  lisäksi 

esimerkiksi  kansainvälisistä  poliittisista,  taloudellisista,  lainsäädännöllisistä  ja  sosiaalisista  muutoksista  aiheutuville 

riskeille.  

 

Oikeudenkäynnit 

 

Yhtiö on  27.4.2011  julkaistussa pörssitiedotteessa kertonut,  että Yhtiö yhdessä Scanfil EMS Oy:n kanssa on päättänyt 

käynnistää  välimiesmenettelyn  Ojala‐Yhtymä  Oy:tä  ja  sen  osakkeenomistajia  vastaan  vaatiakseen  näiltä 

sulautumissopimukseen  perustuen  kahden miljoonan  (2  000  000)  euron  suuruista  korvausta. Yhtiö  tiedotti  aiemmin 

25.3.2011, että Ojala‐Yhtymä Oy:n yhtiökokous oli päättänyt olla toteuttamatta Scanfil EMS Oy:n  ja Ojala‐Yhtymä Oy:n 

välistä  sulautumista. Aiemmin  1.11.2010 Yhtiö  tiedotti  Scanfil  EMS Oy:n  ja Ojala‐Yhtymä Oy:n  sulautumisesta,  sekä 

21.1.2011  Yhtiön  tietoon  tulleesta  sulautumiseen  liittyvästä  epävarmuudesta  johtuen Ojala‐Yhtymä Oy:n  hallituksen 

tyytymättömyydestä  neuvoteltuun  sulautumissopimukseen.  Yhtiön  käsityksen  ja  sen  käyttämien  asiantuntijoiden 

arvioiden  mukaan  sulautumissopimus  oli  sitova  ja  velvoitti  osapuolia  toteuttamaan  sulautumisen  sulautumis‐

sopimuksessa sovituin ehdoin. Ojala‐Yhtymä Oy ilmoitti yksipuolisesti yhtiökokouksensa päätöksestä olla toteuttamatta 

sulautumista sulautumissopimuksen mukaisesti.  

 

Yhtiö  ei  edellä  mainitun  erimielisyyden  lisäksi  ole  tällä  hetkellä  osallisena  muussa  oikeudenkäynnissä, 

välimiesmenettelyssä  tai viranomaismenettelyssä,  jolla olisi olennainen merkitys Yhtiön  liiketoiminnan,  liiketoiminnan 

tuloksen  ja/tai  taloudellisen  aseman  kannalta. On  kuitenkin mahdollista,  että  Yhtiö  tulee  tulevaisuudessa  osalliseksi 

tällaiseen oikeudenkäyntiin tai välimies‐ tai viranomaismenettelyyn. 

 

Riippuvuus avainhenkilöistä ja työntekijöistä 

 

Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa suoraan Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni ja Yhtiö 

ostaa eräät hallinto‐ talous‐ ja muut raportointipalvelut Scanfil EMS Oy:ltä.  

 

Jakautumisen  jälkeen Yhtiö tulee edelleen ostamaan hallinto‐ talous‐  ja muita raportointipalveluita Scanfil EMS Oy:ltä. 

Yhtiön  tarkoitus  on  kuitenkin  ottaa  vastattavakseen  olennaisimpien  toimintojen  järjestäminen  sisäisesti.  Omien 

vastaavien  toimintojen organisointi on  riippuvainen muun muassa näitä koskevien avainhenkilöiden  rekrytoinnista  ja 

rekrytointiaikataulusta.  Johtuen Yhtiön harjoittamasta  liiketoiminnasta,  tulee Yhtiöllä sen  jälkeenkin kun se on ottanut 

vastattavakseen  olennaisimmista  toiminnoista  edellä  mainitun  mukaisesti,  olemaan  vain  vähän  avainhenkilöitä  ja 

työntekijöitä.  

 

Yhtiön liiketoiminta riippuukin merkittävissä määrin siitä, että avainhenkilöt ja työntekijät pysyvät Yhtiön palveluksessa 

ja  että  Yhtiö  pystyy  rekrytoimaan  osaavia  henkilöitä  liiketoiminnan  sekä  hallinto‐  talous‐  ja  muiden  raportointi‐

toimintojen  toteuttamiseksi  ja  edelleen kehittämiseksi. Myös Yhtiön maine  johtotehtäviin hakeutuville  ammattilaisille 

etenemismahdollisuuksia  tarjoavana  työnantajana  saattaa  kärsiä  sen  seurauksena,  jos  Yhtiö  ei  kykene  pitämään 

avainhenkilöitä palveluksessaan.  

 

Onnistuminen sijoituspolitiikassa ja ‐strategiassa 

 

Yhtiön  hallituksen  hyväksymä  sijoituspolitiikka  ohjaa  varojen  sijoittamista  ja määrittelee  rajat  riskinotolle  sekä  ohjaa 

allokaatiota  eri  riski‐  ja  omaisuusluokkiin.  Sijoituspolitiikkaa  tarkastellaan  tarpeiden  ja markkinakehityksen mukaan 

tarvittaessa ja vähintään vuosittain. Yhtiön hallitus määrittää lisäksi kulloinkin noudatettavan pääomasijoitustoiminnan 
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sekä  finanssisijoitustoiminnan  strategian. On mahdollista,  että  Yhtiö  epäonnistuu  sijoituspolitiikan  tai  ‐strategian  tai 

riskienhallinnan suunnittelussa, täytäntöönpanossa tai toteuttamisessa.  

 

Yhtiön  tämän  Esitteen  päivämäärällä  voimassa  oleva  tavoiteallokaatio  osake‐  ja  ETF  sijoituksille  on  10–15  %  ja 

rahamarkkinasijoituksille  20–35  %.  Toteutunut  allokaatio  30.9.2011  osake‐  ja  ETF  sijoituksille  oli  12,4  %  ja 

rahamarkkinasijoituksille  51,2 %.  Finanssisijoitusten,  sisältäen  osake‐  ja  ETF  sijoitukset  sekä  rahamarkkinasijoitukset 

(pois lukien pankkitileillä olevat varat), kokonaismäärä 30.9.2011 oli 41,1 miljoonaa euroa.  

 

Valuuttariskit 

 

Yhtiö  voi  tehdä  sijoituksia muissakin  valuutoissa  kuin  euroissa,  jolloin Yhtiö  altistuu  translaatioriskeille  eli  riskeille, 

jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan Yhtiön toimintavaluutaksi eli euroksi. Pääomasijoituk‐

sista ainoa muussa valuutassa kuin eurossa tehty sijoitus on Kitron ASA (Norja). Kitronin osakkeiden hankintahinta oli 

18,1 miljoonaa euroa ja osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2011 oli 17,9 miljoonaa euroa. Kitron on Yhtiön osakkuusyhtiö ja 

tätä  koskevat  tilinpäätöksen  konsolidointiperiaatteet  on  kuvattu  jäljempänä  kohdassa  VI.8.  Kitronin  osakkeiden 

markkinahinta 30.9.2011 oli 12,9 miljoonaa euroa.  

 

Finanssisijoitukset ovat pääosin euromääräisiä. Finanssisijoituksista 30.9.2011 oli alle 5 % muissa valuutoissa (USD, SEK) 

kuin  eurossa. Ei  voida  kuitenkaan  antaa  takeita  siitä,  ettei  valuuttakurssivaihteluilla voisi  olla haitallisia  vaikutuksia 

Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai tulokseen. 

 

Maksuvalmiusriski 

 

Yhtiön maksuvalmiutta seurataan jatkuvasti. Hyvää maksuvalmiutta ylläpidetään sijoittamalla kassavarat vain matalan 

riskin  kohteisiin,  jotka  ovat  nopeasti  ja  selkeään  markkinahintaan  muunnettavissa  käteisvaroiksi.  On  kuitenkin 

mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu maksuvalmiutensa ylläpitämisessä.  

 

Luottoriski 

 

Yhtiö antoi 24.5.2011 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle (”Nordea”) omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n 40 miljoonan 

euron  lainan  ja  siitä  johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.  Jakautumisen  johdosta Nordean  kanssa  on  sovittu 

Yhtiön  antaman  omavelkaisen  takauksen  purkamisesta  ja  korvaamisesta  Uuden  Scanfilin  antamalla  omavelkaisella 

takauksella Jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä. 

 

Yhtiö  on  antanut  lainaa  osakkuusyhtiölleen  sekä  omavelkaisen  takauksen  osakkuusyhtiön  velvoitteista  tämän 

rahoittajapankille.  Scanfil  N.V.  ‐yhtiön  uudelleenjärjestelyyn  liittyvien  eläkemaksujen  suorittamisen  vakuudeksi  on 

saatu  rahoituslaitoksen antama pankkitakaus  ja Yhtiö on antanut  rahoituslaitokselle vastatakauksen pankkitakauksen 

mahdollisesta  realisoitumisesta  aiheutuvien  vastuiden  kattamiseksi.  Kyseisen  osakkuusyhtiön  taloudellisen  aseman 

huononeminen  tai maksuvaikeudet  tai  Scanfil N.V.  ‐yhtiön  eläkevastuiden  realisoituminen  voivat  aiheuttaa Yhtiölle 

vastuita.  

 

Verotus 

 

Muutokset  verosääntelyssä  tai  verotusta  koskevissa  viranomaistulkinnoissa  eri  maissa  saattavat  aiheuttaa  Yhtiölle 

taloudellisia menetyksiä  tai muutoin heikentää  sen  taloudellista asemaa. Muuttuneilla  säännöksillä  ja  tulkinnoilla voi 

lisäksi olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön kohdeyhtiöille.  

 

Yhtiön taseasemaan liittyviä riskejä 

 

Yhtiön  sijoitukset  luokitellaan  finanssisijoituksiin  ja  pääomasijoituksiin.  Finanssisijoitukset  arvostetaan  IFRS:n 

arvostusperiaatteiden mukaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituskuluihin 

ja ‐tuottoihin. Siten käyvän arvon lasku vähentää Yhtiön varoja  ja käyvän arvon nousu vastaavasti lisää Yhtiön varoja. 

Yhtiön  pääomasijoitukset  ovat  joko myytävissä  olevia  sijoituksia  tai  osakkuusyhtiöitä. Myytävissä  olevat  sijoitukset 

arvostetaan  käypään  arvoon  ja  käyvän  arvon  muutokset  kirjataan  oman  pääoman  arvonmuutosrahastoon,  jolloin 

käyvän arvon lasku vähentää Yhtiön varoja  ja käyvän arvon nousu vastaavasti lisää Yhtiön varoja. Osakkuusyhtiöiden 

tasearvo  muodostuu  osakkuuden  hankintahinnasta  vähennettynä  mahdollisilla  liikearvon  poistoilla  sekä  lisättynä 

Yhtiön  omistusosuuden mukaisella  osuudella  osakkuusyhtiön  tuloksesta.  Tarvittaessa  tilinpäätöspäivänä  suoritetaan 
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arvonalentumistestaus,  jonka tuloksena voidaan osakkuusyhtiön tasearvoa  joutua alentamaan. Yhtiön omistusosuuden 

mukainen osuus osakkuusyhtiön tuloksesta esitetään tuloslaskelmassa ja vastaava erä osakkuusyhtiön tasearvossa. Siten 

osakkuusyhtiön tappiollinen tulos vähentää Yhtiön varoja.  

 

Yhtiön  omistuksessa  on  tehdaskiinteistö Vantaalla,  jonka  Scanfil EMS Oy  on  vuokrannut  vuoden  2011  loppuun  asti. 

Vuokrasopimuksen päätyttyä Yhtiöllä on pyrkimyksenä myydä tai vuokrata kiinteistö. Ei kuitenkaan voida antaa takeita 

siitä, että Yhtiö saa kiinteistön myytyä tai vuokrattua, millä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan 

ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 

 

2 Vastaanottavaan Yhtiöön ja sen sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyvät riskit 

 

Yhtiön  (jakautumisen  jälkeen  Uuden  Scanfilin)  kokonaan  omistama  Scanfil  EMS  ‐alakonserni  on  kansainvälinen 

tietoliikenne‐ ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan riskeistä yleisesti 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  asiakkaat  ovat  voimakkaasti  altistuneita  yleisen  taloudellisen  tilanteen  kehitykselle 

sekä muutoksille asiakaskäyttäytymisessä  ja varsinkin  tietoliikenneasiakkaiden kysynnän vaihtelu voi olla voimakasta 

lyhyelläkin  ajanjaksolla.  Asiakkaiden  kysynnän  vaihtelusta  johtuva  liiketoiminnan  heikko  ennustettavuus  aiheuttaa 

Uudelle Scanfilille toiminnallisen riskin.  

 

Riippuvuus avainasiakkaista 

 

Scanfil  EMS  ‐alakonsernilla  on  laaja  asiakaskunta,  joka  jakautuu  useille  toimialoille.  Toimitussopimukset  ovat 

luonteeltaan  raamisopimuksia,  joihin  ei  pääsääntöisesti  sisälly  minimiostositoumuksia.  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin 

isompien asiakkaiden osuus sen liikevaihdosta on kuitenkin merkittävä. Vuonna 2010 Scanfil EMS ‐alakonsernin myynti 

suurimmalle asiakkaalle oli 72 miljoonaa euroa (33 %), toiseksi suurimmalle 37 miljoonaa euroa (17 %)  ja kolmanneksi 

suurimmalle  34  miljoonaa  euroa  (16  %).  Ajalla  1.1.2011–30.6.2011  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  myynti  suurimmalle 

asiakkaalle oli 33 miljoonaa euroa (27 %), toiseksi suurimmalle 19 miljoonaa euroa (16 %) ja kolmanneksi suurimmalle 18 

miljoonaa euroa (15 %).  

 

Ei ole varmuutta siitä, että Scanfil EMS  ‐alakonsernin nykyiset  tai  Jakautumisen  jälkeiset suurimmat asiakkaat ostavat 

jatkossakin Scanfil EMS ‐alakonsernin tuotteita ja palveluja nykyisessä määrin tai lainkaan. Mikäli joku tai jotkin Scanfil 

EMS  ‐alakonsernin  asiakkaat  supistaisivat  tilauksiaan  ja/tai  siirtäisivät  tilauksiaan  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin 

kilpailijoille,  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  mahdollisuudet  löytää  korvaava  asiakasvolyymi  lyhyellä  ajanjaksolla  on 

rajoitettu.  Mahdollinen  asiakaskunnassa  tapahtuva  konsolidoituminen  voi  myös  aiheuttaa  asiakkaan  siirtymisen 

kilpailevan toimittajan komponentti‐ tai laitevalikoiman käyttäjäksi. 

 

Kyky vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja kilpailukyky 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  kilpailukyvyn  säilyttäminen  edellyttää,  että  Uusi  Scanfil  kykenee  vastaamaan 

asiakkaiden teknologiaa, laatua, toimitusten oikea‐aikaisuutta sekä kustannustasoa koskeviin vaatimuksiin. Mikäli Uusi 

Scanfil ei kykene vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, Uusi Scanfil voi menettää tilauksia nykyisiltä asiakkailtaan eikä se 

pysty hankkimaan uusia asiakkuuksia. Tuotesykli Scanfil EMS:n valmistamassa business‐to‐business ‐elektroniikassa on 

pääosin  1–5  vuotta.  Investointeja  tehtäessä  ei  ole  varmuutta  siitä, miten  pitkään  tuotantolaitteet  ovat  yhteensopivia 

vaaditun teknologian kanssa eivätkä kaikki tuotantolaitteet välttämättä palvele seuraavan tuotesukupolven valmistusta. 

 

Tietoliikenteen  elektroniikan  sopimusvalmistusmarkkinat  ovat  kilpaillut.  Sopimusvalmistusliiketoiminnassa  kilpai‐

lijoina on useita maailmalaajuisia suuryrityksiä, joiden resurssit ovat merkittävästi Yhtiön (jakautumisen jälkeen Uuden 

Scanfilin)  resursseja  suuremmat. Mikäli Uusi  Scanfil  epäonnistuisi  kokonaispalvelun  tarjoamisessa  tai muulla  tavalla 

asiakkaan  palvelemisessa  tai mikäli  kilpailija  pystyisi  tarjoamaan  vastaavia  palveluja  asiakkaalle  kokonaisvaltaisesti 

edullisemmalla  tai  tehokkaammalla  tavalla,  sillä  voisi  olla  negatiivinen  vaikutus  sopimusvalmistusliiketoiminnan 

palvelujen kysyntään. 
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Riippuvuus tavaran‐ ja palveluntoimittajista sekä materiaalien saatavuus 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta  on  tuotteiden,  palveluiden,  materiaalien,  raaka‐aineiden  ja  erityisesti  elektroniikka‐

komponenttien  osalta  riippuvainen  toimittajista  ja  alihankkijoista  sekä  niiden  yleisestä  saatavuudesta.  Tuotteiden, 

palveluiden, materiaalien, raaka‐aineiden  ja erityisesti elektroniikkakomponenttien saatavuus voi vaikuttaa siihen, että 

Scanfil EMS:n kyky tuottaa tuotteita ja palveluita häiriintyy tai estyy kokonaan. Saatavuusongelmien vuoksi Scanfil EMS 

voi joutua hankkimaan komponentteja sellaisilta alihankkijoilta, jotka eivät ole tavanomaisia alihankkijoita ja/tai hintaan, 

joka ei ole kokonaistaloudellisesti edullisin suhteessa komponenttien laatuun.  

 

Komponenteissa  käytettävät  pääasialliset  raaka‐aineet  ja  tuotannontekijät  ovat muun muassa muoveja  ja metalleja, 

joiden  markkinahinnat  vaihtelevat  markkinasuhdanteiden  mukaan.  On  mahdollista,  että  Scanfil  EMS  ei  onnistu 

siirtämään käyttämiensä komponenttien mahdollisesti kohoavia hankintakustannuksia asiakashintoihinsa.  

 

Tilauskanta 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  pääasiakkaat  toimittavat  tyypillisesti  päivätasoisia  ja  viikkotasoisia  tilausennusteita, 

jotta Scanfil EMS voisi ennakoida tuotantoaan mahdollisimman tarkasti. Tilausennusteet eivät kuitenkaan ole sitovia  ja 

asiakkaat  eivät  etukäteen  sitoudu  tilauksiin.  Varsinaisten  tilausten  toimitusaika  vaihtelee  asiakkaittain.  Näin  ollen 

sopimusvalmistusliiketoiminnan tarkka lyhyen aikavälin tilauskanta on hyvin vaikeasti ennakoitavissa. Asiakastilausten 

pienentyessä voimakkaasti Uusi Scanfil ei välttämättä pysty pienentämään kulujaan yhtä nopeasti. Ei ole  takeita siitä, 

että sopimusvalmistusliiketoiminnan asiakkaiden tilaukset pysyvät nykyisellä tasolla tai jatkuvat.  

 

Toimitus‐ ja tuotevastuu 

 

Scanfil EMS:llä on vastuu asiakastoimitusten toteuttamisesta, tuotteiden toimivuudesta  ja laadusta. Scanfil EMS kantaa 

asiakkaittain vaihtelevan takuuvastuun. Scanfil EMS:n ja/tai Scanfil EMS:n asiakkaiden tavarantoimittajien tuotteiden ja 

palvelujen  saatavuus  on  pääosin  Scanfil  EMS:n  vastuulla. Mikäli materiaalien  hinnoissa  tapahtuu  selviä muutoksia, 

Scanfil  EMS:llä  on  mahdollisuus  jossain  määrin  siirtää  kustannukset  myyntihintoihin.  Komponenttien  markkina‐

saatavuuden huononeminen tai hintojen voimakas nousu voivat kuitenkin aiheuttaa kustannuksia,  joita Scanfil EMS ei 

välittömästi  voi  siirtää  myyntihintoihin.  On  lisäksi  mahdollista,  että  Scanfil  EMS:n  tuotantolinjoissa  tai  ‐laitteissa 

ilmenevät  viat,  tuotantolinjojen  tai  ‐laitteiden  rikkoutuminen  tai  työtaistelutoimenpiteet  voivat  johtaa  toimitusten 

myöhästymiseen ja myöhästymisistä johtuviin viivästyssakkoihin, tilausten peruutuksiin tai asiakkuuksien menetyksiin.  

 

Scanfil  EMS  valmistaa  pääsääntöisesti  tuotteita  asiakkaittensa  spesifikaatioilla,  jotka  perustuvat  asiakkaiden 

immateriaalioikeuksiin. Scanfil EMS:ään ei ole kohdistettu kolmansien tahojen immateriaalioikeuksien loukkausväitteitä 

eikä  sille  ole  esitetty  niihin  liittyviä  korvausvaatimuksia.  Vaikka  Scanfil  EMS  on  pyrkinyt  huolehtimaan  asiakas‐

sopimuksissa mahdollisista kolmansien tahojen immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyvistä seikoista, Scanfil EMS:n 

johto ei voi taata, etteikö immateriaalioikeusloukkauksiin liittyviä väitteitä tai vaatimuksia esitettäisi Scanfil EMS:lle. 

 

Scanfil EMS:n valmistamat ja toimittamat tuotteet ja palvelut eivät ole aiheuttaneet sellaisia henkilö‐ tai esinevahinkoja, 

joista Scanfil EMS:lle olisi esitetty tuotevastuulakiin perustuvia korvausvaatimuksia. Yhtiön johdon käsityksen mukaan 

on  epätodennäköistä,  että  Scanfil  EMS:n  valmistamat  ja  markkinoimat  tuotteet  ja  palvelut  aiheuttaisivat  sellaisia 

tuotevahinkoja, joista aiheutuvalla korvausvastuulla olisi merkittävää vaikutusta Yhtiön (ja Jakautumisen jälkeen Uuden 

Scanfilin) taloudelliseen asemaan, mutta tällaisia vastuita ei myöskään voi poissulkea. Yhtiöllä on tuotevastuuvakuutus, 

jonka vakuutusmäärän Yhtiön johto arvioi olevan riittävän kattamaan odotettua suuremmat korvausvaatimukset ja jota 

vastaava  vakuutusturva  tullaan  ottamaan myös  Uuden  Scanfilin  toimesta.  Vaikka  Yhtiö  on  pyrkinyt  huolehtimaan 

tuotevastuuseen liittyvistä seikoista, Yhtiön johto ei voi taata, että Yhtiön asema olisi turvattu kaikkien markkina‐aluei‐

den osalta. 

 

Riippuvuus johtamis‐, raportointi‐ ja seurantajärjestelmistä 

 

Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan  tehokas  suunnittelu  ja  johtaminen  ovat  riippuvaisia  sen  käyttämistä  johtamis‐, 

raportointi‐ ja seurantajärjestelmistä. Riskienhallinta tulee olemaan integroitu osa Uuden Scanfilin johtamis‐, seuranta‐ ja 

raportointijärjestelmiä. On  kuitenkin mahdollista,  että Uuden  Scanfilin  raportointi‐  ja  seurantajärjestelmät  eivät  tuota 

ajantasaisesti oikeaa ja riittävää tietoa Uuden Scanfilin johdon tarpeisiin tai että Uusi Scanfil epäonnistuu raportointi‐ ja 

seurantajärjestelmien  ylläpitämisessä  tai  kehittämisessä.  Järjestelmien  häiriintyminen  tai  virheet  saattavat  viivästyttää 

toimituksia ja aiheuttaa täten viivästyssakkoseuraamuksia tai asiakkuuksien menetyksiä. 
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Ympäristöriskit 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnassa harjoitettavaa  tuotantoa sääntelee ympäristönsuojeluun, kemikaaliturvallisuuteen  ja 

jätehuoltoon  liittyviä  lakeja  ja  muita  säädöksiä,  jotka  koskevat  muun  muassa  tuotantoprosessissa  käytettyjen 

materiaalien  ja  kemikaalien  käyttöä,  varastointia,  kuljetusta  ja  jätehuoltoa  sekä  toiminnan  päästöjä, 

ympäristövaikutuksia ja luvanvaraisuutta. Lisäksi toimintaa koskevia määräyksiä voidaan antaa esimerkiksi ympäristö‐ 

ja  kemikaalilainsäädännön  nojalla  annetuissa  lupapäätöksissä.  Ympäristöriskien  huomioonottamiseksi  Scanfil  EMS 

Oy:llä  on  käytössä  ISO  14001  ‐standardin  mukaisesti  sertifioitu  ympäristöjärjestelmä,  joka  on  jatkuvan  seurannan 

kohteena. Vaikka Yhtiö uskoo tuotantolaitostensa olevan ympäristösäädösten ja ‐normien mukaisia, ei voida kuitenkaan 

taata,  että poikkeamisia  näistä  ei  ole  tapahtunut  tai  tule  tapahtumaan. Yhtiö  tai Uusi  Scanfil  ei  voi myöskään  antaa 

takuuta  siitä,  että  kaikki  ympäristöön  liittyvät  riskit  on  otettu  huomioon.  Yhtiön  johdon  käsityksen  mukaan 

ympäristömääräykset  tulevat  tulevaisuudessa  tiukentumaan  ja  sääntöjen  soveltaminen  tehostuu,  etenkin  Kiinassa  ja 

kehittyvissä  maissa.  Tästä  voi  aiheutua  Uudelle  Scanfilille  toimenpiteitä  sekä  kustannuksia,  joita  ei  pystytä  vielä 

arvioimaan.  

 

Yhtiön  Sievin  ja  Vantaan  tehtaiden  pintakäsittelylaitoksille  on  myönnetty  ympäristöluvat,  jotka  ovat  tällä  hetkellä 

voimassa.  Hakemukset  lupamääräysten  uusimiseksi  on  tehtävä  Sievin  tehtaan  lupien  osalta  31.12.2014  ja  Vantaan 

tehtaan osalta 30.6.2013 mennessä. Lupaehtoja tarkistettaessa saatetaan päätyä nykyistä tiukempiin lupamääräyksiin tai 

edellyttää  tehokkaamman  tekniikan käyttöön ottoa. Tiukentuvat  lupaehdot  saattavat  siten  jatkossa aiheuttaa nykyistä 

suurempia tuotantokustannuksia. 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta  kuten  myös  muu  teollinen  toiminta  voi  pilata  maaperää,  pohjavettä,  sedimenttejä, 

vesistöjä,  jätevesiverkostoja,  rakennelmia  ja  rakennuksia erityisesti vuodon  tai onnettomuuden  sattuessa. Toiminnasta 

on myös voinut ja voi myös jatkossa syntyä jätteiden sijoittamiseen tai jätehuoltoon liittyviä vastuita. Jos Uuden Scanfilin 

nykyisin  tai  aiemmin omistama  tai käyttämä kiinteistö olisi Uuden  Scafilin  toiminnan  tai Yhtiön  tai muun  aiemman 

omistajan tai haltijan toiminnan pilaama, tämä voisi tarkoittaa sitä, että Uusi Scanfil olisi vastuussa pilaantuneen alueen 

kunnostamisesta  tai  että  kyseisen  kiinteistön  arvo  alenee.  Lisäksi  kyseeseen  voi  tulla  vastuu  kiinteistöstä  leviävän 

pilaantumisen aiheuttamista kunnostuskustannuksista tai vahingoista. Ei ole myöskään pois suljettua, että toiminta on 

aiheuttanut  lainvastaista  luonnon  monimuotoisuuden,  suojeltujen  alueiden  tai  suojeltujen  lajien  heikentymistä. 

Suomessa  sijaitsevien  kiinteistöjen  osalta  Elinkeino‐,  liikenne‐  ja  ympäristökeskus  voi  velvoittaa  Yhtiön  aiemmin 

harjoittamaa  sopimusvalmistustoimintaa  jatkavan  Uuden  Scanfilin  kunnostamaan  Yhtiön  tai  Uuden  Scanfilin 

toiminnassa pilaantuneen  tai Yhtiön  taikka Uuden Scanfilin hallinnassa olevan kiinteistön pilaantuneen maaperän,  jos 

pilaantuminen  on  aiheutunut  1.4.1979  jälkeen.  Jos  kyseessä  on  pohjaveden  pilaantuminen,  Uusi  Scanfil  voidaan 

velvoittaa kunnostamaan 1.4.1962 jälkeen harjoitetun toiminnan aiheuttama pilaantuminen. Ympäristön pilaantumisesta 

johtuvien  vastuiden  osalta  ei  voida myöskään  sulkea pois  vastuuta  sellaisesta  toiminnasta,  jonka  osalta Uusi  Scanfil 

harjoittaa  esimerkiksi  omistuksen  tai  sopimusten  ja  kokonaisjärjestelyn  kautta  tosiasiallista määräysvaltaa  toiminnan 

järjestämiseen liittyen.  

 

Uuden  Scanfilin  harjoittama  sopimusvalmistusliiketoiminta  saattaa  aiheuttaa  maaperän,  pohjaveden,  sedimenttien, 

rakennusten,  rakennelmien  tai  vesistön  pilaantumista  taikka  jätteiden  lainvastaista  sijoittamista myös muualla  kuin 

Uuden Scanfilin omistamilla kiinteistöillä. Uusi Scanfil voi olla pilaantuneen alueen kunnostamisen  lisäksi velvollinen 

korvaamaan  tällaisista  ympäristövahingoista  aiheutuneet  muut  haitat.  Tällä  hetkellä  ei  ole  vireillä  mitään 

korvausvaatimuksia  tai muita menettelyjä  ympäristövastuisiin  liittyen, mutta  niiden mahdollisuutta  ei  voida  sulkea 

pois. Mahdollista  voi  olla myös  se,  että Yhtiö  tai Uusi  Scanfil  joutuu  osapuoleksi  sellaiseen  oikeudenkäyntiin,  jossa 

kolmas osapuoli haastaa näiden asiakkaan ympäristölakien rikkomisen vuoksi. 

 

Edellä  nimenomaisesti  mainitussa  vahingoissa  ja  vastuissa  tai  muissa  mahdollisissa  velvoitteissa  on  kuitenkin 

mahdollista, että Yhtiölle tai Uudelle Scanfilille tulee vastuita myös sen takia, että näiden vakuutusturva ei kokonaan tai 

osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Vakuutuksiin sisältyy usein ehtoja,  jonka mukaan vahingot eivät  tule korvattaviksi, 

mikäli  vahinko  on  syntynyt  huolimattomuudesta,  törkeästä  huolimattomuudesta  tai  tahallisuudesta.  Lisäksi muuten 

kuin äkillisesti ja ennalta arvaamatta syntyneet vahingot eivät useimmiten nauti vakuutussuojaa. Vakuutukset saattavat 

myös sisältää vastuuta rajaavia rajoitusehtoja, jotka pois sulkevat vakuutussuojan. 

 

Puhdistamis‐  ja  vahingonkorvausvastuun  lisäksi  ympäristölainsäädännön  tai  toiminnalle  annettujen  lupaehtojen 

noudattamatta  jättäminen  saattaa  johtaa  paitsi  Uudessa  Scanfilissä  rikoksen  kannalta  merkityksellisessä  asemassa 

olleiden  luonnollisten  henkilöiden  rikosoikeudelliseen  vastuuseen  myös  Uudelle  Scanfilin  tuomitsemiseen 
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yhteisösakkoon. Lisäksi tällaisessa tapauksessa yhtiöltä voidaan vaatia myös rikoksella mahdollisesti saavutetun hyödyn 

menettämistä valtiolle. 

 

Kansainvälisiin markkinoihin liittyvät riskit 

 

Yhtiö (ja Jakautumisen  jälkeen Uusi Scanfil) on kansainvälinen konserni,  joka toimii maailmanlaajuisesti eri markkina‐

alueilla  ja altistuu  täten alla mainittujen valuuttariskien  lisäksi esimerkiksi kansainvälisistä poliittisista,  taloudellisista, 

lainsäädännöllisistä  ja  sosiaalisista muutoksista aiheutuville  riskeille. Kyseiset  riskit korostuvat  erityisesti  toimittaessa 

Kiinassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla.  

 

Oikeudenkäynnit 

 

Sievi Capital on 27.4.2011 julkaistussa pörssitiedotteessa kertonut, että Sievi Capital yhdessä Scanfil EMS Oy:n kanssa on 

päättänyt  käynnistää  välimiesmenettelyn  Ojala‐Yhtymä  Oy:tä  ja  sen  osakkeenomistajia  vastaan  vaatiakseen  näiltä 

sulautumissopimukseen  perustuen  kahden  miljoonan  (2  000  000)  euron  suuruista  korvausta.  Sievi  Capital  tiedotti 

aiemmin  25.3.2011,  että Ojala‐Yhtymä Oy:n  yhtiökokous  oli  päättänyt  olla  toteuttamatta  Scanfil  EMS Oy:n  ja Ojala‐

Yhtymä Oy:n  välistä  sulautumista. Aiemmin  1.11.2010  Sievi Capital  tiedotti  Scanfil EMS Oy:n  ja Ojala‐Yhtymä Oy:n 

sulautumisesta, sekä 21.1.2011 Sievi Capitalin tietoon tulleesta sulautumiseen liittyvästä epävarmuudesta johtuen Ojala‐

Yhtymä Oy:n hallituksen tyytymättömyydestä neuvoteltuun sulautumissopimukseen. Sievi Capitalin käsityksen  ja sen 

käyttämien  asiantuntijoiden  arvioiden  mukaan  sulautumissopimus  oli  sitova  ja  velvoitti  osapuolia  toteuttamaan 

sulautumisen  sulautumissopimuksessa  sovituin  ehdoin.  Ojala‐Yhtymä  Oy  ilmoitti  yksipuolisesti  yhtiökokouksensa 

päätöksestä olla toteuttamatta sulautumista sulautumissopimuksen mukaisesti.  

 

Scanfil  EMS  ei  edellä  mainitun  erimielisyyden  lisäksi  ole  tällä  hetkellä  osallisena  muussa  oikeudenkäynnissä, 

välimiesmenettelyssä  tai  viranomaismenettelyssä,  jolla  olisi  olennainen  merkitys  Scanfil  EMS:n  liiketoiminnan, 

liiketoiminnan  tuloksen  ja/tai  taloudelliseen  aseman  kannalta.  On  kuitenkin  mahdollista,  että  Scanfil  EMS  tulee 

tulevaisuudessa osalliseksi tällaiseen oikeudenkäyntiin tai välimies‐ tai viranomaismenettelyyn. 

 

Riippuvuus avainhenkilöistä ja työntekijöistä 

 

Uuden Scanfilin liiketoiminnan harjoittaminen  ja kehittäminen riippuu merkittävissä määrin siitä, että Uuden Scanfilin 

avainhenkilöt  pysyvät  tämän  palveluksessa.  Uuden  Scanfilin  ylimpään  johtoon  kuuluvan  henkilön  tai  muun 

avainhenkilön  työpanoksen  menettäminen  saattaa  vaikuttaa  haitallisesti  Uuden  Scanfilin  liiketoimintaan  ja 

mahdollisuuksiin  toteuttaa  strategiaansa.  Myös  Uuden  Scanfilin  maine  johtotehtäviin  hakeutuville  ammattilaisille 

etenemismahdollisuuksia  tarjoavana  työnantajana saattaa kärsiä sen seurauksena,  jos Uusi Scanfil ei kykene pitämään 

avainhenkilöitä palveluksessaan.  

 

Kilpailu  osaavista  työntekijöistä  on  jatkuvaa.  Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan  harjoittaminen  ja  kehittäminen  on 

riippuvainen  osaavan  henkilöstön  pysymisestä  Uuden  Scanfilin  palveluksessa.  Sopimusvalmistusliiketoiminnan 

palveluksessa oli noin 2 100 työntekijää 30.6.2011. Pula osaavista  työntekijöistä voi  lisäksi  johtaa viallisten  tuotteiden 
toimittamiseen  asiakkaille,  toimitusten myöhästymiseen  tai  näistä  johtuviin  tilausten  peruutuksiin  ja  asiakkuuksien 

menetyksiin.  

 

Valuuttariskit 

 

Yhtiön (ja jakautumisen jälkeen Uuden Scanfilin) valuuttariskit muodostuvat myyntisaamisiin ja ostovelkoihin liittyvistä 

transaktioriskeistä, ulkomaan  tytäryhtiöihin  liittyvistä  translaatioriskeistä  sekä valuuttakurssimuutosten  aiheuttamista 

taloudellisista riskeistä. Valuuttariskit aiheutuvat pääosin USD/EUR ‐suhteen muutoksista. Euroopan toimintojen osalta 

myyntivaluutta  on  euro  ja  euromääräinen myynti muodostaa  yli  puolet  Scanfil  EMS:n  kokonaismyynnistä.  Kiinan 

toimintojen osalta myyntivaluutta on yleisimmin RMB, joskin EUR‐ ja USD ‐määräistä myyntiä on jonkin verran. 

 

Yhtiön  käsityksen  mukaan  valuuttakurssimuutosten  vaikutus  sopimusvalmistusliiketoiminnan  pitkän  aikavälin 

kilpailukykyyn  ei  näillä  näkymin  ole  erityisen merkittävä. Useimpien  asiakkaiden  kanssa  tuotteiden  hinnoittelu  on 

jatkuvaa. Kiinteitä myyntihintoja  sovitaan  jonkin verran, kuitenkin enintään vuodeksi. On kuitenkin mahdollista, että 

Yhtiö  ja/tai  Uusi  Scanfil  epäonnistuu  valuuttakurssimuutosten  huomioon  ottamisessa  ja/tai  hinnoittelussaan  tai  on 

markkinatilanteesta  johtuen  pakotettu  kiinteään  hinnoitteluun,  joka  on  valuuttakurssimuutosten  johdosta  sille 

epäedullinen. 
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Yhtiön  muodostaman  konsernin  omasta  pääomasta  oli  31.12.2010  yli  puolet  Kiinan  juanin  määräistä  ja  yli  40  % 

euromääräistä.  Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä 1.1.2012 Uuden Scanfilin muodostaman konsernin oma pääoma 

on  arviolta yli  60 miljoonaa  euroa,  josta  arviolta noin puolet on  euromääräistä  ja  arviolta vajaa puolet Kiinan  juanin 

määräistä. Kiinan juanin 10 % heikentyminen laskisi konsernin omaa pääomaa noin neljä miljoonaa euroa. Positio ei ole 

vakio vaan muuttuu tuloksen  ja maksettujen osinkojen myötä. Kiinan valuutta on vahvasti sidoksissa USA:n dollariin. 

Unkarissa kiinteistöyhtiö Scanfil Rozália Kft:llä on 6,0 miljoonan euron euromääräinen  laina Scanfil EMS Oy:ltä,  johon 

sisältyy valuuttariski paikallisen valuutan (HUF) heikentyessä. Konsernin omasta pääomasta on HUF‐määräistä reilu 1 

%. Unkarissa sopimusvalmistustoimintaa harjoittavan  tytäryhtiön kirjanpitovaluutta on ollut euro vuoden 2010 alusta 

alkaen.  

 

Korkoriski 

 

Scanfil  EMS  Oy  on  3.12.2010  tehnyt  Nordea  Pankki  Suomi  Oyj:n  kanssa  rahoitussopimuksen,  joka  liittyy 

luottojärjestelyyn, jossa Scanfil EMS Oy on 8.12.2010 nostanut Nordeasta SEK‐määräisen lainan SEK 365 600 000. Tähän 

lainaan  liittyen Scanfil EMS Oy on  tehnyt Nordean kanssa koron‐  ja valuutanvaihtosopimuksen,  jolla SEK‐määräisen 

lainan  pääoma  sekä  lyhennysten  ja  koronmaksun  kassavirrat  vaihdetaan  EUR‐määräisiksi.  Lainan  korko  on 

koronvaihtosopimuksella  sovittu  kiinteäksi  viiden  vuoden  laina‐ajalle.  Korko  voi  kuitenkin  nousta,  mikäli  lainan 

marginaaliin  liittyvät  kovenantit  rikkoutuvat.  Lainaan  liittyy  lisäksi  irtisanomiskovenantteja.  Kovenantit  ovat 

tavanomaisia taloudellisiin tunnuslukuihin sidonnaisia kovenantteja. Lainan kovenantteja ei kuitenkaan ole rikottu eikä 

Yhtiön  johdon  käsityksen  mukaan  välitöntä  riskiä  kovenanttien  rikkoutumisesta  ole  olemassa.  Kovenanttien 

rikkoutumista ei kuitenkaan voida kokoaan poissulkea.  

 

Maksuvalmiusriski ja Uuden Scanfilin rahoitus 

 

Tämän  Esitteen  päivämäärällä  Yhtiön  johdon  käsityksen  mukaan  sen  maksuvalmius  on  varsin  hyvä.  Yhtiön 

muodostaman  konsernin  likvidit  kassavarat  31.12.2010  olivat  57,9 miljoona  euroa  ja  30.9.2011  40,4 miljoona  euroa. 

Jakautumisen  yhteydessä  Uuteen  Scanfiliin  siirtyy  Jakautumissuunnitelmassa  määrätyt  kassavarat  (100 000  euroa). 

Operatiivista  toimintaa  harjoittavan  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  kassavarat  31.12.2010  olivat  17,1  miljoona  euroa  ja 

30.9.2011 27,4 miljoona euroa. Scanfil EMS Oy:ssä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman 

rahoituksen määrää,  jotta yhtiöllä olisi tarpeeksi  likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi. On kuitenkin mahdollista, 

että  etenkin  Jakautumisen  jälkeisessä  tilanteessa  Uusi  Scanfil  ja/tai  Scanfil  EMS  epäonnistuvat  maksuvalmiutensa 

suunnittelussa ja/tai ylläpitämisessä.  

 

Luottoriski 

 

Yhtiön käsityksen mukaan  sopimusvalmistusliiketoiminnan myyntisaamisiin  ei  sisälly merkittävää  luottotappioriskiä, 

mutta luottotappioita ei voida myöskään poissulkea. Historiallisesti sopimusvalmistusliiketoiminnan luottotappiot ovat 

olleet varsin pieniä. On kuitenkin mahdollista, että yksi tai useampi sopimusvalmistusliiketoiminnan asiakas ei kykene 

täyttämään velvollisuuksiaan tai ajautuu maksukyvyttömyyteen.  

 

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset 

 

Ennakoimattomat muutokset  lainsäädännön  ja  viranomaisten  asettamissa  vaatimuksissa,  tulleissa  ja muissa  kaupan 

esteissä voivat hankaloittaa Uuden Scanfilin liiketoimintaa sekä estää ja vaikeuttaa voittojen kotiuttamista.  

 

Verotus 

 

Yhtiö  (ja  Jakautumisen  jälkeen Uusi Scanfil)  toimii kansainvälisillä markkinoilla  ja  siihen  sovelletaan useiden maiden 

toisistaan  poikkeavaa  verolainsäädäntöä.  Veroriskit  liittyvät  verokantojen  tai  verolainsäädännön  muutoksiin  tai 

toisistaan poikkeaviin  tulkintoihin. Riskin  toteutuminen voisi  johtaa maksunkorotuksiin  tai  taloudellisiin menetyksiin. 

Erityisen  suuri  epävarmuus  liittyy  verosäännösten  muutoksiin  Kiinassa  ja  kehittyvillä  markkinoilla,  ja  tällaiset 

muutokset  saattavat  vähentää merkittävästi Kiinan  toiminnoista  saatavaa  kassavirtaa  tai  eliminoida  sen  kokonaan  ja 

alentaa merkittävästi  näihin  toimintoihin  liittyvien  sijoitusten  ja  investointien  arvoa. Vaikka Yhtiö  käyttää  resursseja 

veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa  ja vältettävissä tämän 

Esitteen päivämäärällä tai tulevaisuudessa. On mahdollista, että verotukseen liittyvät Yhtiön arviot eivät toteudu, minkä 
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seurauksena  esimerkiksi  lisäverovelvollisuudella  voi  olla  epäedullinen  vaikutus  Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan 

tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

 

Uuden Scanfilin taseasemaan liittyviä riskejä 

 

Yhtiö katsoo, että Scanfil EMS:n taseasema on hyvä. Omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 48,6 % ja nettovelkaantumisaste 18,7 

%.  Tase  sisältää  tavanomaiset  käyttöpääomaan  liittyvät  riskit,  kuten myyntisaamisiin  liittyvän  luottotappioriskin  ja 

vaihto‐omaisuuteen  liittyvän  epäkuranttiusriskin.  Scanfil  EMS  ‐konsernin  vaihto‐omaisuuden  arvo  30.9.2011  oli  33,3 

miljoonaa euroa (noin 24 % Scanfil EMS ‐konsernin taseen loppusummasta). Vaihto‐omaisuutta seurataan aktiivisesti ja 

historiallisesti  vaihto‐omaisuuden  arvoalentumiskirjaukset  ovat  olleet  pieniä. Uusi  Scanfil  voi  kuitenkin  epäonnistua 

vaihto‐omaisuuden seurannassa ja Uuden Scanfilin kannalta olennaisten alaskirjausten mahdollisuutta ei voi poissulkea.  

 

Liikearvoriski 

 

Scanfil EMS:llä on 2,2 miljoonan euron liikearvo, josta 2,1 miljoonaa euroa kohdistuu Unkarin liiketoimintaan. Liikearvo 

oli  3,8  %  yhtiön  omasta  pääomasta  per  31.12.2010  eikä  siten  muodosta  Yhtiön  näkemyksen  mukaan  merkittävää 

taseriskiä. Liikearvon arvonalentuminen on mahdollista, mikäli Scanfil EMS epäonnistuu Unkarin liiketoiminnassaan.  

 

3 Jakautumiseen liittyvät riskit 

 

Jakautumisen toteutumisen epävarmuus ja Jakautumisen tavoitteet 

 

Yhtiön hallitus esittää 22.11.2011 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle Jakautumissuunnitelman hyväksymistä. 

Jakautumissuunnitelman  hyväksyminen  edellyttää,  että  hyväksymispäätös  tehdään  2/3  ‐osan  määräenemmistöllä. 

Yhtiökokouksessa  Jakautumissuunnitelma  tulee  hyväksyä  hallituksen  esityksen  mukaisena,  muutoin  Jakautuminen 

raukeaa. 

 

Jakautumisen  toteutuminen  on  lisäksi  riippuvainen  siitä,  että  Yhtiön  velkojat  eivät  vastusta  Jakautumista  tai  että 

mahdolliset  Jakautumista  vastustavat  velkojat  ovat  tuomioistuimen  tuomion mukaan  saaneet maksun  tai  turvaavan 

vakuuden  saatavastaan.  Jos  velkoja  vastustaa  Jakautumista,  Jakautuminen  raukeaa  kuukauden  kuluttua  velkojien 

vastustamiselle  asetetusta  määräpäivästä.  Kaupparekisteri  voi  lykätä  raukeamisen  määräaikaa,  jos  Yhtiö  osoittaa 

kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai 

turvaavan  vakuuden  saatavastaan,  taikka  jos Yhtiö  ja  velkoja  yhdessä  pyytävät  asian  käsittelyn  lykkäämistä.  Edellä 

sanotun  vuoksi  ei  voida  antaa  takeita  siitä,  että  Yhtiön  velkojat  eivät  vastusta  Jakautumista  tai  että  mahdollinen 

vastustus ei lykkää Jakautumisen täytäntöönpanoa. 

 

Yhtiön  käsityksen  mukaan  Jakautuminen  selkeyttää  liiketoimintarakenteita,  parantaa  toimintojen  läpinäkyvyyttä  ja 

edesauttaa näin osakkeenomistajien  sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä. On kuitenkin mahdollista,  että nämä 

tavoitteet jäävät kokonaan tai osittain saavuttamatta.  

 

Jakautumisen vaikutus sopimusvalmistusliiketoiminnan sopimuksiin 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan sopimuksissa on tyypillisesti lausekkeita, jotka kieltävät sopimuksen siirtämisen ilman 

sopimuskumppanin  suostumusta  tai  saattavat  antaa  sopimuskumppanille  erityisen  irtisanomisoikeuden  erilaisissa 

toiminnan  uudelleenorganisointi‐  tai  omistajanvaihdostilanteissa.  Näiden  lausekkeiden  soveltuminen  jakautumis‐

tilanteissa on osin  tulkinnanvaraista, mutta ei voida antaa  takeita  sille, ettei  joitakin  sopimusvalmistusliiketoimintaan 

liittyviä  sopimuksia  irtisanottaisi  ennenaikaisesti  Jakautumisen  johdosta. Vaikka Vastaanottavaan  Yhtiöön  siirtyvällä 

liiketoiminnalla  on  useita merkittäviä  asiakkaita,  voi  yhden  tai  useamman  sopimuksen  ennenaikainen  päättyminen 

vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen. 

 

Toukokuussa  2008  toteutetun  liiketoimintasiirron  yhteydessä  Scanfil  EMS  Oy:lle  siirtyivät  kaikki  sopimus‐

valmistusliiketoimintaan  liittyneet  varat,  velat  ja  varaukset.  Järjestelyn  yhteydessä  eräät  sopimukset  jäivät  kuitenkin 

voimaan Yhtiön  ja  sopimusvalmistusliiketoiminnan  asiakkaiden välille. Yhtiön  ja  Scanfil EMS Oy:n  tarkoituksena on 

siirtää tällaiset sopimukset Scanfil EMS:n  ja Uuden Scanfilin nimiin Jakautumisen yhteydessä, tai mikäli siirtäminen ei 

ole  mahdollista,  sopia  muusta  osapuolia  tyydyttävästä  järjestelystä  tällaisiin  vastuisiin  liittyen.  On  kuitenkin 

mahdollista, että Yhtiölle  jää  sellaisia vastuita Vastaanottavan Yhtiön  ja/tai Scanfil EMS:n velvoitteista,  jotka eivät ole 

tiedossa tämän Esitteen päivämääränä.  
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Sievi Capitalin ja Uuden Scanfilin yhteisvastuu tietyistä velvoitteista Jakautumisen jälkeen 

 

Osakeyhtiölain mukaan  jakautumiseen osallistuvat yhtiöt vastaavat yhteisvastuullisesti  jakautuvan yhtiön velasta,  joka 

on syntynyt ennen kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Sellaisista jakautuvan yhtiön veloista, joista toinen 

yhtiö  vastaa  jakautumissuunnitelman mukaan,  yhtiön  vastuu  on  kuitenkin  enintään  sille  jäävän  tai  siirtyvän  netto‐

omaisuuden arvo. Jakautumisessa Yhtiölle  jää sijoitusliiketoimintaan liittyvät varat, velat  ja vastuut  ja Vastaanottavalle 

Yhtiölle  siirtyvät  sopimusvalmistustoimintaan  liittyvät  varat,  velat  ja  vastuut.  Mikäli  Vastaanottava  Yhtiö  joutuisi 

Jakautumissuunnitelman  nojalla  vastuuseen  ennen  Jakautumisen  täytäntöönpanoa  syntyneestä  velvoitteesta  eikä 

kykenisi  täyttämään  tällaista  velvoitetta,  olisi  Yhtiö  osakeyhtiölain  nojalla  yhteisvastuussa  kyseisen  velvoitteen 

täyttämisestä. 

 

Hallintoon ja raportointiin liittyvät riskit Yhtiön osalta 

 

Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa suoraan Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni ja Yhtiö 

ostaa eräät hallinto‐  talous‐  ja muut  raportointipalvelut Scanfil EMS Oy:ltä.  Jakautumisen  jälkeen Yhtiö  tulee edelleen 

ostamaan  hallinto‐  talous‐  ja  muita  raportointipalveluita  Scanfil  EMS  Oy:ltä.  Yhtiön  tarkoitus  on  kuitenkin  ottaa 

vastattavakseen  olennaisimpien  toimintojen  järjestäminen  sisäisesti.  Omien  vastaavien  toimintojen  organisointi  on 

riippuvainen muun muassa näitä koskevien avainhenkilöiden rekrytoinnista  ja rekrytointiaikataulusta.  Johtuen Yhtiön 

harjoittamasta  liiketoiminnasta,  tulee  Yhtiöllä  sen  jälkeenkin  kun  se  on  ottanut  vastattavakseen  olennaisimmista 

toiminnoista edellä mainitun mukaisesti, olemaan vähän avainhenkilöitä ja työntekijöitä.  

 

Yhtiö  on  Jakautumisen  jälkeen  riippuvainen  Scanfil  EMS  Oy:ltä  ostettavista  hallinto‐  talous‐  ja  muista 

raportointipalveluista  ja  kyseisten  palvelujen  täyttämistä  koskevat  erimielisyydet  tai  Vastaanottavan  Yhtiön 

kyvyttömyys  täyttää  sopimusvelvoitteensa  saattavat  vaikuttaa  negatiivisesti  Yhtiön  toimintaan.  Yhtiö  saattaa myös 

epäonnistua  olennaisimpien  toimintojen  järjestämisessä  sisäisesti  tai  näiden  ylläpitämisessä,  tai  näiden  sisäiseen 

järjestämiseen  liittyy  lisäkustannuksia,  joita  ei  kyetä  ottamaan  huomioon  tällä  hetkellä.  On myös mahdollista,  että 

Jakautumisen  jälkeen Yhtiö epäonnistuu pörssiyhtiöltä vaadittavien hallinto‐  talous‐  ja muiden  raportointitoimintojen 

toteuttamisessa kokonaan tai osittain. 

 

Hallintoon ja raportointiin liittyvät riskit Vastaanottavan Yhtiön osalta 

 

Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa suoraan Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni ja Yhtiö 

ostaa  eräät  hallinto‐  talous‐  ja muut  raportointipalvelut  Scanfil  EMS Oy:ltä.  Sisäiset  hallinto‐,  talous‐  ja  raportointi‐

järjestelmät ovat Scanfil EMS Oy:n järjestelmissä, joten suurin osa konsernihallinnosta ja raportointijärjestelmistä siirtyy 

Jakautumisessa Uudelle Scanfilille.  

 

Jakautumisen  jälkeen suoraan Uuden Scanfilin palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni  ja Uusi Scanfil 

ostaa eräät hallinto‐  talous‐  ja muut raportointipalvelut Scanfil EMS Oy:ltä olennaisilta osin samassa  laajuudessa kuin 

miten Scanfil EMS Oy on  toimittanut  ja  toimittaa vastaavia palveluita Yhtiölle. Koska Uusi Scanfil on uusi yhtiö, on 

mahdollista  että  pörssiyhtiöltä  vaadittavien  hallinto‐  talous‐  ja muut  raportointitoimintojen  toteuttaminen  vie  alussa 

huomattavasti Uuden Scanfilin johdon aikaa sekä aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. On myös mahdollista, että Uusi 

Scanfil  epäonnistuu  pörssiyhtiöltä  vaadittavien  hallinto‐  talous‐  ja  muut  raportointitoimintojen  toteuttamisessa 

kokonaan tai osittain.  

 

4 Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit  

 

Uuden Scanfilin osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 

 

Jakautumisessa  syntyvä  Uusi  Scanfil  tulee  hakemaan  osakkeidensa  ottamista  julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi 

Helsingin  Pörssissä  siten,  että  ne  tulisivat  kaupankäynnin  kohteeksi  arviolta  Jakautumisen  Täytäntöönpanopäivää 

seuraavana arkipäivänä. Yhtiön  johdon käsityksen mukaan Uusi Scanfil  täyttää  listautuvalle yhtiölle asetetut kriteerit, 

mutta  ei  voida  antaa  takuuta  sille,  etteikö  Uuden  Scanfilin  osakkeiden  listaaminen  Helsingin  Pörssissä  viivästyisi 

Jakautumisen täytäntöönpanoon liittyvistä syistä tai viranomaisen taikka Helsingin Pörssin asettamista vaatimuksista tai 

muista syistä johtuen. 
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Jälkimarkkinoiden likviditeetti, volatiliteetti ja hinnanmuodostus 

 

Uuden Scanfilin osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Jakautumisen Täytäntöönpanoa, eikä 

aktiivisten  jälkimarkkinoiden  syntymisestä  tai  jatkumisesta  ole  varmuutta.  Näin  ollen  likvidien  jälkimarkkinoiden 

muodostumisesta Uuden Scanfilin osakkeille ei ole varmuutta.  

 

Jakautuminen ei vaikuta Yhtiön osakkeiden listaukseen Helsingin Pörssissä. Jakautumisen jälkeen Yhtiön arvo vähenee 

Jakautumisessa  siirtyvän  liiketoiminnan,  varojen  ja  vastuiden  osalta, mikä  vaikuttaa myös  Yhtiön  osakkeen  arvoon. 

Osakkeen  arvon muutosta  ei  kuitenkaan  voida  varmuudella  ennakoida,  sillä  kurssi  saattaa muuttua  enemmän  tai 

vähemmän,  kuin mitä  Jakautumisen  perusteella  voisi  olettaa.  Jakautumisen  ja  Uuden  Scanfilin  Listalleoton  jälkeen 

Yhtiön  ja Uuden  Scanfilin  osakkeiden  yhteenlaskettu markkina‐arvo  voi  olla pienempi  kuin mitä Yhtiön  osakkeiden 

markkina‐arvo oli ennen Jakautumista. Jakautuminen saattaa vaikuttaa myös Yhtiön osakkeen likviditeettiin ja volatili‐

teettiin. 

  

Omistuksen keskittyminen 

 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat  jakautumisvastikkeena Uuden Scanfilin osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, 

että kutakin Yhtiön osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Scanfilin osake. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta 

Yhtiön omistamille omille osakkeille. Pois lukien sellaiset Yhtiön osakkeiden kaupat, joita ei ole selvitetty Jakautumisen 

Täytäntöönpanopäivänä, Uuden Scanfilin omistusrakenne vastaa Yhtiön omistusrakennetta Jakautumisen voimaantulo‐

päivänä.  

 
Välittömästi Jakautumisen  jälkeen Jorma J. Takasen perheen/lähipiirin osuus Yhtiön osakkeista  ja äänistä on noin 33,76 

%  ja  osuus  Uuden  Scanfilin  osakkeista  ja  äänistä  on  noin  35,51 %.  Jorma  J.  Takasen  perheellä/lähipiirillä  on  täten 

molemmissa  yhtiöissä  edelleen merkittävä  vaikutus  asioissa,  jotka  alistetaan  osakkeenomistajien  äänestykselle  kuten 

tilinpäätösten  hyväksyminen,  osingonjaosta  päättäminen,  pääomankorotukset,  yhtiöjärjestyksen  muuttaminen  sekä 

hallituksen jäsenten valinta ja vaihtaminen.  

 

Osingonmaksukyvyn riippuvuus tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kassavirrasta, käyttöpääoman tarpeesta, 

investoinneista ja muista tekijöistä 

 

Mahdollisten  osinkojen  maksaminen  ja  niiden  määrä  Yhtiössä  ja  Vastaanottavassa  Yhtiössä  Jakautumisen  jälkeen 

riippuvat  näiden  yhtiöiden  tulevasta  tuloksesta,  taloudellisesta  asemasta,  kassavirrasta,  käyttöpääoman  tarpeesta, 

investoinneista ja muista tekijöistä. Yhtiön ja Vastaanottavan Yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat useat eri tekijät, eikä ole 

varmuutta, että näillä olisi tulevaisuudessa jakokelpoisia varoja.  
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IV ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT 

 

Esitteestä vastuulliset tahot 

 

Sievi Capital Oyj 

Yritys‐ ja yhteisötunnus: 0190457‐0  

Osoite: Yritystie 6, 85410 Sievi 

Kotipaikka: Sievi 

 

Vakuutus Esitteessä annetuista tiedoista 

 

Yhtiö vastaa  tässä Esitteessä  esitetyistä  tiedoista  ja vakuuttaa varmistaneensa  riittävän huolellisesti,  että  sen parhaan 

ymmärryksen mukaan Esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti 

vaikuttavaa. 

 

14. päivänä marraskuuta 2011 

 

Sievi Capital Oyj 
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V YHTIÖN HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT 

 
Yhtiön hallituksen jäsenet 

 

Nimi  Asema 

Jorma J. Takanen  Hallituksen puheenjohtaja 

Asa‐Matti Lyytinen  Hallituksen jäsen 

Tuomo Lähdesmäki  Hallituksen jäsen 

Reijo Pöllä  Hallituksen jäsen  

Jarkko Takanen  Hallituksen jäsen 

 

Yhtiön tilintarkastaja tilikausina 2008 – 2010 sekä kuluvana vuonna 

 

KPMG Oy Ab 

Yritys‐ ja yhteisötunnus: 1805485‐9 

Osoite: PL 1037, 00101 Helsinki 

Päävastuullinen tilintarkastaja: Ari Ahti 

 

Yhtiön taloudellinen neuvonantaja Jakautumisessa ja Listautumisessa 

 

Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch 

Yritys‐ ja yhteisötunnus: 1439605‐0  

Osoite: Eteläesplanadi 12, 00130 Helsinki 

 

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Jakautumisessa ja Listautumisessa 

 

Asianajotoimisto Borenius Oy 

Yritys‐ ja yhteisötunnus: 0103460‐8 

Osoite: Yrjönkatu 13 A, 00120 Helsinki 
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VI MUITA TIETOJA 

 

1 Tulevaisuutta koskevat lausumat 

 

Eräät  tässä  Esitteessä  esitetyt  lausumat,  mukaan  lukien  kohdassa  III  esitetyt  lausumat,  perustuvat  Yhtiön  johdon 

näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tehtyihin oletuksiin ja 

ne  voivat  siten  olla  tulevaisuutta  koskevia  lausumia.  Lausumat,  joissa  käytetään  ilmauksia  ”uskoa”,  ”odottaa”, 

”ennakoida”, ”aikoa” tai ”suunnitella” ja muut vastaavat ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. 

 

Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita 

tekijöitä,  joiden  toteutuessa  Yhtiön  tai  Uuden  Scanfilin  todellinen  tulos,  toiminta  tai  saavutukset  voivat  poiketa 

olennaisesti  tällaisissa  tulevaisuutta  koskevissa  lausumissa  nimenomaisesti  tai  välillisesti  esitetyistä  tuloksista, 

toiminnasta  tai  saavutuksista.  Tällaisia  riskejä,  epävarmuustekijöitä  ja  muita  tekijöitä  ovat  muun  muassa  yleinen 

taloudellinen kehitys, rahoituksen tarve, velkaantuminen, maksuvalmius, avainhenkilöiden menettäminen, tuotteiden ja 

palveluiden kysynnän kehittyminen, kilpailu sekä muut tämän Esitteen kohdassa III kuvatut seikat sekä kohdissa X.10 ja 

XI.10 kuvatut tulevaisuuden näkymät.  

 

Esitteessä kuvatut riskitekijät eivät välttämättä kata kaikkia riskejä  ja uusia riskejä voi  ilmetä. Mikäli yksi  tai useampi 

tässä  Esitteessä mainituista  tai muista  riskeistä  tai  epävarmuustekijöistä  toteutuisi  tai  jokin  tehdyistä  olettamuksista 

osoittautuisi  virheelliseksi,  Yhtiön  ja/tai  Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan  todellinen  tulos  ja/tai  taloudellinen  asema 

saattavat poiketa olennaisesti tässä Esitteessä ennakoidusta, uskotusta, arvioidusta tai odotetusta.  

 

Finanssivalvonta on myöntänyt Yhtiölle poikkeusluvan erillisen esitteen  laatimisesta haettaessa Scanfil Oyj:n osakkeita 

julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi  Helsingin  Pörssissä  (diaarinumero  on  36/02.05.04/2011).  Poikkeusluvan  ehtojen 

mukaisesti  ennen  Scanfil Oyj:n  osakkeiden  ottamista  julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi  Esitteen  yhteyteen  asetetaan 

yleisön saataville sellaiset Esitteen  julkistamisen  jälkeiset Yhtiön tekemät päätökset sekä liiketoimintaa koskevat seikat, 

jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperien arvoon. Yhtiön tai Uuden Scanfilin ei ole muutoin tarkoitus, 

eivätkä ne ota velvollisuudekseen, päivittää tätä Esitettä, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä.  

 

2 Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot 

 

Mikäli  Esitteen  sisältämä  tieto  on  peräisin  ulkopuolisesta  lähteestä,  kyseinen  lähde  on  yksilöity.  Yhtiön  käsityksen 

mukaan Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti, ja siltä osin 

kuin Yhtiö  tietää  ja  on  pystynyt  kyseisen  kolmannen  julkistamien  tietojen  perusteella  varmistamaan,  tiedoista  ei  ole 

jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

 

Mikäli  erikseen  ei  ole  toisin  mainittu,  Esitteessä  esitetyt  luvut  Yhtiön  osakkeista,  osakepääomasta,  osakkeiden 

lukumäärästä  ja  niiden  tuottamasta  äänimäärästä  on  laskettu  Patentti‐  ja  rekisterihallituksen  ylläpitämään 

kaupparekisteriin tämän Esitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella. 

 

3 Esitteessä esitettävät luvut 

 

Esitteessä  esitetyt  tilinpäätös‐  ja muut  luvut on pääosin pyöristetty. Siten Esitteen  taulukoiden  sarakkeiden  tai  rivien 

lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut 

on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja,  joihin olisi päästy, 

mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. 

 

4 Esitteen saatavilla olo 

 

Esite on saatavilla 14.11.2011 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Yritystie 6, 85410 Sievi normaalina toimistoaikana, 

NASDAQ  OMX  Helsinki  Oy:n  vastaanotosta,  osoitteesta  Fabianinkatu  14,  00130  Helsinki  sekä  sähköisenä  Yhtiön 

verkkosivustolta  internetosoitteesta  www.sievicapital.fi.  Ennen  Uuden  Scanfilin  osakkeiden  ottamista  julkisen 

kaupankäynnin kohteeksi, Esitteen yhteyteen asetetaan yleisön saataville sellaiset Esitteen julkistamisen jälkeiset Yhtiön 

tekemät  päätökset  sekä  liiketoimintaa  koskevat  seikat,  jotka  ovat  omiaan  vaikuttamaan  Uuden  Scanfil  Oyj:n 

arvopaperien arvoon. 
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5 Verkkosivuston muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen 

 

Esite  sekä  Esitteeseen  viittaamalla  sisällytetyt  asiakirjat  julkistetaan  Yhtiön  verkkosivustolla  internetosoitteessa 

www.sievicapital.fi. Edellä mainitulla verkkosivustolla  tai millä  tahansa muulla verkkosivustolla  esitetyt muut  tiedot 

eivät kuitenkaan ole osa Esitettä. 

 

6 Esitteen jakelurajoitukset 

 

Tämän Esitteen  jakelu  tietyissä maissa  on  lain mukaan  kiellettyä.  Suomen  ulkopuolella  asuvat  henkilöt  saavat  ottaa 

vastaan tämän Esitteen ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän Esitteen haltuunsa 

saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Tätä Esitettä ei saa levittää 

tai  julkistaa sellaisissa valtioissa  tai hallintoalueella  tai muutoin olosuhteissa,  joissa se olisi  lainvastaista  tai edellyttäisi 

muun kuin Suomen  lain mukaisia toimia, mukaan  lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong  ja Japani. Tämä 

Esite  ei muodosta  tarjousta myydä  tai  tarjouspyyntöä  ostaa  Yhtiön  tai  Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeita  sellaisessa 

valtiossa sellaiselle henkilölle,  jonka osalta tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei 

ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön tai 

Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeisiin  sijoittamista  harkitsevien  tiedossa  vai  eivät.  Yhtiön  ja  Vastaanottavan  Yhtiön 

osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) 

eikä  minkään  Yhdysvaltain  osavaltion  arvopaperilakien  mukaisesti  eikä  niitä  saa  tarjota,  myydä,  jälleenmyydä, 

lahjoittaa,  luovuttaa,  jakaa,  ostaa  tai  siirtää Yhdysvalloissa  tai  yhdysvaltalaisille  henkilöille  tai  tällaisten  henkilöiden 

lukuun,  paitsi  Yhdysvaltain  ja  sen  osavaltioiden  arvopaperilakien  sallimissa  poikkeustapauksissa  rekisteröinti‐

velvollisuudesta.  

 

7 Sovellettava laki 

 

Esitteeseen  sekä  Jakautumiseen  ja  Listalleottoon  sovelletaan  Suomen  lakia,  ja  kaikkia  edellä  mainittuja  koskevat 

mahdolliset riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa.  

   

8 Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 

 

Yhtiön  keskeiset  tilinpäätöksen  laatimisperiaatteet  on  esitetty  tässä  Esitteessä  esitetyissä  tai  siihen  viittaamalla 

sisällytetyissä  tilinpäätöksissä.  Seuraavassa  käsitellyt  periaatteet  kuvaavat  Yhtiön  kaikista  keskeisimpiä  IFRS 

‐standardien  (International  Financial  Reporting  Standards)  mukaisia  tilinpäätösten  laatimisperiaatteita.  Tämä  kohta 

tulisi  lukea Yhtiön 31.12.2010 päättyneeltä  tilikaudelta  laaditussa  tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessä esitettyjen 

tilinpäätöksen  keskeisten  laatimisperiaatteiden  kanssa.  Tilinpäätösten  laatiminen  edellyttää  Yhtiön  johdolta  tiettyjä 

arvioita ja oletuksia, ja toteutuvat tulokset voivat poiketa näistä arvioista ja oletuksista. 

 

Yhtiön  konsernitilinpäätös  on  laadittu  kansainvälisten  tilinpäätösstandardien  mukaisesti  ja  sitä  laadittaessa  on 

noudatettu  31.12.2010  voimassa  olevia  IAS‐  ja  IFRS  ‐standardeja  sekä  SIC‐  ja  IFRIC  ‐tulkintoja.  Kansainvälisillä 

tilinpäätösstandardeilla  tarkoitetaan  Suomen  kirjanpitolaissa  ja  sen  nojalla  annetuissa  säännöksissä  kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien  soveltamisesta  annetussa  Euroopan  parlamentin  ja  neuvoston  asetuksessa  (EY) N:o  1606/2002 

säädetyn  menettelyn  mukaisesti  yhteisössä  sovellettaviksi  hyväksyttyjä  standardeja  ja  niistä  annettuja  tulkintoja. 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito‐ ja yhteisölainsäädännön mukaiset.  

 

Konsolidointiperiaatteet 

 

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet 

äänivallasta  tai  sillä  on  muutoin  määräysvalta.  Myös  potentiaalisen  äänivallan  olemassaolo  on  otettu  huomioon 

määräysvallan  syntymisen  ehtoja  arvioitaessa  silloin,  kun  potentiaaliseen  äänivaltaan  oikeuttavat  instrumentit  ovat 

tarkasteluhetkellä  toteutettavissa.  Määräysvallalla  tarkoitetaan  oikeutta  määrätä  yrityksen  talouden  ja  toiminnan 

periaatteista  hyödyn  saamiseksi  sen  toiminnasta.  Konsernin  keskinäinen  osakkeenomistus  on  eliminoitu 

hankintamenetelmällä. Luovutettu vastike  ja hankitun yrityksen yksilöitävissä olevat varat  ja vastattavaksi otetut velat 

on  arvostettu  käypään  arvoon  hankintahetkellä.  Hankintaan  liittyvät  menot,  lukuun  ottamatta  vieraan  tai  oman 

pääoman  ehtoisten arvopapereiden  liikkeeseen  laskusta aiheutuvia menoja, on kirjattu kuluksi. Luovutettu vastike  ei 

sisällä  hankinnasta  erillisenä  käsiteltäviä  liiketoimia.  Näiden  vaikutus  on  huomioitu  hankinnan  yhteydessä 

tulosvaikutteisesti. Mahdollinen  ehdollinen  lisäkauppahinta  on  arvostettu  käypään  arvoon  hankintahetkellä  ja  se  on 

luokiteltu  joko velaksi  tai omaksi pääomaksi. Velaksi  luokiteltu  lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon  jokaisen 

 30



 

raportointikauden  päättymispäivänä  ja  tästä  syntyvä  voitto  tai  tappio  kirjataan  tulosvaikutteisesti  tai muihin  laajan 

tuloksen  eriin.  Omaksi  pääomaksi  luokiteltua  lisäkauppahintaa  ei  arvosteta  uudelleen.  Hankitut  tytäryritykset 

yhdistellään  konsernitilinpäätökseen  siitä  hetkestä  lähtien,  kun  konserni  on  saanut  määräysvallan,  ja  luovutetut 

tytäryritykset  siihen  saakka,  jolloin määräysvalta  lakkaa. Kaikki konsernin  sisäiset  liiketapahtumat,  saamiset, velat  ja 

realisoitumattomat voitot sekä sisäinen voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä  laadittaessa. Realisoitumattomia 

tappioita  ei  eliminoida  siinä  tapauksessa,  että  tappio  johtuu  arvonalentumisesta.  Tilikauden  voiton  tai  tappion 

jakautuminen  emoyrityksen  omistajille  ja määräysvallattomille  omistajille  esitetään  erillisessä  tuloslaskelmassa  sekä 

laajan tuloksen jakautuminen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomien omistajille esitetään laajan tuloslaskelman 

yhteydessä. Mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon 

tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuuden suhteellista osuutta hankinnan kohteen yksilöitävissä 

olevasta  nettovarallisuudesta.  Arvostamisperiaate  määritetään  erikseen  kullekin  yrityshankinnalle.  Laaja  tulos 

kohdistetaan  emoyrityksen  omistajille  ja  määräysvallattomille  omistajille,  vaikka  tämä  johtaisi  siihen,  että 

määräysvallattomien omistajien osuudesta  tulisi negatiivinen. Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus omasta 

pääomasta  esitetään  omana  eränään  taseessa  oman  pääoman  osana.  Emoyrityksellä  tytäryrityksessä  olevan 

omistusosuuden  muutokset,  jotka  eivät  johda  määräysvallan  menettämiseen,  käsitellään  omaa  pääomaa  koskevina 

liiketoimina. Vaiheittain  toteutuvan hankinnan yhteydessä  aiempi omistusosuus  arvostetaan käypään  arvoon  ja  tästä 

syntyvä voitto  tai  tappio kirjataan  tulosvaikutteisesti. Konsernin menettäessä määräysvallan  tytäryhtiössä, arvostetaan 

jäljelle  jäävä  sijoitus  määräysvallan  menettämispäivän  käypään  arvoon  ja  tästä  syntyvä  erotus  kirjataan 

tulosvaikutteisesti. Ennen 1.1.2010 tapahtuneet hankinnat on käsitelty silloin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.  

 

Myynnin tuloutus 

 

Tavaroiden myynti tuloutetaan, kun myytyjen tuotteiden omistukseen liittyvät olennaiset riskit  ja edut sekä tuotteiden 

hallintaoikeus  ja  todellinen määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle. Myynnin oikaisuerinä on käsitelty myyntiin  liittyvät 

valuuttakurssivoitot  ja  ‐tappiot  sekä mahdolliset  kassa‐alennukset. Myynnin  toimituskustannukset  sisältyvät  liiketoi‐

minnan muihin kuluihin. 

 

Toimintasegmentit 

 

Konsernin raportoimat toimintasegmentit ovat sijoitustoiminta ja sopimusvalmistustoiminta. Sopimusvalmistustoiminta 

jaetaan  edelleen maantieteellisiin  alueisiin  Aasia  ja  Eurooppa.  Raportointi  perustuu  konsernin  johdolle  osoitettuun 

sisäiseen raportointiin. 

 

Työsuhde‐etuudet 

 

Konsernilla  on  erilaisia  paikallisten  käytäntöjen  mukaisia  eläkejärjestelyjä.  Konsernin  suomalaisen  henkilöstön 

eläketurva on hoidettu eläkevakuutuksilla. Ulkomaisten  tytäryhtiöiden eläketurva on  järjestetty paikallisen käytännön 

mukaan.  

 

Konsernin  eläkejärjestelyt  on  luokiteltu  maksupohjaisiksi  järjestelyiksi.  Maksupohjaisiin  eläkejärjestelyihin  liittyvät 

maksut kirjataan kuluksi sille tilikaudelle, jolle ne kohdistuvat.  

  

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ovat pääosin rakennuksia, koneita,  laitteita  ja kalustoa. Ne merkitään taseeseen 

alkuperäiseen  hankintamenoon  vähennettynä  kertyneillä  suunnitelman  mukaisilla  poistoilla  ja  mahdollisilla 

arvonalentumisilla. Suunnitelman mukaiset poistot on  laskettu  tasapoistoina käyttöomaisuuden  taloudellisen pitoajan 

perusteella alkuperäisestä hankintamenosta. 

 

Hyödykkeiden  jäännösarvoa  ja  taloudellista  vaikutusaikaa  tarkistetaan  jokaisessa  tilinpäätöksessä  ja  tarvittaessa 

oikaistaan kuvastamaan taloudellisen hyödyn odotuksissa tapahtuneita muutoksia. 

  

Aineellisten  käyttöomaisuushyödykkeiden  poistot  lopetetaan  silloin,  kun  aineellinen  käyttöomaisuushyödyke 

luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‐standardin 

mukaisesti.  
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Suunnitelman mukaiset poistoajat ovat: 

 

Rakennukset ja rakennelmat  10–50* 

Koneet ja kalusto    3–10 

Muut aineelliset hyödykkeet    5–10 

 

* Rakennusten poistoaika on 10–25 vuotta lukuun ottamatta Unkarissa sijaitsevan rakennuksen 50 vuoden poistoaikaa. 

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet 

 

Liikearvo 

 

1.1.2010  jälkeen  tapahtuneiden  liiketoimintojen  yhdistämisissä  syntyvä  liikearvo  kirjataan määrään,  jolla  luovutettu 

vastike, määräysvallattomien  omistajien  osuus  hankinnan  kohteessa  ja  aiemmin  omistettu  osuus  yhteen  laskettuina 

ylittävät  konsernin  osuuden  hankitun  nettovarallisuuden  käyvästä  arvosta.  1.1.2004–31.12.2009  tapahtuneet  yritys‐

hankinnat  on  kirjattu  aikaisemman  IFRS  ‐normiston  (IFRS  3  (2004))  mukaisesti.  Ennen  vuotta  2004  tapahtuneiden 

liiketoimintojen yhdistämisistä syntynyt  liikearvo vastaa aiemman  tilinpäätösnormiston mukaista kirjanpitoarvoa,  jota 

on  käytetty  IFRS  ‐standardien  mukaisena  oletushankintamenona.  Liikearvoista  (ja  muista  taloudelliselta  vaikutus‐

ajaltaan  rajoittamattomista  aineettomista  hyödykkeistä)  ei  kirjata  poistoja,  vaan  ne  testataan  vuosittain mahdollisen 

arvonalentumisen  varalta.  Tätä  tarkoitusta  varten  liikearvo  on  kohdistettu  rahavirtaa  tuottaville  yksiköille,  tai  jos 

kyseessä on osakkuusyritys, liikearvo sisältyy kyseisen osakkuusyrityksen hankintamenoon. Liikearvo arvostetaan alku‐

peräiseen hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. 

 

Muut aineettomat hyödykkeet 

 

Aineeton  hyödyke  kirjataan  taseeseen  alkuperäiseen  hankintamenoon,  mikäli  hankintameno  on  luotettavasti 

määriteltävissä  ja  on  todennäköistä,  että  hyödykkeestä  johtuva  taloudellinen  hyöty  koituu  konsernin  hyväksi. 

Aineettomat  hyödykkeet  kirjataan  tasapoistoina  kuluksi  tuloslaskelmaan  niiden  arvioidun  taloudellisen  vaikutusajan 

kuluessa. 

 

Muihin  aineettomiin  hyödykkeisiin  kuuluvat  ohjelmistolisenssit,  vuokrahuoneiston  perusparannukset  ja  Kiinan 

tytäryhtiöiden  maankäyttöoikeus.  Aineettomien  hyödykkeiden  poistoaika  on  5–10  vuotta  lukuun  ottamatta  Kiinan 

maankäyttöoikeuden 50 vuoden poistoaikaa. 

 

Arvonalentumiset 

 

Konsernin  liiketoiminta  on  jaettu  segmenttejä  pienempiin  rahavirtoja  tuottaviin  yksiköihin.  Arvonalentumistarvetta 

tarkastellaan  säännöllisesti  rahavirtaa  tuottavien  yksikköjen  tasolla.  Arvonalentumistesti  suoritetaan  alimmalle 

rahavirtaa  tuottavalle yksikölle,  joka on pääosin muista yksiköistä  riippumaton  ja  jonka  rahavirrat ovat  erotettavissa 

muista rahavirroista.  

 

Mahdollisen  omaisuuden  arvonalennustarpeen  määrittämiseksi  yksikön  sitoman  pääoman  määrää  verrataan  siitä 

saatavissa  olevan  diskontatun  tulevan  kassavirran  arvioituun määrään  tai  sitä mahdollisesti  suurempaan  arvioituun 

nettoluovutushintaan.  Omaisuuserästä  kirjataan  arvonalennus,  kun  sen  arvioitu  kerrytettävissä  oleva  rahamäärä  on 

pienempi  kuin  omaisuuserän  tasearvo.  Aineellisiin  käyttöomaisuushyödykkeisiin  sekä  muihin  aineettomiin 

hyödykkeisiin paitsi  liikearvoon  liittyvä arvonalentumistappio peruutetaan,  jos omaisuuserästä kerrytettävissä olevaa 

rahamäärää määritettäessä käytetyissä arvioissa on tapahtunut muutos. Arvonalentumistappio peruutetaan korkeintaan 

siihen omaisuuserän kirjanpitoarvoon asti,  joka olisi sen suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennetty kirjanpitoarvo, 

jos siitä ei aikaisempina vuosina olisi kirjattu arvonalennusta. Liikearvosta kirjattua arvonalennusta ei palauteta. 

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot 

 

Myytyjen  ja myytäväksi  tai  lopetettavaksi  päätettyjen merkittävien  liiketoimintojen  varat  ja  velat  esitetään  taseessa 

omana  eränään.  Näiden  toimintojen  liiketoiminnallinen  nettotulos  ja  niiden  myynnistä  tai  lopettamisesta  syntynyt 

nettotulos  esitetään  omana  eränään  tuloslaskelmassa  erillään  jatkuvan  toiminnan  tuloksesta.  Myytävänä  oleviksi 

luokitellut pitkäaikaiset  omaisuuserät  tai  luovutettavien  erien  ryhmät  arvostetaan  kirjanpitoarvoon  tai  sitä  alempaan 

myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. 
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Vaihto‐omaisuus 

 

Vaihto‐omaisuus  arvostetaan  hankintamenoon  tai  sitä  alempaan  nettorealisointiarvoon.  Hankintameno määritellään 

painotetun  keskihinnan menetelmää  käyttäen.  Valmiiden  ja  keskeneräisten  tuotteiden  hankintameno  sisältää  raaka‐

aineet,  välittömät  palkkakustannukset  ja  muut  välittömät  kustannukset  sekä  osuuden  kiinteistä  kuluista. 

Nettorealisointiarvo  on  arvioitu  myyntihinta  tavanomaisessa  liiketoiminnassa  vähennettynä  myynnistä  aiheutuvilla 

kuluilla. 

 

Rahoitusvarat 

 

Konsernin  rahoitusvarat  luokitellaan  IAS  39  ‐standardin  perusteella  seuraaviin  luokkiin:  käypään  arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat sijoitukset. Luokittelu tehdään 

alkuperäisen hankinnan yhteydessä rahoitusvarojen käyttötarkoituksen mukaan.  

 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat joko myyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja tai 

eräpäivään  asti  pidettäviä  sijoituksia.  Tähän  ryhmään  kuuluvat  mm.  joukkovelkakirjalainat,  indeksilainat, 

yritystodistukset,  strukturoidut  sijoitusinstrumentit  ja  osakkeet  sekä ETF  ‐rahastot  (exchanged  traded  fund). Useisiin 

instrumentteihin  sisältyy kiinteää korkoa  tuottava osuus  sekä  esimerkiksi osakeindeksiin  tai yhtiön  luottovastuuseen 

sidottu  osuus,  joka  on  kytketty  johdannainen.  Ryhmän  erät  arvostetaan  käypään  arvoon  markkinoilla  julkaistujen 

hintanoteerausten  pohjalta.  Käyvän  arvon  muutokset  sekä  realisoituneet  että  realisoitumattomat  voitot  ja  tappiot 

kirjataan rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin sille tilikaudelle, jolloin ne syntyvät. 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa  pidettävät  varat  sisältyvät  joko  lyhyt‐  tai  pitkäaikaisiin  rahoitusvaroihin;  viimeksi 

mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12 kuukauden kuluttua. 

 

Lainat  ja  muut  saamiset  ovat  julkisesti  noteeraamattomia  muita  kuin  johdannaissopimuksia,  joilla  on  kiinteä  tai 

määriteltävissä oleva maksupäivä ja konserni ei pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Tähän erään kuuluvat myynti‐ ja 

muut  saamiset.  Myyntisaamiset  arvostetaan  hankintamenoon  vähennettynä  mahdollisilla  arvonalennuksilla. 

Epävarmojen  saamisten määrä  arvioidaan  tapauskohtaisesti.  Luottotappiot  kirjataan  kuluksi  tuloslaskelmaan.  Tähän 

erään kuuluvat myös määräaikaistalletukset, taseessa myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat, joiden maturiteetti on 

yli kolme kuukautta. 

 

Myytävissä oleviin  sijoituksiin  luokitellaan noteeratut  ja noteeraamattomat osakkeet. Noteeratut osakkeet arvostetaan 

käypään  arvoon,  joka  on  tilinpäätöspäivän  markkinahinta.  Käyvän  arvon  muutokset  kirjataan  oman  pääoman 

arvonmuutosrahastoon,  kunnes  sijoitus myydään  tai muutoin  luovutetaan,  jolloin  käyvän  arvon muutokset  kirjataan 

tuloslaskelmaan.  Sijoitukset  noteeraamattomiin  osakkeisiin  kirjataan  taseessa  alkuperäiseen  hankintamenoon  tai  sitä 

alempaan todennäköiseen arvoon, koska niiden käypiä arvoja ei ole luotettavasti saatavissa.  

  

Konsernin  rahoitusvaroja  arvioidaan  jokaisena  tilinpäätöspäivänä  onko  viitteitä  siitä,  että  jonkin  omaisuuserän  arvo 

saattaa olla alentunut. 

 

Rahavarat 

 

Rahavarat  koostuvat  käteisvaroista,  pankkitileillä  olevista  varoista  ja  lyhytaikaisista  pankkitalletuksista.  Talletukset 

luokitellaan  kahteen  ryhmään:  myytävissä  olevat  sijoitukset,  rahavarat  (maturiteetti  enintään  kolme  kuukautta)  ja 

myytävissä  olevat  sijoitukset,  likvidit  varat  (maturiteetti  yli  kolme  kuukautta).  Viimeksi  mainitut  luokitellaan 

kuuluvaksi ryhmään Lainat ja muut saamiset. Rahavarat esitetään taseessa hankintamenoon.  

 

Rahoitusvelat 

 

Konsernin rahoitusvelat kirjataan alkuperäisellä hankintahinnalla. 
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Tuloverot 

 

Konsernituloslaskelman  verot  sisältävät  konserniyhtiöiden  verotettavan  tuloksen  perusteella  määräytyvät  verot 

laskettuna paikallisten verosäännösten ja verokantojen mukaisesti. Lisäksi tuloslaskelman verot sisältävät laskennallisen 

verovelan ja ‐saamisen muutoksen. 

 

Laskennallinen  verovelka  tai  ‐saaminen  lasketaan  verotuksen  ja  tilinpäätöksen  välisille  väliaikaisille  eroille  sekä 

konsernieliminoinneista  syntyneille  eroille  käyttäen  tilinpäätöshetkellä  vahvistettua  seuraavan  vuoden  verokantaa. 

Väliaikaisia  eroja  syntyy  mm.  vaihto‐omaisuuden  sisäisistä  katteista,  sijoitusten  arvostamisesta  käypään  arvoon, 

poistoeroista ja varauksista. 

 

Laskennalliset  verovelat  kirjataan  täysimääräisinä. Laskennalliset  verosaamiset  kirjataan  vain,  kun  on  todennäköistä, 

että saaminen voidaan käyttää hyväksi tulevien tilikausien verotettavaa tuloa vastaan. 

 

Emoyhtiön kertynyt poistoero on konsernitaseessa jaettu omaan päämaan ja laskennalliseen verovelkaan. 

 

Arvioiden käyttö tilinpäätöksessä 

 

Laadittaessa tilinpäätöstä kansainvälisen tilinpäätöskäytännön  ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti yhtiön  johto  joutuu 

tekemään  arvioita  ja  oletuksia,  jotka  vaikuttavat  tilinpäätöksen  sisältöön.  Käytetyt  arviot  ja  oletukset  perustuvat 

aikaisempaan kokemukseen ja oletuksiin, jotka perustuvat tilinpäätöksen laadinta‐ajankohdan olosuhteisiin ja näkymiin.  

 

Keskeiset arviot koskevat seuraavia osa‐alueita: 

- aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden taloudellinen poistoaika 

- liikearvon sekä muiden aineettomien oikeuksien arvonalentumistestaus 

- vaihto‐omaisuuden nettorealisointiarvo 

- liiketoimintaan liittyvien varausten määrä 

 

Vaikka  arviot  perustuvat  viimeisimpään  käytettävissä  olevaan  tietoon  ja  johdon parhaaseen  näkemykseen,  lopulliset 

toteumat voivat poiketa näistä arvioista. 

 

9 Tilintarkastamattominen pro forma ‐tietojen laatiminen 

 

Tilintarkastamatonta  pro  forma  ‐taloudellista  informaatiota,  joka  on  esitetty  Esitteen  liitteessä  F  6  ”Uuden  Scanfilin 

tilintarkastamaton pro  forma  ‐taloudellinen  informaatio”,  tulisi  lukea yhdessä Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön 

konsernitilinpäätösten  kanssa  ja  Esitteen  liitteenä  olevien  Scanfil  EMS  Oy:n  konsolidoitujen  tilinpäätösten  kanssa. 

Tilintarkastamaton  pro  forma  ‐taloudellinen  informaatio  on  esitetty  havainnollistamaan  lukijalle,  mikä  olisi 

Vastaanottavan  Yhtiön  liiketoiminnan  tulos  ja  taloudellinen  asema,  jos  Jakautuminen  olisi  toteutettu  aikaisemmin. 

Tiedot  on  esitetty  ainoastaan  Jakautumisen  vaikutusten  havainnollistamiseksi,  eikä  niiden  tarkoituksena  ole  esittää, 

millainen tulos tai taloudellinen asema olisi, jos Jakautuminen olisi toteutettu pro forma ‐taloudellisessa informaatiossa 

esitettynä ajankohtana. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Vastaanottavan Yhtiön  liiketoiminnan  tulos  ja 

taloudellinen  asema  on  tulevaisuudessa.  Yhtiön  tilintarkastaja  on  antanut  pro  forma  ‐taloudellisesta  informaatiosta 

lausunnon, joka on esitetty Esitteen liitteessä F 7. 

   

10 Tärkeitä päivämääriä 

 

11.8.2011  Jakautuvan yhtiön hallitus hyväksyi Jakautumissuunnitelman (allekirjoitus) 

6.10.2011  Yhtiökokouskutsu 

14.11.2011  Esite saatavilla  

15.11.2011  Viimeinen päivä ilmoittautua yhtiökokoukseen 

22.11.2011  Yhtiökokous 

1.1.2012  Jakautumisen täytäntöönpano ja Vastaanottavan Yhtiön rekisteröinti kaupparekisteriin (arviolta) 

1.1.2012  Vastaanottavan Yhtiön osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo‐osuustileille (arviolta) 

2.1.2012  Vastaanottavan Yhtiön osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi (arviolta) 
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VII JAKAUTUMINEN PÄÄPIIRTEITTÄIN 

 

1 Jakautumisen yleiskuvaus 

 

Yhtiön  hallitus  on  11.8.2011  hyväksynyt  Jakautumissuunnitelman,  jonka mukaan  Sievi Capital Oyj  jakautuu  osittain 

siten,  että  Sievi  Capital  Oyj:n  sopimusvalmistusliiketoimintaan  liittyvät  varat  ja  velat  siirtyvät  Jakautumisessa 

perustettavaan  uuteen  julkiseen  osakeyhtiöön,  Scanfil  Oyj:öön.  Sievi  Capital  Oyj:öön  jäävät  nykyiseen 

sijoitusliiketoimintaan liittyvät varat ja velat.  

 

Jakautumisen  tarkoituksena  on  eriyttää  Yhtiön  tytäryhtiön  Scanfil  EMS  Oy:n  sopimusvalmistus‐  ja  muu  teollinen 

liiketoiminta  omaksi  yhtiökseen.  Yhtiön  hallitus  uskoo,  että  Scanfil  EMS  Oy:n  liiketoiminnan  eriyttäminen  omaksi 

yhtiöksi edesauttaa mahdollisia tulevia yritysjärjestelyitä sopimusvalmistusliiketoiminnan alalla. Lisäksi Yhtiön hallitus 

uskoo,  että  Jakautuminen  selkeyttää  liiketoimintarakenteita,  parantaa  toiminnan  läpinäkyvyyttä  ja  edesauttaa  näin 

osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä. 

 

Jakautumissuunnitelma  esitetään  22.11.2011  pidettävän  Yhtiön  ylimääräisen  yhtiökokouksen  hyväksyttäväksi. 

Jakautumisen  hyväksyntä  edellyttää,  että  hyväksyntää  kannattaa  vähintään  kaksi  kolmasosaa  annetuista  äänistä  ja 

kokouksessa  edustetuista  osakkeista.  Hyväksyessään  Jakautumissuunnitelman  ylimääräinen  yhtiökokous  päättää 

samalla perustaa Vastaanottavan Yhtiön ja hyväksyy sille esitetyn yhtiöjärjestyksen.  

 

Jakautuminen tulee voimaan, kun Sievi Capitalin ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumissuunnitelman ja 

Jakautumisen  täytäntöönpano  on  rekisteröity  kaupparekisteriin.  Jakautumisen  suunniteltu  täytäntöönpanopäivä  on 

1.1.2012.  Jakautumisen  täytäntöönpanopäivänä  Jakautumissuunnitelmassa  mainitut  varat  ja  velat  siirtyvät,  ja 

Jakautumisessa perustettava yhtiö syntyy.  

 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat  jakautumisvastikkeena Uuden Scanfilin osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, 

että kutakin Yhtiön osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Scanfilin osake. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta 

Yhtiön omistamille omille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettavien Uuden Scanfilin osakkeiden määrä on täten 57 

730 439 kappaletta. Jakautumisvastike jaetaan arvo‐osuusjärjestelmässä siten, että Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä 

Yhtiön  osakkeenomistajien  arvo‐osuustilille  kirjataan  Yhtiön  osakkeiden  määrää  vastaava  määrä  Uuden  Scanfilin 

osakkeita. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellytä toimenpiteitä Yhtiön osakkeenomistajilta.  

 

Uusi Scanfil tulee hakemaan osakkeidensa ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. 

Listalleotto  tapahtuu arviolta  Jakautumisen Täytäntöönpanopäivää seuraavana arkipäivänä.  Jakautuminen  tai Listalle‐

otto eivät vaikuta Sievi Capitalin osakkeiden noteeraamiseen Helsingin Pörssissä. 

 

Euroclear  Finland Oy:n  ylläpitämään  arvo‐osuusjärjestelmään  liitettyjen  listattujen  yhtiöiden  osakkeet  rekisteröidään 

uuden omistajan nimiin heti, kun osakekauppa on selvitetty ja maksettu. Kaupan selvitys vie kaupanteon jälkeen kolme 

pankkipäivää.  Tilanteessa,  jossa  Yhtiön  osakkeenomistaja  on  myynyt  osakkeensa  ennen  Jakautumisen 

Täytäntöönpanopäivää  mutta  kauppaa  ei  ole  selvitetty  ennen  Jakautumisen  Täytäntöönpanopäivää,  yleisen 

markkinakäytännön  mukaisesti  oikeus  Jakautumisvastikkeeseen  on  kyseisellä  Yhtiön  osakkeen  ostajalla  ja 

Jakautumisvastike  kirjataan  tämän  arvo‐osuustilille  kun  kyseinen  kauppa  on  selvitetty.  Pois  lukien  sellaiset  Yhtiön 

osakkeiden kaupat, joita ei ole selvitetty Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä, Uuden Scanfilin omistusrakenne vastaa 

Yhtiön  omistusrakennetta  Jakautumisen  voimaantulopäivänä.  Tarkempi  kuvaus  kaupankäyntiin  ja  arvo‐

osuusjärjestelmään liittyvistä asioista on kuvattu kohdassa XVII.  

 

2 Jakautumissuunnitelma 

 

Yhtiön  hallitus  esittää  22.11.2011  pidettävälle  ylimääräiselle  yhtiökokoukselle,  että  yhtiökokous  hyväksyisi 

Jakautumissuunnitelman.  Jakautumissuunnitelma  sisältyy  kokonaisuudessaan  tähän  Esitteeseen  ja  Jakautumis‐

suunnitelman liitteet on sisällytetty tähän Esitteeseen joko liitteinä tai viittaamalla. Jakautumissuunnitelma liitteineen on 

saatavilla Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Yritystie 6, 85410 Sievi normaalina toimistoaikana. 
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3 Jakautumiseen liitännäiset järjestelyt 

 

Jakautumisella  on  vaikutus  Yhtiön  hallinto‐  talous‐  ja muiden  toimintojen  järjestämiseen.  Yhtiön  toimitusjohtajaksi 

ehdotetaan nimitettäväksi Jorma J. Takanen ja hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Asa‐Matti Lyytinen. 

Jakautumisen  jälkeen Yhtiö tulee edelleen ostamaan hallinto‐ talous‐  ja muita raportointipalveluita Scanfil EMS Oy:ltä. 

Tarkempi kuvaus hallinto‐ talous‐ ja muiden toimintojen järjestämisestä on esitetty jäljempänä kohdassa X.3. 

 

Järjestelyyn  ei  liity  osakkeenomistajien  antamia  osakkeiden  luovutuksia  koskevia  rajoituksia  (lock‐up)  koskien  Sievi 

Capitalin tai Uuden Scanfilin osakkeita.  

 

4 Jakautumiseen liittyvät palkkiot ja kulut 

 

Kaikki Jakautumisesta (mukaan lukien Uuden Scanfilin osakkeiden listaamiseen liittyvät kustannukset) aiheutuvat kulut 

jaetaan Yhtiön  ja Vastaanottavan Yhtiön  välillä  tasan  Jakautumisen Täytäntöönpanopäivään  saakka.  Jakautuva Yhtiö 

maksaa kaikki kulut  Jakautumisen Täytäntöönpanopäivään saakka  ja veloittaa puolet näistä kuluista Vastaanottavalta 

Yhtiöltä jälkikäteen. Jakautumisen Täytäntöönpanopäivästä lähtien kumpikin yhtiö vastaa omista kuluistaan.  

 

Jakautumisen liittyvät kertaluonteiset palkkiot ja kulut ovat arviolta 0,6 miljoonaa euroa.  
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VIII JAKAUTUMISSUUNNITELMA 

 

1 Jakautuminen 

 

Sievi Capital Oyj:n hallitus ehdottaa, että Sievi Capital Oyj (”Sievi Capital” tai ”Jakautuva Yhtiö”) jakautuu osittain siten, 

että osa sen varoista ja veloista siirtyy selvitysmenettelyttä uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil Oyj:lle 

(”Scanfil” tai ”Vastaanottava Yhtiö”).  

 

Jakautuvan  Yhtiön  osakkeenomistajat  saavat  jakautumisvastikkeena  Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeita  omistuksensa 

mukaisessa suhteessa.  

 

Jakautumisessa noudatetaan osakeyhtiölain 17 luvun ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä.  

 

Hyväksyessään  jakautumissuunnitelman  Sievi  Capitalin  yhtiökokous  päättää  perustaa  Vastaanottavan  Yhtiön  ja 

hyväksyy sille ehdotetun yhtiöjärjestyksen.  

 

2 Jakautuva Yhtiö  

 

Toiminimi:    Sievi Capital Oyj 

Y‐tunnus:     0190457‐0 

Osoite:     Yritystie 6, 85410 Sievi 

Kotipaikka:     Sievi 

 

3 Vastaanottava Yhtiö  

 

Suunniteltu toiminimi:  Scanfil Oyj 

Suunniteltu osoite:  Yritystie 6, 85410 Sievi 

Suunniteltu kotipaikka:  Sievi 

 

4 Jakautumisen syyt 

 

Jakautumisen  tarkoituksena  on  toteuttaa  Sievi  Capital  ‐konsernin  eri  liiketoimintojen  eriyttäminen  oikeudellisesti 

itsenäisiksi  yksiköiksi  siten,  että  sopimusvalmistus  ja muu  teollinen  liiketoiminta  eriytetään  omaksi  yksikökseen  ja 

sijoitustoiminta  jää  jakautuvaan  yhtiöön  omaksi  yksikökseen.  Sievi  Capitalin  hallitus  uskoo,  että  jakautuminen 

edesauttaa  mahdollisia  tulevia  yritysjärjestelyjä,  kun  teollinen  toiminta  jaetaan  omaksi  juridiseksi  yksikökseen. 

Jakautuminen  selkeyttää  liiketoimintarakenteita,  parantaa  toiminnan  läpinäkyvyyttä  ja  edesauttaa  näin 

osakkeenomistajien sijoitusten arvonnousua pitkällä aikavälillä.  

 

5 Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhtiöjärjestykset  

 

Ehdotus Vastaanottavan Yhtiön yhtiöjärjestykseksi on liitetty tämän jakautumissuunnitelman Liitteeksi 1.  

 

6 Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallintoelimet ja tilintarkastajat  

 

Sievi Capital Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat  

 

Sievi Capital Oyj:n hallituksen nykyinen jäsenmäärä säilyy ennallaan ja hallituksen nykyiset jäsenet jatkavat tehtävissään 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Asa‐Matti 

Lyytinen  Jorma  J. Takasen  tilalle. Hallituksen  kokoonpano  on  siten  seuraava  jakautumisen  täytäntöönpanon  jälkeen: 

Asa‐Matti Lyytinen  (XXXXX‐XXX)   (puheenjohtaja), Jorma J.Takanen  (XXXXXX-XXX), ReijoPöllä  (XXXXX-XXXX), Jarkko
Takanen (XXXXXX‐XXXX)  ja Tuomo Lähdesmäki (XXXXXX‐XXXX). 
  

Sievi  Capitalin  toimitusjohtajaksi  ehdotetaan  nimitettäväksi  Jorma  J.  Takanen  Harri  Takasen  tilalle  jakautumisen 

täytäntöönpanon jälkeen. 
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Sievi  Capitalin  nykyinen  tilintarkastaja  ja  päävastuullinen  tilintarkastaja  jatkavat  tehtävissään  myös  jakautumisen 

jälkeen. 

 

Jos hallituksen  jäsen,  toimitusjohtaja,  tilintarkastaja  tai päävastuullinen  tilintarkastaja eroaa  tai  tulee estyneeksi ennen 

jakautumisen  täytäntöönpanopäivää  tai  Jakautuvan  Yhtiön  yhtiökokous  muuten  päättää  täydentää  tai  muuttaa 

hallituksen  kokoonpanoa  tai  muita  edellä  mainittuja  toimielinten  jäseniä,  valitsee  Jakautuvan  Yhtiön  yhtiökokous 

tarvittaessa toiset toimielinten jäsenet.  

 

Scanfilin hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 

 

Scanfilin ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 

Ehdotetun  yhtiöjärjestyksen  mukaan  hallituksen  jäsenten  toimikausi  päättyy  vaalia  seuraavan  varsinaisen 

yhtiökokouksen  päättyessä.  Hallitus  valitsee  keskuudestaan  hallituksen  puheenjohtajan.  Äänten  mennessä  tasan 

ratkaisee arpa puheenjohtajan vaalin. 

 

Scanfilin  hallituksen  jäsenmäärän  ehdotetaan  olevan  aluksi  viisi  (5)  jäsentä  ja  hallituksen  varsinaisiksi  jäseniksi 

ehdotetaan valittavaksi Jorma J. Takanen (XXXXX-XXX), Asa Matti Lyytinen (XXXXX‐XXX), Tuomo Lähdesmäki (XXXXX-
XXX),  Reijo Pöllä (XXXXXX-XXX) ja Jarkko Takanen (XXXXX-XXX).  Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi  

Jorma J. Takanen. 

 

Scanfilin toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi Harri Takanen (XXXXXX‐XXXX). 
 

Scanfilin  tilintarkastajaksi  ehdotetaan  valittavaksi  KPMG  Oy  Ab  (y‐tunnus  1805485‐9)  päävastuullisena 

tilintarkastajanaan Ari Ahti (XXXXXX‐XXXX).  
 

Jos hallituksen  jäsen,  toimitusjohtaja,  tilintarkastaja  tai päävastuullinen  tilintarkastaja eroaa  tai  tulee estyneeksi ennen 

jakautumisen  täytäntöönpanopäivää  tai  Jakautuvan  Yhtiön  yhtiökokous  muuten  päättää  täydentää  tai  muuttaa 

hallituksen  kokoonpanoa  tai  muita  edellä  mainittuja  toimielinten  jäseniä,  valitsee  Jakautuvan  Yhtiön  yhtiökokous 

tarvittaessa toiset toimielinten jäsenet.  

 

7 Vastaanottavan yhtiön osakkeiden lukumäärä 

 

Vastaanottava Yhtiön  osakkeiden  lukumääräksi  tulee määrä,  joka  vastaa  Jakautuvan Yhtiön  osakkeiden  lukumäärää 

vähennettynä  Jakautuvan  Yhtiön  omistamien  omien  osakkeiden  määrällä.  Jakautuva  Yhtiö  omistaa  tämän 

jakautumissuunnitelman  allekirjoituspäivänä  2.983.831  omaa  osaketta.  Arvioitu  osakkeiden  lukumäärä  on  siten 

60.714.270  ‐  2.983.831  =  57.730.439  kappaletta.  Lopullinen Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeiden  lukumäärä  voi  poiketa 

arvioidusta  esimerkiksi  jos  Jakautuva  Yhtiö  antaa  uusia  osakkeita  tai  ostaa  omia  osakkeita  ennen  jakautumisen 

täytäntöönpanopäivää. Vastaanottavan Yhtiön osakkeet ovat yhdenlajisia. 

 

8 Jakautumisvastike ja jaon ajankohta 

 

Hallitus ehdottaa, että  jakautumisvastikkeena annetaan Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajille yksi (1) Vastaanottavan 

Yhtiön osake jokaista Jakautuvan Yhtiön osaketta kohden. 

 

Jakautuvan Yhtiön mahdollisesti omistamien omien osakkeiden nojalla ei anneta jakautumisvastiketta.  

 

Jakautumisvastike  jaetaan  Sievi  Capitalin  osakkeenomistajille  heidän  omistuksensa  mukaisessa  suhteessa. 

Jakautumisvastikkeen  suorittaminen  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeenomistajille  alkaa  jakautumisen  täytäntöönpanon 

rekisteröimispäivänä, arviolta 1.1.2012. Jakautumisvastike jaetaan arvo‐osuusjärjestelmässä siten, että Jakautuvan Yhtiön 

osakkeenomistajien  arvo‐osuustileille  kirjattujen  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeiden  lukumäärän  mukaisesti  annetaan 

jakautumissuunnitelmassa  määritetyssä  vaihtosuhteessa  Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeita.  Vastaanottavan  Yhtiön 

jakautumisen  jälkeiset  omistusrakenteet  ja  äänivaltasuhteet  vastaavat  Jakautuvan  Yhtiön  omistusrakennetta 

jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimispäivänä. 

 

Jakautuvan Yhtiön osakkeenomistajilla ei ole jakautumisen johdosta oikeutta vaatia osakkeidensa lunastamista. 
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9 Muu jakautumisessa annettava vastike 

 

Hallitus ehdottaa, että jakautumisessa ei anneta muuta vastiketta. 

 

10 Optio‐ tai muun erityisen oikeuden haltijan oikeudet jakautumisessa 

 

Jakautuva Yhtiö ei ole antanut optio‐ tai muita erityisiä oikeuksia, jotka antaisivat oikeuden merkitä yhtiön osakkeita. 

 

11 Vastaanottavan yhtiön osakepääoma 

 

Perustettavan  Vastaanottavan  Yhtiön  osakepääomaksi  ehdotetaan  2.000.000  euroa.  Osakepääoman  määrä  ei  riipu 

Jakautumisvastikkeena annettavien Scanfilin osakkeiden kokonaismäärästä. 

 

12 Jakautuvan yhtiön varat, velat ja oma pääoma sekä ehdotus näiden jakamisesta vastaanottavaan yhtiöön  

 

Jakautumisen  seurauksena  Jakautuvan  Yhtiön  sopimusvalmistustoimintaan  ja  muuhun  teolliseen  liiketoimintaan 

liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle. Tämän pääsäännön mukaan Vastaanottavalle Yhtiölle 

siirtyvät: 

 

‐Scanfil EMS Oy:n osakkeet; 

‐100.000 euroa kassavaroja; 

‐Jakautuvan  Yhtiön  sopimusvalmistustoimintaan  liittyvät  sopimukset;  sekä  mahdolliset  muut  sopimusvalmistus‐

toimintaan liittyvät varat ja velat. 

 

Jakautuva Yhtiö  on  taannut  osan  Scanfil EMS Oy:n  veloista  ja  sillä  on mahdollisesti muita  vastuita Vastaanottavalle 

Yhtiölle  siirtyviin  varoihin  ja  velkoihin  liittyen.  Jakautuvan  Yhtiön  ja  Scanfil  EMS Oy:n  tarkoituksena  on  vapauttaa 

Jakautuva  Yhtiö  tällaisista  vastuista  ennen  jakautumisen  täytäntöönpanopäivää  tai  mikäli  vapauttaminen  ei  ole 

mahdollista, sopia muusta Jakautuvaa Yhtiötä tyydyttävästä järjestelystä tällaisiin vastuisiin liittyen. 

 

Selvitys  Jakautuvan Yhtiön varoista, veloista  ja omasta pääomasta  ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista sekä 

ehdotus  jakautuvan  yhtiön  varojen  ja  velkojen  jakamisesta  Vastaanottavalle  Yhtiölle,  jakautumisen  suunnitellusta 

vaikutuksesta Vastaanottavan  Yhtiön  taseeseen  sekä  jakautumiseen  sovellettavista  kirjanpidollisista menetelmistä  on 

tämän jakautumissuunnitelman Liitteenä 2. 

 

13 Ehdotus osakepääoman alentamiseksi varojen jakamiseksi vastaanottavalle yritykselle 

 

Hallitus ehdottaa, että Jakautuvan Yhtiön osakepääomaa ei alenneta. 

 

14 Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat järjestelyt 

 

Jakautumismenettely  ei  rajoita  Jakautuvaa  Yhtiötä  päättämästä  myös  muista  kuin  tavanomaiseen  liiketoimintaan 

liittyvistä  asioista kuten  esimerkiksi oman pääoman  alentamisesta  tai korottamisesta, voitonjaosta, omien osakkeiden 

hankkimisesta  tai  luovuttamisesta,  sulautumisesta  tai  jakautumisesta  tai  yhtiön  liiketoiminnan  huomattavan  osan 

myynnistä.  

 

15 Pääomalainat 

 

Jakautuva Yhtiö ei ole tämän jakautumissuunnitelman päivämääränä laskenut liikkeelle osakeyhtiölain 12 luvun 1 §:ssä 

tarkoitettuja pääomalainoja.  

 

16 Yrityskiinnitykset 

 

Jakautuvan  Yhtiön  omaisuuteen  kohdistuvat  yrityskiinnityslain  (634/1984)  mukaiset  yrityskiinnitykset  on  lueteltu 

Liitteessä 3. 

  

Hallitus neuvottelee erikseen kiinnitystenhaltijoiden kanssa yrityskiinnitysten järjestämisestä jakautumisessa. 
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17 Erityiset edut sekä ehdotus hallitusten ja tilintarkastajien palkkioista  

 

Jakautuvan  Yhtiön  hallituksen  jäsenille,  toimitusjohtajalle,  tilintarkastajalle  tai  riippumattomana  asiantuntijana 

toimivalle hyväksytylle tilintarkastajille ei jakautumisen yhteydessä anneta erityisiä etuja tai oikeuksia. 

 

Sievi Capitalin ja Scanfilin hallitusten jäsenten palkkioista ehdotetaan päätettävän Jakautuvan Yhtiön yhtiökokouksessa 

Scanfilin  hallitusten  jäsenten  valinnan  yhteydessä.  Jakautuvan Yhtiön  yhtiökokous  voi  päättää  Jakautuvan Yhtiön  ja 

Vastaanottavan Yhtiön hallituksille maksettavien palkkioiden ja niiden määräytymisperusteiden muuttamisesta.  

 

Hallitus ehdottaa, että Jakautuvan Yhtiön hallitusten jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:  

 

Puheenjohtaja         700 euroa kuukaudessa 

Hallituksen jäsen, joka ei ole yhtiön palveluksessa   700 euroa kuukaudessa 

Hallituksen jäsen, joka on yhtiön palveluksessa    200 euroa kuukaudessa 

 

Hallitus ehdottaa, että Vastaanottavan Yhtiön hallitusten jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:  

 

Puheenjohtaja         1.000 euroa kuukaudessa 

Hallituksen jäsen, joka ei ole yhtiön palveluksessa   1.300 euroa kuukaudessa 

Hallituksen jäsen, joka on yhtiön palveluksessa    300 euroa kuukaudessa 

 

Tilintarkastajan ja riippumattoman asiantuntijan palkkio ehdotetaan maksettavaksi laskun mukaisesti. 

 

Hallitus  ehdottaa,  että  Jorma  J. Takanen nimitetään Sievi Capitalin  toimitusjohtajaksi  tämän  jakautumissuunnitelman 

kohdan  6  mukaisesti.  Toimitusjohtajan  vaihtaminen  ei  aiheuta  irtisanomiskorvauksen  tai  muiden  korvausten 

maksamista. 

 

Hallitus  ehdottaa,  että  Harri  Takanen  nimitetään  Scanfilin  toimitusjohtajaksi  jakautumisen  täytäntöönpanon 

rekisteröintipäivästä lukien. Scanfil allekirjoittaa Harri Takasen kanssa yleisen käytännön mukaisen toimitusjohtajasopi‐

muksen, eikä siihen liity jakautumiseen liittyviä erityisiä etuja.  

 

19 Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta  

 

Jakautumisen  täytäntöönpanon  suunniteltu  rekisteröintiajankohta  on  1.1.2012.  Jakautumisen  täytäntöönpanon 

rekisteröintipäivä voi muuttua.  

 

19 Muut asiat 

 

19.1 Toiminimet 

 

Jakautumisen  täytäntöönpanon  yhteydessä  Jakautuvan  Yhtiön  aputoiminimet  Pohjanmaan  Elektroniikka  ja  Wecan 

Electronics  siirtyvät Vastaanottavan Yhtiön  aputoiminimiksi. Aputoiminimien  toimialoihin  ei  tule muutoksia. Lisäksi 

Jakautuvan  Yhtiön  aputoiminimi  Scanfil  siirtyy  Vastaanottavalle  Yhtiölle  ja  rekisteröidään  Vastaanottavan  Yhtiön 

toiminimeksi.  

 

19.2 Valmistelevat toimenpiteet 

 

Jakautuvan Yhtiön hallitus huolehtii jakautumisen täytäntöönpanoon liittyvistä toimista.  

 

19.3 Muutokset osakkeissa ja osakepääomassa sekä osingonjako 

 

Jakautuvan  Yhtiön  hallitus  voi  sille  annetun  voimassa  olevan  valtuutuksen  nojalla  päättää  antaa  enintään  5.900.000 

kappaletta Jakautuvan Yhtiön osaketta myös jakautumissuunnitelman hyväksymisen ja rekisteröimisen jälkeen.  

 

Jakautuvan Yhtiön hallitus voi sille annetun voimassa olevan valtuutuksen nojalla päättää hankkia enintään 3.000.000 

osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n  järjestämän  julkisen kaupankäynnin välityksellä myös  jakautumissuunnitelman 

hyväksymisen ja rekisteröimisen jälkeen.  
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Jakautuvan  Yhtiön  yhtiökokous  voi  päättää  osingonjaosta  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeenomistajille  tai  muusta 

varojenjaosta,  sisältäen  omien  osakkeiden  hankkimisen  tai  hallituksen  valtuuttamisen  päättämään  omien  osakkeiden 

hankkimisesta myös jakautumissuunnitelman hyväksymisen ja rekisteröimisen jälkeen.  

 

Tarkoituksena  on,  että  Jakautuvan  Yhtiön  tytäryhtiö  Scanfil  EMS  Oy  ei  ennen  jakautumisen  täytäntöönpanon 

rekisteröimispäivää maksa osinkoa, jaa muuten varoja tai anna konserniavustusta, ellei tytäryhtiöiden varojen jakaminen 

ole välttämätöntä jakautumisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tai muusta vastaavasta painavasta syystä. 

 

19.4 Kulut 

 

Kaikki  jakautumisesta aiheutuvat kulut  jaetaan Jakautuvan Yhtiön  ja Vastaanottavan Yhtiön välillä tasan  jakautumisen 

täytäntöönpanopäivään saakka. Jakautuva Yhtiö maksaa kaikki kulut täytäntöönpanopäivään saakka ja veloittaa puolet 

näistä kuluista Vastaanottavalta Yhtiöltä jälkikäteen. 

 

Täytäntöönpanopäivän jälkeen kumpikin yhtiö vastaa omista kuluistaan. 

 

19.5 Listautuminen 

 

Scanfil hakee osakkeidensa ottamista  julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Pörssissä arviolta 

3.1.2012  alkaen.  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeiden  noteeraus Nasdaq  OMX Helsinki  Oy:n  Pörssissä  jatkuu  normaalisti 

jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen. 

 

19.6 Muut seikat 

 

Jakautuvan  Yhtiön  hallitus  valtuutetaan  päättämään  viranomaisten  vaatimien  tai  hallituksen  muuten 

tarkoituksenmukaiseksi katsomien teknisluonteisten muutosten tekemisestä Jakautumissuunnitelmaan tai sen liitteisiin. 

Jakautuvan  Yhtiön  hallitus  voi  päättää  olla  panematta  jakautumista  täytäntöön, mikäli  jakautumisesta  luopumiselle 

ilmenee jakautumisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen ennen jakautumisen täytäntöönpanoa painavia syitä. 

 

Tätä  Jakautumissuunnitelmaa  on  tehty  kolme  (3)  samansisältöistä  kappaletta,  yksi  (1)  Jakautuvalle Yhtiölle,  yksi  (1) 

Vastaanottavalle Yhtiölle ja yksi (1) viranomaisia varten.  

 

Helsingissä, 11. päivänä elokuuta 2011 

 

SIEVI CAPITAL OYJ 

HALLITUS 
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IX TIETOJA YHTIÖSTÄ 

 

1 Yleisiä tietoja 

 

Yhtiön nimi on Sievi Capital Oyj ja kotipaikka Sievi. Yhtiö käyttää englanninkielistä rinnakkaistoiminimeä Sievi Capital 

plc. Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, ja se noudattaa Suomen lainsäädäntöä. Yhtiön osoite on Yritystie 6, 85410 Sievi ja 

puhelinnumero (08) 488 2111. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 20.2.1970 y‐tunnuksella 0190457‐0.  

 

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön  toimialana on sijoitustoiminta  ja  teollinen  toiminta. Yhtiö voi  toimia konsernin 

emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.  

 

2 Toimintahistoria ja kehitys 

 

Wecan Electronics Oy ‐2002 

 

Yhtiö perustettiin vuonna 1970 nimellä Pohjanmaan Tele P. Aakula kommandiittiyhtiö. Yhtiöstä tuli osakeyhtiö vuonna 

1996,  jolloin  se  otti  käyttöön  nimen Wecan Elektronics Oy  (nimi muutettiin muotoon Wecan Electronics Oy  vuonna 

1997). Yhtiön osakkeet listattiin Helsingin Pörssiin vuonna 2000.  

 

1980‐luvulla  Yhtiö  suunnitteli  ja  valmisti  komponentteja  puhelinkeskuksiin  ja  ‐vaihteisiin  sekä 

äänitaajuusvastaanottimia  ja  sisäpuhelinjärjestelmiä. Vuonna  1986  Yhtiö  aloitti  toimitukset Mobira Oy:n NMT‐järjes‐

telmiä  varten Oulun  tukiasematehtaalle.  1990‐luvun  lopulla  liiketoiminta  kasvoi Nokian GSM‐sopimusvalmistuksen 

myötä. Yhtiö perusti tytäryhtiön Kiinaan Suzhouhun vuonna 1999 ja Viroon Pärnuun vuonna 1996. 

 

Scanfil Oy ‐2002 

 

Jorma  J.  Takanen  perusti  Scanfil  Oy:n  vuonna  1976.  Yhtiö  valmisti  ensin  mekaniikkaa  elektroniikkateollisuudelle. 

Elektroniikkatuotanto  alkoi  vuonna  1980  ja  siitä  lähtien  yhtiö  on  toiminut  sekä  elektroniikan  että  mekaniikan 

sopimusvalmistajana. Vuoteen 1987 mennessä yhtiö  saavutti  sekä  teknologisesti että markkinoilla uskottavan aseman 

sopimusvalmistajana. Vuonna 1990 yhtiölle valmistui ensimmäinen Sievin ulkopuolinen  tehdas Ouluun. Myöhemmin 

1990‐luvulla  yhtiö  vahvisti  asemaansa  mekaniikan  valmistajana,  järjestelmätoimittajana  ja  kansainvälisille 

merkkituoteyrityksille  toimitettavien alkuperäistuotteiden valmistajana. Yhtiön voimakkaimman kasvun aika oli 1990‐

luvulla, kun yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden 1990 noin 5 miljoonasta eurosta noin 220 miljoonaan euroon vuoteen 2001 

mennessä.  

 

Scanfil  Oy:n  kansainvälistyminen  alkoi  tilikaudella  2001,  kun  se  osti  Tammerneon‐konsernilta  Unkarin  tytäryhtiön 

Tammerneon Kft:n (nykyinen Scanfil Kft) ja sen omistaman tehtaan kiinteistöineen. Tehdas sijaitsee Biatorbagyssa, noin 

10 km Budapestistä Wienin suuntaan ja on nykyään pinta‐alaltaan n. 16 000 neliömetriä. Tehdas valmistaa tietoliikenne‐ 

ja  ammattielektroniikan  käyttämää  mekaniikkaa  ja  tuoteintegrointia.  Samalla  syntyi  Scanfil‐konserni  johon  kuului 

Scanfil Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Scanfil Kft. 

 

Sievi Capital Oyj 2002‐ 

 

Lokakuun alussa 2002 Scanfil Oy (sulautuvana yhtiönä) sulautui Wecan Electronics Oyj:öön. Sulautumisessa vastikkeena 

annetut  osakkeet  on  noteerattu Helsingin  pörssin  päälistalla  (nykyisin  pörssilista)  1.10.2002  lähtien.  Yhtiön  uudeksi 

nimeksi otettiin Scanfil Oyj.  

 

Vuoden  2003  alussa  Yhtiö  osti  Alcatelin  belgialaisen  tytäryhtiön  Alcatel  Bell  N.V.:n  Hobokenin  tuotantolaitoksen. 

Hobokenin tuotantolaitos oli tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan mekaniikka‐ ja integrointitehdas. Hobokenin 

tehtaan  toiminta  päättyi  vuonna  2006,  kun  tehtaan  tuotanto  siirrettiin  valmistettavaksi  konsernin  edullisemman 

kustannustason tehtaille. 

 

Samana vuonna Yhtiö osti myös Metso Automationilta  sen  elektroniikkakomponentteja valmistavan  tytäryhtiön CPS 

Elektroniikka Oy:n. CPS Elektroniikka Oy:n toiminta päättyi vuonna 2005 kun sen tuotanto siirrettiin konsernin Sievin ja 

Pärnun tehtaille. 
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Vuonna  2003  Yhtiö  myös  laajensi  toimintaansa  Kiinassa  ja  osti  85  %:n  enemmistöosuuden  Kiinan  Hangzhoun 

läheisyydessä  Huang  Hu:ssa  toimivasta  mekaniikkaa  valmistavasta  Hangzhou  Fuda  Stamping  Co.,  Ltd.  ‐yhtiöstä. 

Hankinta  laajensi  yhtiön Kiinan  toiminnot  käsittämään  vastaavat  kokonaisvaltaiset  järjestelmätoimittajapalvelut  kuin 

Euroopassakin. Yhtiö osti kiinalaisen osapuolen 15 %:n vähemmistöosuuden vuonna 2005.  

 

Vuoden  2005  aikana  Suomen  toimintojen  keskittäminen  jatkui  ja  Paimion  tehtaan  liiketoiminta myytiin  Elektromet 

Yhtiöt Oy:lle ja tehdaskiinteistö Paimion kaupungin omistamalle Kiinteistö Oy Paimion Sähkökurssikeskukselle.  

 

Vuonna 2007 Yhtiö sulki Suomessa Äänekosken ja Oulun tehtaat. Tehtaiden sulkemisen syynä oli kysynnän ja tuotannon 

painottuminen kehittyville markkinoille. Yhtiön Suomen toimintoja oli sopeutettava kysyntätilannetta vastaavaksi sekä 

varmistettava kilpailukyky nopeasti muuttuvilla sopimusvalmistusmarkkinoilla. 

 

Toukokuun  2008  alussa  Yhtiö  toteutti  liiketoimintasiirron,  jossa  sijoitustoiminta  jäi  Scanfil  Oyj:öön  ja  sopimus‐

valmistusliiketoiminta siirrettiin Scanfil EMS ‐alakonserniin. Samalla Yhtiö otti käyttöön uuden liiketoimintastrategian, 

jonka  tavoitteena  on  sopimusvalmistustoiminnan  kasvattaminen  yritysjärjestelyillä  ja  kertyneen  varallisuuden 

sijoittaminen uusiin liiketoiminta‐alueisiin. Uudessa rakenteessa Yhtiö jatkoi konsernin emoyhtiönä ja toimi myös muilla 

liiketoiminta‐alueilla omistajan  roolissa. Sijoitusyhtiön päämäärä on omistaja‐arvon  luominen aktiivisen omistajuuden 

kautta. Sopimusvalmistustoimintaa jatketaan Yhtiön kokonaan omistamassa Scanfil EMS Oy:ssä. 

 

Yhtiö  aloitti  sijoitukset  uusille  toimialoille  vuonna  2009  ja  hankki  8,6 %:n  omistusosuuden  Lännen  Tehtaat Oyj:stä. 

Samana vuonna Yhtiö hankki lisäksi 18,7 %:n omistusosuuden lukitusratkaisuja valmistavasta  ja markkinoivasta iLOQ 

Oy:stä. Scanfil EMS Oy:n kokonaan omistama Unkarin tytäryhtiö Scanfil Kft yhtiöitti omistamansa kiinteistön erilliseen 

yhtiöön  Rozália  Invest  Kft  ‐yhtiöön.  Vuodelta  2009  laaditussa  konsernitilinpäätöksessä  Yhtiö  raportoi  ensimmäisen 

kerran toimintasegmentit sijoitustoiminta ja sopimusvalmistustoiminta.  

 

Sijoittaminen uusille toimialoille jatkui vuonna 2010 kun Yhtiö hankki 40 %:n osuuden tasoääniteknologiaan perustuvia 

ääniratkaisuja  kehittävästä  ja markkinoivasta  Panphonics Oy:stä  ja muoviteknologia  toimialalla  toimivasta  IonPhasE 

Oy:stä.  Uuden  strategisen  sijoituksen  sopimusvalmistustoimialalle  Yhtiö  teki  syyskuussa  2010,  kun  se  osti  32,96 % 

norjalaisen, Oslon pörssissä listatun Kitron ASA:n osakkeista. Kitron ASA on elektroniikan sopimusvalmistaja,  jolla on 

tuotantoa  Norjassa,  Ruotsissa,  Liettuassa,  Saksassa  ja  Kiinassa.  Lisäksi  Scanfil  EMS  Oy  solmi  vuonna  2010 

sopimusvalmistussopimuksen päivittäistavaroiden impulssimyyntikonsepteja kehittävän Greenpoint Oy:n kanssa ja tuli 

samalla kyseisen yhtiön osakkeenomistajaksi  40 %:n omistusosuudella.  Joulukuussa  2010 Yhtiön omistusosuus  iLOQ 

Oy:stä kasvoi 18,7 %:sta 22,96 %:iin. 

 

Marraskuussa  2010  Scanfil EMS Oy  ja Ojala‐Yhtymä Oy  allekirjoittivat  sulautumissopimuksen,  jonka mukaan Ojala‐

Yhtymä Oy sulautuisi Scanfil EMS Oy:öön. Ojala‐Yhtymä Oy:n hallitus  ilmoitti kuitenkin  tammikuussa 2011 olevansa 

tyytymätön sulautumissuunnitelmaan, eikä järjestelyä ole täten toteutettu.  

 

Kiinalaisen Scanfil  (Suzhou) Co., Ltd  ‐yhtiön uudet  21 000 neliömetrin  toimitilat vihittiin käyttöön huhtikuussa  2011. 

Scanfil  EMS  Oy  ilmoitti  huhtikuussa  2011  aloittavansa  yhteistoimintaneuvottelut,  joiden  lopputuloksen  perusteella 

Scanfil  EMS Oy:n  hallitus  päätti,  että  Vantaan  tehdas  suljetaan,  Sievin  tehtaan  toiminta  organisoidaan  uudelleen  ja 

konsernin  hallinnon  toiminnot  sopeutetaan  uutta  tilannetta  vastaavaksi. Vantaan  tehtaan  sulkemisen  syynä  on,  että 

merkittävä osa  tehtaan valmistamien  tuotteiden kysynnästä keskittyy edullisemman kustannustason maiden  tehtaille. 

Pääosa tehtaan tuotannosta siirtyy konsernin Kiinan tehtaille ja osa tuotannosta siirretään Sievin tehtaalle. Sievin tehtaan 

elektroniikkatuotanto  siirtyy  Suzhoun  tehtaalle  Kiinaan  ja  Pärnun  tehtaalle  Viroon.  Sievin  tehdas  keskittyy 

ohutlevymekaniikan valmistukseen ja vaativien tuotteiden kokoonpanoon. 

 

Yhtiön yhtiökokouksen  tekemän päätöksen mukaisesti Yhtiön nimi muuttui 16.5.2011 Sievi Capital Oyj:ksi. Elokuussa 

2011 Sievi Capital  ilmoitti  jakautumissuunnitelmasta,  jonka mukaisesti Yhtiön  sopimusvalmistusliiketoiminta  ja  tähän 

liittyvät varat ja velat siirtyisivät uuteen perustettavaan yhtiöön, Scanfil Oyj:öön.  
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3 Yhtiön liiketoiminnan ja Konsernin yleiskuvaus 

 

Konsernin yleiskuvaus 

 

Sievi Capital  ‐konserni muodostuu sijoitus‐  ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj:stä  ja sen 100 %:sti omistamasta Scanfil EMS 

‐alakonsernista. Osakkuusyhtiöt ovat osa konsernia.  

 

Sievi Capital Oyj:n osakkuusyhtiöitä ovat Kitron ASA (omistusosuus 32,96 %), IonPhasE Oy (omistusosuus 40 %), iLOQ 

Oy  (omistusosuus 22,96 %)  ja Panphonics Oy  (omistusosuus 40 %). Lisäksi Sievi Capital Oyj omistaa 99,99 % belgia‐

laisesta tytäryhtiöstä Scanfil N.V.:stä (ei liiketoimintaa) sekä 8,6 % pörssiyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeista. 

 

Scanfil EMS Oy on kansainvälinen tietoliikenne‐ ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja. 

Scanfil EMS ‐alakonserni muodostuu tytäryhtiöistä sekä osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:stä (omistusosuus 40 %). Scanfil 

EMS Oy:n  tytäryhtiötä  ovat Kiinassa  toimivat  Scanfil  (Suzhou) Co.,  Ltd.  ja  Scanfil  (Hangzhou) Co.,  Ltd., Unkarissa 

toimivat tuotantoyhtiö Scanfil Kft (Budapest) ja kiinteistöyhtiö Rozália Invest Kft (Budapest) sekä Virossa toimiva Scanfil 

Oü  (Pärnu).  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  omistusosuus  kaikissa  tytäryhtiöissään  on  100 %.  Lisäksi  Scanfil  EMS Oy:n 

tytäryhtiö Scanfil Kft omistaa 0,01 % Sievi Capital Oyj:n belgialaisesta tytäryhtiöstä Scanfil N.V.:stä (ei liiketoimintaa).  

 

Sievi Capital Oyj:n konsernin rakenne 30.9.2011 on esitetty alla olevassa kaaviossa. 
 

 

 

 
 

 44



 

Sijoitustoiminta 

 

Sievi Capital Oyj on pörssilistattu  sijoitusyhtiö,  jonka  tehtävänä on hallinnoida konsernin varallisuutta  tehokkaasti  ja 

riskejä  hajauttaen.  Sijoitusyhtiön  päämäärä  on  omistaja‐arvon  luominen  aktiivisen  omistajuuden  kautta. 

Kokonaisallokaation puitteissa varoja  sijoitetaan  joko korkomarkkinoille  tai pidempiaikaisesti pääomasijoituksiin  sekä 

muihin  kohteisiin.  Sijoitustoiminnan  ensisijaisena  tavoitteena on  tehdä pääomasijoituksia  lähinnä  teollisiin yrityksiin, 

joista  hankitaan  merkittävä  omistusosuus.  Vaikutusmahdollisuuksien  turvaamiseksi  halutaan  osallistua  myös 

hallitustyöskentelyyn.  Sijoitusyhtiö  voi  sijoittaa  myös  muihin  kohteisiin,  kuten  osakkeisiin,  ETF  ‐instrumentteihin, 

strukturoituihin  tuotteisiin,  yrityslainoihin  sekä  muihin  korkosijoituksiin.  Sijoitustoimintaa  tehdään  pitkäjänteisesti. 

Sijoitustoiminnan tarkempi kuvaus on esitetty kohdassa X.2. 

 

Sopimusvalmistustoiminta 

 

Scanfil EMS Oy on kansainvälinen tietoliikenne‐ ja elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja järjestelmätoimittaja, 

jolla on 35 vuoden kokemus vaativasta  sopimusvalmistustoiminnasta. Yhtiö  tarjoaa  tuotteitaan  ja palveluitaan useille 

isoille kansainvälisille tietoliikennejärjestelmien valmistajille ja ammattielektroniikka‐asiakkaille. 

 

Scanfil EMS ‐alakonserniin kuuluvat emoyhtiö Scanfil EMS Oy Suomessa sekä tytäryhtiöt Virossa, Unkarissa ja Kiinassa. 

Scanfil EMS Oy omistaa lisäksi 40 % osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:n osakkeista. Scanfil EMS:llä on viisi tehdasta, yksi 

Suomessa  (Vantaan  tehtaan  sulkeutuessa  vuoden  2011  loppuun  mennessä),  yksi  Virossa,  yksi  Unkarissa  ja  kaksi 

Kiinassa. Sopimusvalmistusliiketoiminnan tarkempi kuvaus on esitetty kohdassa X1.2. 

 

4 Eräitä taloudellisia tietoja segmenteittäin 

 

Seuraavassa  yhteenvedossa  on  esitetty  eräitä  taloudellisia  tietoja  31.12.2010,  31.12.2009  ja  31.12.2008  päättyneiltä 

tilikausilta sekä 30.9.2011 ja 30.9.2010 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta.  

 

Yhtiö on raportoinut seuraavat toimintasegmentit vuodesta 2009  lähtien; sijoitustoiminta  ja sopimusvalmistustoiminta. 

Vuoden 2009 tilinpäätökseen on laadittu segmenteistä vertailutiedot vuodelta 2008. Näin ollen alla vuodelta 2008 esitetyt 

tiedot eivät perustu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2008. Sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa, sen tuotot 

ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin.  

 

Sopimusvalmistustoiminnan liikevaihto 

Miljoonaa euroa  1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

 
Tilin‐ 

tarkastettu 

Tilin‐ 

tarkastettu 

Tilin‐ 

tarkastamaton2 

Tilin‐ 

tarkastamaton 

Tilin‐ 

tarkastamaton 

Liikevaihto           

Sopimusvalmistus  219,3  197,3  218,9  172,0  157,2 

Liikevaihto yhteensä  219,3  197,3  218,9  172,0  157,2 

 

                                                 
2 Yhtiö on raportoinut sijoitustoiminta‐ ja sopimusvalmistustoimintasegmentit vuodesta 2009 alkaen. Vuodelta 2008 esitetyt tiedot 

perustuvat vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyihin vertailutietoihin.  
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Liikevoitto ja Sijoitustoiminnan tuotot 

Miljoonaa euroa  1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

  Tilintarkastettu  Tilintarkastettu 
Tilin‐ 

tarkastamaton1 

Tilin‐

tarkastamaton 

Tilin‐ 

tarkastamaton 

Liikevoitto           

Sopimusvalmistus  14,4  16,0  21,1  10,2  11,2 

Sijoitustoiminta  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Liikevoitto yhteensä  14,4  16,0  21,1  10,2  11,2 

           

Sijoitustoiminnan tulos  3,1  5,5  ‐1,2  ‐5,4  2,4 

Osuus osakkuusyhtiöiden           

tuloksista  ‐2,0  ‐  ‐  ‐1,6  ‐0,6 

 

Yhtiö  on  raportoinut  sopimusvalmistusliiketoiminnan maantieteelliset  segmentit,  Eurooppa  ja  Aasia,  vuodesta  2005 

lähtien.  Seuraavassa  yhteenvedossa  on  esitetty  Yhtiön  sopimusvalmistustoiminnan  liikevaihdon  maantieteellinen 

jakautuminen 31.12.2010, 31.12.2009 ja 31.12.2008 päättyneiltä tilikausilta. 

Sopimusvalmistustoiminnan liikevaihdon maantieteellinen jakautuminen  

Miljoonaa euroa  1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008 

  Tilintarkastettu  Tilintarkastettu  Tilintarkastettu 

Eurooppa  120,8  111,8  149,0 

Aasia  98,5  85,6  69,9 

Liikevaihto yhteensä  219,3  197,3  218,9 

 

5 Liiketoimet lähipiirin kanssa 

 
Osapuolten  katsotaan  kuuluvan  toistensa  lähipiiriin,  jos  toinen  osapuoli  pystyy  käyttämään  toiseen  nähden 

määräysvaltaa  tai  huomattavaa  vaikutusvaltaa  tai  yhteistä  määräysvaltaa  sen  taloutta  ja  liiketoimintaa  koskevassa 

päätöksenteossa. Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt ja lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja 

johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja heidän lähimmät perheenjäsenensä. 

 

Toukokuussa  2008  toteutetun  liiketoimintasiirron  yhteydessä  Scanfil  EMS  Oy:lle  siirtyivät  kaikki 

sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyneet varat, velat ja varaukset kuten elinkeinoverolaki edellyttää. Näin ollen Scanfil 

EMS  Oy:n  taseesta  muodostui  vahvempi  kuin  oli  tarkoituksenmukaista  tehokas  pääoman  hallinta  huomioiden. 

Alkuperäinen  tavoite  Scanfil  EMS  Oy:n  omavaraisuusasteeksi  oli  35–40  %,  minkä  perusteella  Scanfil  EMS  Oy:n 

yhtiökokous  26.3.2009  päätti  50  miljoonan  euron  pääoman  palautuksesta  Yhtiölle.  Scanfil  EMS  Oy:n  ylimääräinen 

yhtiökokous päätti 30.9.2009 korottaa pääoman palautuksen  summan 65 miljoonaan euroon,  joka vastasi alkuperäistä 

tavoitetta.  Pääoman  palautuksesta maksettiin  vuoden  2009  loppuun mennessä  kassavaroilla  32,6 miljoonaa  euroa  ja 

loppusummalle  32,4  miljoonaa  euroa  Yhtiö  myönsi  velkakirjalainan  Scanfil  EMS  Oy:lle.  Kyseinen  laina  maksettiin 

takaisin täysimääräisesti vuonna 2011 ja kyseiselle lainalle kertynut korko vuonna 2009 oli 220 985,62 euroa, vuonna 2010 

757 256,36 euroa ja 1.1–23.3.2011 (takaisinmaksupäivä) 13 483,68 euroa.  

 

Yhtiöllä oli vuoden 2010 aikana lyhytaikainen ja tilapäinen 5,0 miljoonan euron laina hallituksen puheenjohtaja Jorma J. 

Takaselta. Laina‐aika oli 28.9.–3.12.2010. Lainan korko oli 3 kk euribor + 0,7 % marginaali. Korkoa laina‐ajalta kertyi 11 

192 euroa. Lainalla rahoitettiin Kitron ASA:n osakkeiden hankintaa. 

 

Scanfil EMS Oy  on  vuonna  2010 myöntänyt  osakkuusyhtiö Greenpoint Oy:lle  300  000  euron  vakuudettoman  lainan 

(lainasta 200 000 euroa nostettiin 31.12.2010 mennessä, loput lainasta on nostettu vuoden 2011 aikana). Lainan eräpäivä 

on 30.6.2012 ja sen korko on 6 kk euribor + 2,5 %. Korkotuotto 2010 oli 2 059 euroa ja 7 989 euroa aikana 1.1.–30.9.2011.  

 

Yhtiö on 30.5.2011 myöntänyt osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:lle 500 000 euron vaihdettavan pääomalainan, jonka eräpäivä 

on 31.12.2012 ja korko 5 %. Vaihdettavan pääomalainan haltijalla on oikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita käyttämällä 

pääomalainan maksamatta olevaa pääomaa osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen. Yhtiö on 3.8.2011 myöntänyt 250 

000 euron lyhytaikaisen luoton IonPhasE Oy:lle. Lainan eräpäivä oli 31.10.2011 ja korko 12 kk euribor + 3 % marginaali. 

Lisäksi Yhtiö on myöntänyt 7.10.2011 IonPhasE Oy:lle 171 000 euron lyhytaikaisen luoton, jonka eräpäivä on 14.11.2011 
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ja korko 12 kk euribor + 3 %:n marginaali. Yhtiön korkotuotot saatavista  IonPhasE:lta olivat 11 023 euroa aikana 1.1.–

30.9.2011.  Lainoilla  ei  ole  vakuutta.  Lisäksi  Yhtiö  on  vuonna  2011  antanut  250  000  euron  omavelkaisen  takauksen 

IonPhasE Oy:n pankkitakauslimitiilille. 

 

Sievi Capital Oyj antoi 24.5.2011 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n 40 miljoonan 

euron  lainan  ja  siitä  johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.  Jakautumisen  johdosta Nordean  kanssa  on  sovittu 

Yhtiön  antaman  omavelkaisen  takauksen  purkamisesta  ja  korvaamisesta  Uuden  Scanfilin  antamalla  omavelkaisella 

takauksella Jakautumisen täytäntöönpaonon yhteydessä.  

 

Scanfil N.V. ‐yhtiön uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu rahoituslaitoksen 

antama pankkitakaus  ja Yhtiö  on  antanut  rahoituslaitokselle  vastatakauksen pankkitakauksen mahdollisesta  realisoi‐

tumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi.  

 

Yhtiö  omistaa  40 %:n  osuuden  Panphonics Oy:stä  jonka  hallituksen  puheenjohtaja  ja  yksi  omistajista  on Asa‐Matti 

Lyytinen.  

 

Toukokuun alussa 2008 toteutetun  liiketoimintasiirron  jälkeen Scanfil EMS Oy on tarjonnut hallintopalveluita Yhtiölle. 

Scanfil EMS Oy:n hallintopalkkioveloitukset Yhtiöltä olivat 62 400 euroa vuonna 2008, 93 600 euroa vuonna 2009, 93 600 

euroa vuonna 2010  ja 103 500 euroa ajalla 1.1–30.9.2011. Yhtiö hallinnoi konsernin konsernitiliä,  jota käytetään Scanfil 

EMS Oy:n kassanhallinnassa. Scanfil EMS Oy:n korkotuotot/‐kulut konsernitilillä olevista varoista olivat 49 206,38 euroa 

vuonna 2008, 15 502,61 euroa vuonna 2009, ‐9 021,16 euroa vuonna 2010 ja 8 972,80 euroa ajalla 1.1–30.9.2011. Toukokuun 

alussa  2008  toteutetun  liiketoimintasiirron  jälkeen  Scanfil EMS Oy  on  vuokrannut  toimitilansa Yhtiöltä.  Scanfil EMS 

Oy:n Yhtiölle maksamat vuokrat olivat 1 121 936 euroa vuonna 2008, 1 713 483,91 euroa vuonna 2009, 1 719 600 euroa 

vuonna 2010 ja 1 318 791,95 euroa ajalla 1.1–30.9.2011. 

 

Yhtiön johdon palkat ja palkkiot on kuvattu yksilöidysti jäljempänä kohdissa XIII ja XV.  

 

6 Osingot  

 

Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkoa säännöllisesti  joka vuosi. Maksettavien osinkojen määrään  ja maksuajankohtaan 

vaikuttavat muun muassa konsernin tulos, taloudellinen asema, pääoman tarve ja muut mahdolliset tekijät. Tavoitteena 

on jakaa konsernin vuosittaisesta tuloksesta noin 1/3 osinkoina osakkeenomistajille, ja tavoite on myös täyttynyt vuosina 

2008–2010. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön maksama osinko 31.12.2010, 31.12.2009 ja 31.12.2008 päättyneiltä tilikausilta. 

 

Tilikausi päättynyt  Osinko, euroa/osake Osinko yhteensä, euroa

31.12.2010  0,12 6 927 652,68

31.12.2009  0,12 6 927 652,68

31.12.2008  0,12 7 015 538,24

 

7 Eräitä taloudellisia tietoja Yhtiöstä 

 

Tässä esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on tarkasteltava yhdessä muualla tässä Esitteessä, etenkin kohdissa X.10 

(Sievi Capitalin sijoitusliiketoiminnan liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema) ja XI.10 (Vastaanottavan Yhtiön liiketoiminnan 

tulos ja taloudellinen asema) esitettävien tietojen ja tähän Esitteeseen viittaamalla liitettyjen 2010, 2009 ja 2008 päättyneiltä 

tilikausilta  laadittujen  Yhtiön  tilintarkastettujen  konsernitilinpäätösten  ja  niiden  liitetietojen  sekä  Yhtiön  30.9.2011  ja 

30.9.2010  päättyneiltä  yhdeksän  kuukauden  jaksoilta  laadittujen  tilintarkastamattomien  osavuosikatsausten  kanssa. 

Yhtiön  tilintarkastetut  konsernitilinpäätökset  31.12.2010,  31.12.2009  ja  31.12.2008  päättyneiltä  tilikausilta  on  laadittu 

Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti  ja Yhtiön osavuosikatsaukset 

30.9.2011  ja  30.9.2010  päättyneiltä  yhdeksän  kuukauden  jaksoilta  on  laadittu  kansainvälisten  tilinpäätösstandardien 

(IFRS)  kirjaamis‐  ja  arvostusperiaatteiden  mukaisesti  ja  IAS  34  ‐standardia  noudattaen.  Yhtiö  on  soveltanut 

osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksissään. 
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Konsernin tuloslaskelma  

                

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

LIIKEVAIHTO  219,3 197,3 218,9   172,0  157,2

               

Liiketoiminnan muut tuotot  3,3 1,2 2,5  0,1   3,2

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden              

varastojen muutos  1,3 ‐4,1 ‐0,7  ‐0,9   1,8

               

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0 ‐127,6 ‐144,0  ‐118,6   ‐111,4

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,3 ‐30,1 ‐30,4  ‐23,2   ‐22,9

Poistot  ‐5,0 ‐5,1 ‐6,8  ‐3,5   ‐3,8

Liiketoiminnan muut kulut  ‐19,2 ‐15,7 ‐18,4  ‐15,6   ‐12,9

               

LIIKEVOITTO  14,4 16,0 21,1  10,2   11,2

               

Rahoitustuotot  5,0 6,8 2,8  2,8   3,6

Rahoituskulut   ‐2,1 ‐1,8 ‐4,6  ‐9,1   ‐1,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐2,0      ‐1,6    ‐0,6

               

VOITTO ENNEN VEROJA  15,4 21,1 19,4  2,3   13,0

               

Tuloverot  ‐4,5 ‐6,7 ‐3,7  ‐1,0  ‐3,7

               

TILIKAUDEN VOITTO  10,9 14,3 15,6  1,3  9,3

               

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta              

laskettu osakekohtainen tulos, euroa/osake:              

Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton  0,19 0,25 0,27  0,02   0,16

               

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:               

laimennettu ja laimentamaton  57 730 439 57 992 417 58 696 369  57 730 439   57 730 439

                

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA3               

                

TILIKAUDEN VOITTO  10,9 14,3 15,6  1,3   9,3

               

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT              

               

Myytävissä olevat sijoitukset  0,7 0,3    ‐1,3   1,1

Muuntoerot  5,5 ‐1,9 4,6  1,1   3,3

               

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  6,3 ‐1,6 4,6  ‐0,2   4,4

               

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ  17,2 12,8 20,3  1,2   13,7

                

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tuloksesta               

laskettu osakekohtainen tulos, euroa/osake:              

Tulos / osake, laimennettu ja laimentamaton  0,30 0,22 0,35  0,02   0,24

                

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:               

laimennettu ja laimentamaton  57 730 439 57 992 417 58 696 369  57 730 439  57 730 439

 

                                                 
3 Tilikauden 2008 laajan tuloslaskelman erät ovat tilintarkastamattomia. Muilta osin tilikauden 2008 tiedot ovat tilintarkastettuja. 
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Konsernin tase  

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

VARAT              

Pitkäaikaiset varat              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  34,5 31,1 33,7  33,6   30,2

Liikearvo  2,4 2,4 2,4  2,4   2,4

Muut aineettomat hyödykkeet  3,5 1,1 1,4  3,7   0,8

Osuudet osakkuusyrityksissä  25,7      24,0   23,9

Myytävissä olevat sijoitukset  9,5 10,6 0,0  7,8   12,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              

kirjattavat rahoitusvarat  16,6 14,5 7,7  19,3   19,3

Saamiset  0,2   0,2  0,8    0,1

Laskennalliset verosaamiset  0,3 0,1 1,0  2,2   0,2

   92,8 59,9 46,4  93,8   89,0

               

Lyhytaikaiset varat              

Vaihto‐omaisuus  36,8 24,7 30,2  33,3   38,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset  53,6 43,4 50,3  40,6   53,9

Ennakkomaksut  0,3 0,1 0,1  0,5   0,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              

kirjattavat rahoitusvarat  7,7 16,1 12,2  21,8   7,5

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2  0,2  0,3

Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat    0,5 3,2       

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat  41,0 20,4 34,0   19,3  14,7

Rahavarat  16,9 30,8 11,1   21,1  12,0

   156,3 135,9 141,2  136,7   127,0

               

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    4,9 4,6       

     140,8 145,8       

               

VARAT YHTEENSÄ  249,1 200,7 192,2  230,5   216,0

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

               

Oma pääoma              

Osakepääoma  15,2 15,2 15,2  15,2   15,2

Ylikurssirahasto  16,1 16,1 16,1  16,1   16,1

Omat osakkeet  ‐8,9 ‐8,9 ‐7,4  ‐8,9   ‐8,9

Muuntoerot  5,7 0,1 2,0  6,8   3,4

Muut rahastot  6,2 4,7 3,5  5,5   6,6

Kertyneet voittovarat  126,5 123,3 116,9  120,4   124,9

   160,8 150,5 146,2  155,0   157,3

               

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  160,8 150,5 146,2  155,0   157,3

               

VELAT              

Pitkäaikaiset velat              

Laskennalliset verovelat  1,1 1,5 1,0  0,5   1,2

Varaukset  4,4 5,4 6,0  4,0   4,8

Rahoitusvelat  35,6   12,0  31,1     

Muut velat  1,0      1,0   1,7

   42,0 6,9 19,1  36,6   7,7

Lyhytaikaiset velat              

Ostovelat ja muut velat  39,2 30,1 25,9  29,5   43,4
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Tilikauden verotettavaan tuloon  

perustuvat verovelat  2,6 1,2 1,0  0,4   2,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat  4,4 12,0    8,9   5,0

   46,3 43,3 26,9  38,8   51,1

               

VELAT YHTEENSÄ  88,3 50,2 46,0  75,4   58,7

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  249,1 200,7 192,2  230,5   216,0

 

Rahavirtalaskelmatietoja  

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

                 

Liiketoiminnan nettorahavirta  ‐0,3 30,9 23,0   14,7  ‐2,2

Investointien nettorahavirta   ‐15,9 ‐15,4 ‐25,9   ‐26,0  ‐9,9

Rahoituksen nettorahavirta  21,1 ‐8,5 ‐3,1   ‐6,9  ‐13,9

Rahavarojen muutos  4,8 7,1 ‐6,0   ‐18,2  ‐26,1

 

Tunnusluvut  

   1.1.–31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

   tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut         

Oman pääoman tuotto, %  7,0 9,7 11,2  1,1   8,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %  8,7 13,9 13,7  2,2   10,9

Korollinen vieras pääoma, miljoonaa euroa  40,0 12,0 12,0  40,0   5,0

Nettovelkaantumisaste, %  ‐26,2 ‐46,7 ‐38,4  ‐26,7   ‐30,8

Omavaraisuusaste, %  64,6 75,0 76,1  67,3   72,8

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, 

 miljoonaa euroa  10,1 3,1 3,9  2,8   2,2

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, % liikevaihdosta 4,6 1,6 1,8  1,6  1,4

Henkilöstön keskimääräinen  

lukumäärä kaudella  1 992 1 924 1 976   2 085  1 962

                 

Osakekohtaiset tunnusluvut                

Tulos/osake, euroa  0,19 0,25 0,27  0,02   0,16

Oma pääoma/osake, euroa  2,78 2,61 2,50  2,69   2,72

Osinko/osake, euroa  0,12 0,12 0,12  N/A   N/A

Osinko/tulos, %  63,7 48,6 45,0  N/A   N/A

Efektiivinen osinkotuotto, %  4,04 4,36 5,91  N/A   N/A

Hinta/voitto‐suhde (P/E‐luku)  15,77 11,14 7,62  N/A   N/A

                 

Osakkeiden vaihdon kehitys                

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, tkpl  4 687 7 382 6 066  1 504   3 591

Osuus osakkeiden lukumäärästä, %  7,7 12,2 10,0  2,5   5,9

                 

Osakkeen kurssi                

Kauden alin kurssi, euroa  2,40 1,82 1,76  1,85   2,4

Kauden ylin kurssi, euroa  3,14 2,81 2,45  3,15   3,14

Kauden keskikurssi, euroa  2,88 2,18 2,07  2,65   2,86

Kurssi kauden lopussa, euroa  2,97 2,75 2,03  2,09   2,89

Markkina‐arvo kauden lopussa, miljoonaa euroa  180,3 167,0 123,2  126,9   175,5

                 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä                

tilikauden lopussa, tuhatta kappaletta  57 730 57 726 58 443  57 730   57 730

keskimäärin tilikauden aikana, tkpl  57 730 57 992 58 696  57 730   57 730

  

 50



 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tilikauden voitto x 100 

Oman pääoman tuotto‐%  = 

Oma pääoma (keskiarvo) 

(Voitto ennen veroja + korko ‐ muut rahoituskulut) x 100 

Sijoitetun pääoman tuotto‐%  = 

Taseen loppusumma ‐ korottomat velat (keskiarvo) 

(Korolliset velat ‐ rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 

Nettovelkaantumisaste (%)  = 

Oma pääoma 

Oma pääoma x 100 

Omavaraisuusaste (%)  = 

Taseen loppusumma ‐ saadut ennakot 

Tilikauden voitto 

Tulos/osake  = 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 

Oma pääoma 

Oma pääoma/osake  = 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 

Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys) 

Osinko/osake  = 

Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa 

Osakekohtainen osinko x 100 

Osinko/tulos (%)  = 

Osakekohtainen tulos 

Osakekohtainen osinko x 100 

Efektiivinen osinkotuotto (%)  = 

Osakkeen kurssi vuoden lopussa 

Osakkeen kurssi vuoden lopussa  

Hinta/voitto ‐suhde (P/E‐luku)  = 

Tulos/osake 

Osakekohtainen osinko x 100 

Osakkeiden keskikurssi   = 

Osakekohtainen tulos 

Osakkeiden markkina‐arvo  =  Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi 
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X TIETOJA SIEVI CAPITAL OYJ:STÄ JAKAUTUMISEN JÄLKEEN 

 

1 Yleisiä tietoja 

 

Jakautumisella  ei ole vaikutusta Sievi Capitalin  toiminimeen  tai  sen käyttämään  rinnakkaistoiminimeen Sievi Capital 

plc, mutta Jakautumisen yhteydessä se luopuu aputoiminimistä Scanfil, Pohjanmaan Elektroniikka ja Wecan Electronics, 

jotka siirretään Uudelle Scanfilille. Jakautumisen  jälkeen Sievi Capitalin kotipaikka on edelleen Sievi, osoite Yritystie 6, 

85410 Sievi, puhelinnumero (08) 488 2111 ja Y‐tunnus 0190457‐0.  

 

Jakautuminen ei vaikuta Sievi Capitalin hallituksen  jäsenmäärään  ja hallituksen nykyiset  jäsenet  jatkavat  tehtävissään 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin siten, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Asa‐Matti 

Lyytinen. Sievi Capitalin  toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimitettävän  Jorma  J. Takanen  Jakautumisen  täytäntöönpanon 

jälkeen. Sievi Capitalin nykyinen tilintarkastaja ja päävastuullinen tilintarkastaja jatkavat tehtävissään myös Jakautumi‐

sen jälkeen. 

 

2 Yhtiön liiketoiminnan yleiskuvaus 

 

Yleistä 

 

Jakautumisen  jälkeen Sievi Capital on pörssilistattu  sijoitusyhtiö,  jonka  tehtävänä on hallinnoida Yhtiön varallisuutta 

tehokkaasti ja riskejä hajauttaen. Sievi Capitalin toimiala on sijoitustoiminta.  

 

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja sijoitusstrategia 

 

Yhtiön  sijoitustoiminnan  ensisijaisena  tavoitteena  on  tehdä  pääomasijoituksia  lähinnä  teollisiin  yrityksiin,  joista 

hankitaan merkittävä omistusosuus. Yhtiö voi sijoittaa myös muihin kohteisiin, kuten osakkeisiin, ETF‐instrumentteihin, 

strukturoituihin  tuotteisiin,  yrityslainoihin  sekä  muihin  korkosijoituksiin.  Sijoitustoimintaa  tehdään  pitkäjänteisesti. 

Yhtiön sijoitukset jakaantuvat pääomasijoituksiin ja finanssisijoituksiin. 

 

Yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet ovat seuraavat: 

 

- Omistaja‐arvon luominen aktiivisen omistajuuden avulla. 

- Kilpailukykyisen riskikorjatun tuoton aikaansaaminen kertyneelle sijoitusvarallisuudelle. 

- Vakaa ja kasvava osinkotuotto omistajille. 

- Tehokas ja eettisesti kestävä, pitkällä tähtäimellä myönteisesti kehittyvä sijoitustoiminta. 

 

Hallitus  arvioi  ja määrittelee  aika  ajoin  sijoitustoiminnan  tavoiteallokaation. Tämän Esitteen  päivämäärällä  voimassa 

oleva  tavoiteallokaatio  on  seuraava:  pääomasijoitukset  50–70  %,  osake‐  ja  ETF  sijoitukset  10–15  %  ja 

rahamarkkinasijoitukset  20–35 %.  Toteutunut  sijoitusallokaatio  per  30.9.2011  oli  seuraava:  pääomasijoitukset  36,4 %, 

osake‐ ja EFT‐sijoitukset 12,4 % ja rahamarkkinasijoitukset 51,2 %. Edellä mainittu kuvaa vain Yhtiön sijoitustoiminnan 

sijoitusten allokaatiota, eikä Jakautumisella ole täten vaikutusta kyseisiin lukuihin. 

 

Sievi  Capitalin  pääomasijoitustoiminta  keskittyy  pieniin  ja  keskisuuriin  yrityksiin.  Sijoitusyhtiön  tarkoitus  on  tuoda 

monipuolista  liikkeenjohdon  osaamista  kohdeyhtiöihin.  Päämääränä  on  turvata  kohdeyhtiöiden  kasvun  rahoitus  ja 

hallittu  kansainvälistyminen.  Omistajuus  on  pitkäjänteistä,  ja  tavoitteena  kohdeyhtiöissä  on  liikevaihdon  ja 

nettotuloksen kasvu keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Pääomasijoitustoiminnan strategiana on: 

 

- Pääomasijoituksissa tavoitteena merkittävä omistusosuus yrityksestä.  

- Pääomasijoituskohteissa  kiinnitetään  huomiota  valittujen  yritysten  ansaintalogiikkaan  sekä  liiketoimintamallien 

toimivuuteen.  

- Kohdeyritykset voivat olla sekä listattuja että listaamattomia.  

- Kohdeyritysten toimintaa kehitetään aktiivisesti pääsääntöisesti hallitustyöskentelyn kautta. 

- Tavoitteena on tuoda laaja‐alaista liikkeenjohdon osaamista kohdeyritysten käyttöön. 

- Sijoituksille ei määritellä aktiivista irtaantumisstrategiaa, vaan sijoitukset tehdään pitkäjänteisesti. 

 

 52



 

Pääomasijoitustoiminnan  pitkäjänteisen  luonteen  sekä  sijoitusmahdollisuuksien  ja  irtaantumisten  satunnaisuuden 

vuoksi  rinnalle  tarvitaan  myös  ammattitaitoista  finanssisijoitustoimintaa.  Finanssisijoitustoiminnan  tehtävänä  on 

hyödyntää monipuolisesti eri omaisuuslajeja. Tavoitteena on varmistaa, että koko sijoitussalkulle saadaan  tavoitteiden 

mukainen tuotto yliajan ja kokonaisallokaation haluttu koostumus. Finanssisijoitustoiminnan tavoitteena on: 

 

- Finanssisijoitusten aikajänne pääsääntöisesti alle 3 vuotta.  

- Tuottotavoite 3kk euribor + 3–4 % koko finanssisijoitussalkulle.  

- Tehokas hajautus eri omaisuusluokkien välillä.  

- Lyhytjännitteistä päiväkauppaa ei käydä.  

- Sijoituksia painotetaan markkinatilanteen mukaan.  

- Finanssisijoitusten pääpainot ovat tuottavissa osake‐ ja korkosijoituksissa. 

- Merkittäviä likviditeettirajoitteita vältetään.  

 

Tytär‐ ja osakkuusyhtiöt  

 

Jakautumisen  jälkeen Yhtiöllä on yksi tytäryhtiö sekä neljä osakkuusyhtiötä. Yhtiö on  lisäksi osakkeenomistaja Lännen 

Tehtaat Oyj:ssä. 

 

 
 

Scanfil N.V. 

 

Yhtiö  osti  Alcatelin  belgialaiselta  tytäryhtiöltä  Alcatel  Bell  N.V:ltä  sen  Atwerpenin  lähellä  Hobokenissa  sijaitsevan 

tuotantolaitoksen  keväällä  2003. Yhtiö  osti  tuotantolaitoksen  liiketoiminnan,  tuotantolaitteet  ja  kiinteistön  perustetun 

yhtiön, Scanfil N.V.:n (Hoboken), lukuun. Kaikki työntekijät (noin 250) siirtyivät uuden yhtiön palvelukseen. Hobokenin 

tuotantolaitos oli  tietoliikennetekniikan  ja ammattielektroniikan mekaniikka‐  ja  integrointitehdas,  jonka suurin asiakas 

oli  Alcatel  konserni.  Hobokenin  tehtaan  toiminta  päättyi  vuonna  2006,  kun  tehtaan  tuotanto  siirrettiin  konsernin 

edullisemman  kustannustason  tehtaille  ja  Scanfil  N.V.  myi  omistamansa  kiinteistön.  Scanfil  N.V.:llä  ei  ole  ollut 

tuotannollista toimintaa vuoden 2006 jälkeen. Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Scanfil N.V. ‐yhtiöstä on 99,99 % ja loput 

0,01 % osakkeista omistaa Scanfil EMS Oy:n kokonaan omistama unkarilainen tytäryhtiö Scanfil Kft. 

 

Kitron ASA 

 

Kitron ASA  (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 32,96 %) 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.  

 

Lännen Tehtaat Oyj 

 

Lännen Tehtaat Oyj  (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 8,6 %) on  elintarviketeollisuusyhtiö,  jonka osakkeet on  listattu 

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Omistusosuuden koosta  johtuen (omistusosuus alle 20 %) Lännen Tehtaat 

Oyj:tä  ei  lueta  Sievi  Capital  Oyj:n  osakkuusyhtiöksi.  Konsernin  liiketoiminta‐alueita  ovat  pakasteliiketoiminta, 

kalaliiketoiminta sekä vilja‐ ja öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjoisen Itämeren alueella.  
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iLOQ Oy 

 

iLOQ  Oy  (Sievi  Capital Oyj:n  omistusosuus  22,96  %)  kehittää,  valmistaa  ja  markkinoi  innovatiivisia,  korkean 

turvallisuustason  elektronisia  ja  paristovapaita  lukitusratkaisuja,  jotka  yhdistävät  nykyaikaisen  mekatroniikan  sekä 

tietoliikenne‐  ja ohjelmistoteknologian. Yhtiö on palkittu vuonna 2008 mm. turvallisuusalan IFSEC‐palkinnolla sarjassa 

Physical Security Product of  the Year  ja  InnoSuomi‐palkinnolla. Yhtiö on perustettu vuonna 2003. Yhtiön pääkonttori 

sijaitsee Oulussa.  

 

Panphonics Oy 

 

Panphonics  Oy  (Sievi  Capital Oyj:n  omistusosuus  40  %)  on  suuntaavaan  ääniteknologiaan  perustuvien  tuotteiden 

valmistaja.  Panphonics  valmistaa  omaan  patentoituun  suuntaavan  äänentoiston  teknologiaan  perustuvia  ratkaisuja 

akustisesti  vaativiin  sovellutuksiin.  Yhtiön  SoundShower®  kaiutinratkaisuja  käytettään  mm.  pankeissa,  kauppa‐

paikkakohtaisissa  mainosjärjestelmissä,  informaatiokioskeissa  ja  toimistoissa.  Panphonics  toimii  myös  tasoäänitek‐

nologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensoijana toisille teollisille valmistajille.  

 

IonPhasE Oy 

 

IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 40 %) 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.  

 

3 Riippuvuus immateriaalioikeuksista sekä tuotanto‐, toimitus‐ ja rahoitussopimuksista 

 

Ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa suoraan Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden määrä on hyvin pieni ja Yhtiö 

ostaa  eräät  hallinto‐  talous‐  ja muut  raportointipalvelut  Scanfil EMS Oy:ltä.  Jakautumisen  jälkeen  Sievi Capital  tulee 

edelleen  ostamaan  hallinto‐  talous‐  ja  muita  raportointipalveluita  Scanfil  EMS  Oy:ltä.  Sievi  Capitalin  tarkoitus  on 

kuitenkin  ottaa  vastattavakseen  olennaisimpien  toimintojen  järjestäminen  sisäisesti.  Johtuen  Sievi  Capitalin 

harjoittamasta liiketoiminnasta tulee Sievi Capitalilla sen jälkeenkin kun se on ottanut vastattavakseen olennaisimmista 

toiminnoista edellä mainitun mukaisesti olemaan vähän avainhenkilöitä  ja työntekijöitä. Sievi Capital on Jakautumisen 

jälkeen riippuvainen Scanfil EMS Oy:ltä ostettavista hallinto‐ talous‐ ja muista raportointipalveluista. 

 

Sievi Capital omistaa tehdas‐  ja toimistokiinteistöt Sievissä sekä Vantaalla. Kiinteistöt on vuokrattu Scanfil EMS Oy:lle. 

Vantaan  toimitilojen  vuokrasopimus  päättyy  vuoden  2011  lopussa,  minkä  johdosta  kyseinen  kiinteistö  tullaan 

luokittelemaan myytäväksi omaisuuseräksi.  Jakautumisen  täytäntöönpanon  jälkeen Sievin  tehdas‐  ja  toimistokiinteistö 

luetaan kuuluvaksi Sievi Capitalin sijoitusomaisuuteen, koska kyseiset  tilat eivät enää ole konsernin omassa käytössä. 

Yhtiön  kiinteistöjen  ainoa  vuokralainen  on  Scanfil  EMS  Oy,  joten  vuokratuottojen  osalta  Yhtiön  voi  katsoa  olevan 

riippuvainen Scanfil EMS Oy:stä.  

 

Tehdessään pääomasijoituksia  listaamattomiin kohdeyhtiöihin Sievi Capital, sekä  toisaalta kyseinen kohdeyhtiö  ja sen 

muut osakkeenomistajat allekirjoittavat osakassopimuksen, jossa sovitaan kyseisen kohdeyhtiön hallinnosta, osakkeiden 

siirtoa  koskevista  rajoituksista,  osakkeiden  myynnistä  sekä  tietyistä  muista  kyseisten  osapuolten  oikeuksista  ja 

velvollisuuksista. Kyseiset osakassopimukset ovat olennaisia Sievi Capitalin pääomasijoitusten kannalta. 

 

Sievi Capital ei muilta osin ole riippuvainen tuotanto‐, toimitus‐ tai rahoitussopimuksista tai immateriaalioikeuksista. 

 

4 Merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet ja investoinnit 

 

Sievin  tehdas‐  ja  toimistokiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu Scanfil EMS Oy:lle  ja Sievi Capitalin  toimitilat on 

edelleen vuokrattu Scanfil EMS Oy:ltä. Yhtiöllä ei ole merkittäviä käyttöomaisuushyödykkeitä.  
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Yhtiön sijoitusliiketoimintaan liittyvät bruttoinvestoinnit vuosina 2008–2011 on kuvattu alla olevassa taulukossa. Uuden 

Scanfilin sekä Scanfil EMS ‐alakonsernin sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyviä investointeja on käsitelty jäljempänä 

kohdassa XI.4.  

 

Miljoonaa euroa  2008 2009  2010   9/2011

             

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  0,3       0,0

              

Investoinnit muihin sijoituksiin             

  Hankinnat  26,3 88,3  25,8  33,8

  Luovutustulot  ‐3,5 ‐70,9  ‐32,9  ‐9,7

Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin  22,8 17,4  ‐7,1  24,1

              

Osakkuusyhtiöiden hankinta      23,5    

              

Yhteensä  23,1 17,4  16,4  24,1

 
Yhtiön  investoinnit  ovat  pääosin  pääomasijoituksia  osakkuusyhtiöihin  ja  erilaisia  finanssisijoituksia,  joita  ovat mm. 

osakkeet,  joukkovelkakirjalainat,  yritysten  luottotodistukset,  strukturoidut  sijoitusinstrumentit  sekä  ETF‐  ja  muut 

rahastot.  
 
5 Ympäristöasiat 

 

Yhtiön  harjoittamaan  sijoitustoimintaan  ei  liity  suoranaisesti  olennaisia  ympäristökysymyksiä,  ja  Yhtiö  pyrkii 

noudattamaan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Yhtiö pyrkii myös ottamaan huomioon ympäristö‐,  laatu‐  ja 

turvallisuusnäkökohdat johtamisjärjestelmissään ja päätöksenteossaan.  

 

Yhtiön omistamilla kiinteistöillä harjoitetaan toimintaa, joka voi saastuttaa maapohjaa, vesistöjä ja rakennuksia erityisesti 

vuodon  tai  onnettomuuden  sattuessa.  Edellä  esitetyillä  seikoilla  voi  olla  haitallinen  vaikutus  Yhtiön  toimintaan, 

tulokseen  ja/tai  taloudelliseen  asemaan.  Jos  Yhtiön  nykyisin  tai  aiemmin  omistama  tai  käyttämä  kiinteistö  olisi  sen 

toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan saastuttama, tämä voisi tarkoittaa sitä, että Yhtiö vastaisi saastuneen alueen 

saneerauksesta  tai  että kiinteistön arvo alenisi. Mahdollista voi olla myös  se,  että Yhtiö  joutuu osapuoleksi  sellaiseen 

oikeudenkäyntiin,  jossa  kolmas  osapuoli  haastaa  Yhtiön  omistamissa  kiinteistöissä  toimivan  vuokralaisen 

ympäristölakien  rikkomisen  vuoksi.  Tällä  hetkellä  ei  ole  vireillä  eikä  Yhtiön  tiedossa  ole  uhkaaviakaan 

korvausvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta ei voida sulkea pois. 

 

Yhtiön  käsityksen  mukaan  kiinteistöihin  liittyvät  ympäristövastuut  on  katettu  asianmukaisilla  vakuutuksilla. 

Mahdollisissa  vahingoissa  on  kuitenkin  mahdollista,  että  Yhtiölle  tulisi  vastuita  myös  sen  takia,  että  Yhtiön 

vakuutusturva  ei  kokonaan  tai  osittain  korvaa  kaikkia  vahinkoja. Yhtiön  vakuutuksiin  sisältyy  rajoitusehtoja,  joiden 

mukaan vahingot eivät tule kaikissa tilanteissa korvattaviksi. 

 

Yhtiö  ei  voi  antaa  takuuta  siitä,  että  kaikki  ympäristöön  liittyvät  riskit  on  otettu  huomioon. Kiinteistöihin  liittyvillä 

ympäristöriskeillä  saattaa  olla merkittävä  negatiivinen  vaikutus Yhtiön  liiketoiminnan  tulokseen  ja/tai  taloudelliseen 

asemaan. 

 

6 Oikeudenkäynnit 

 

Yhtiö on  27.4.2011  julkaistussa pörssitiedotteessa kertonut,  että Yhtiö yhdessä Scanfil EMS Oy:n kanssa on päättänyt 

käynnistää  välimiesmenettelyn  Ojala‐Yhtymä  Oy:tä  ja  sen  osakkeenomistajia  vastaan  vaatiakseen  näiltä 

sulautumissopimukseen  perustuen  kahden miljoonan  (2  000  000)  euron  suuruista  korvausta. Yhtiö  tiedotti  aiemmin 

25.3.2011, että Ojala‐Yhtymä Oy:n yhtiökokous oli päättänyt olla toteuttamatta Scanfil EMS Oy:n  ja Ojala‐Yhtymä Oy:n 

välistä  sulautumista. Aiemmin  1.11.2010 Yhtiö  tiedotti  Scanfil  EMS Oy:n  ja Ojala‐Yhtymä Oy:n  sulautumisesta,  sekä 

21.1.2011  Yhtiön  tietoon  tulleesta  sulautumiseen  liittyvästä  epävarmuudesta  johtuen Ojala‐Yhtymä Oy:n  hallituksen 

tyytymättömyydestä  neuvoteltuun  sulautumissopimukseen.  Yhtiön  käsityksen  ja  sen  käyttämien  asiantuntijoiden 

arvioiden  mukaan  sulautumissopimus  oli  sitova  ja  velvoitti  osapuolia  toteuttamaan  sulautumisen  sulautumis‐
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sopimuksessa sovituin ehdoin. Ojala‐Yhtymä Oy ilmoitti yksipuolisesti yhtiökokouksensa päätöksestä olla toteuttamatta 

sulautumista sulautumissopimuksen mukaisesti.  

 

Edellä kerrotun lisäksi Yhtiö ei ole eikä ole tämän Esitteen päivämäärää edeltävän 12 kuukauden aikana ollut osallisena 

hallintomenettelyissä, oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä, joilla voi olla tai joilla on ollut merkittävä vaikutus 

Yhtiön tai konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen. Yhtiö ei ole myöskään tietoinen tällaisen menettelyn 

alkamisen uhasta. 

 

7 Merkittävät liiketoimintaan kuulumattomat sopimukset 

 

Sievi Capital Oyj antoi 24.5.2011 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle omavelkaisen takauksen Scanfil EMS Oy:n 40 miljoonan 

euron  lainan  ja  siitä  johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta.  Jakautumisen  johdosta Nordean  kanssa  on  sovittu 

Yhtiön  antaman  omavelkaisen  takauksen  purkamisesta  ja  korvaamisesta  Uuden  Scanfilin  antamalla  omavelkaisella 

takauksella Jakautumisen täytäntöönpaonon yhteydessä. 

 

Scanfil N.V. ‐yhtiön uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu rahoituslaitoksen 

antama  pankkitakaus  ja  Yhtiö  on  antanut  rahoituslaitokselle  vastatakauksen  pankkitakauksen  mahdollisesta 

realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi.  

 

Toukokuussa  2008  toteutetun  liiketoimintasiirron  yhteydessä  Scanfil  EMS  Oy:lle  siirtyivät  kaikki 

sopimusvalmistusliiketoimintaan  liittyneet  varat,  velat  ja  varaukset.  Järjestelyn  yhteydessä  eräät  sopimusvalmistus‐

liiketoiminnan  sopimukset  jäivät  kuitenkin  voimaan  Yhtiön  ja  asiakkaan  välille.  Yhtiön  ja  Scanfil  EMS  Oy:n 

tarkoituksena  on  siirtää  tällaiset  sopimukset  Scanfil  EMS:n  ja Uuden  Scanfilin  nimiin  Jakautumisen  yhteydessä,  tai 

mikäli siirtäminen ei ole mahdollista, sopia muusta osapuolia tyydyttävästä järjestelystä tällaisiin vastuisiin liittyen.  

 

Yhtiö  ei  ole  solminut  muita  olennaisia  tavanomaiseen  liiketoimintaan  kuulumattomia  sopimuksia  tämän  Esitteen 

päivämäärää  edeltävien  kahden  (2)  tilikauden  aikana  taikka  tavanomaiseen  liiketoimintaansa  kuulumattomia 

sopimuksia, joiden perusteella Yhtiöllä olisi olennaisia velvoitteita tai oikeuksia tämän Esitteen päivämääränä.  

 

8 Riskien hallinta ja sisäinen tarkastus 

 

Riskien hallinta 

 

Sievi  Capitalin  sijoitusliiketoiminnan  riskienhallinnan  tavoitteena  on  havainnoida  ja  analysoida  tekijöitä,  jotka 

vaikuttavat  negatiivisesti  yrityksen  tavoitteiden  saavuttamiseen  pitkällä  ja  lyhyellä  tähtäimellä,  sekä  ryhtyä 

toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi  ja  lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa hallituksen 

strategiaprosessia,  jossa määritellään  liiketoiminta‐  ja markkina‐alue  sekä  toimiala.  Riskienhallintaa  kontrolloi  halli‐

tuksen tarkastusvaliokunta.  

 

Sievi Capitalin hallituksen hyväksymä sijoituspolitiikka ohjaa varojen sijoittamista  ja määrittelee rajat riskinotolle sekä 

ohjaa  allokaatiota  eri  riski‐  ja omaisuusluokkiin. Finanssisijoitusten osalta kokonaisriskin hallintaa helpottavat valitut 

instrumentit,  joista valtaosa on  sekä  jälkimarkkinakelpoisia että hyvin  likvidejä. Pääomasijoituksista valtaosa on Sievi 

Capitalin osakkuusyhtiöitä,  jolloin omistusta vastaava osa niiden  tuloksesta kirjataan konsernin  tulokseen. Sijoitusten 

kokonaishajautuksella  tavoitellaan  tilannetta,  jossa  kokonaisuuteen  nähden  suurten  tappioiden  muodostuminen  on 

hyvin  epätodennäköistä.  Hajautusta  koordinoidaan  riskienhallinnan  kannalta  myös  yksittäisten  omaisuusluokkien 

sisällä.  

 

Riskienhallinnan  kannalta  oleellista  on  ajantasaisen  markkinainformaation  analysoiminen  osana  päivittäistä 

sijoitustoimintaa.  Sijoitustoiminnolla  on  valmius  reagoida  nopeasti  markkinaympäristössä  tapahtuviin  muutoksiin, 

kuten korkokäyrän  liikkeisiin tai osakemarkkinoiden sentimenttimuutoksiin. Suurimmista sijoituksista tehdään selkeät 

sijoitussuunnitelmat, joita päivitetään jatkuvasti. 

 

Sievi  Capital  ei  käytä  aktiivisesti  johdannaisia  riskienhallinnan  välineenä.  Johdannaisia  voidaan  kuitenkin  käyttää 

erikoistilanteissa hallituksen erikseen valtuuttamana.  Johdannaisten käyttö pelkillä  johdannaisilla  luodun riskiposition 

välineenä riskiä lisäävänä vipuna tai ilman alla olevaa sijoitussalkkua ei ole sallittua. Siten johdannaisia voidaan käyttää 

sijoitussalkun  hallintaan,  mutta  ei  johdannaisiin  perustuvaan  riskiposition  ottamiseen.  Johdannaisiin  perustuvia 
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strukturoituja  tuotteita  voidaan  sisällyttää  ainoastaan  osakesijoitusten  omaisuusluokkaan  sille  varatun  allokaation 

puitteissa. 

 

Sijoituksiin  sisältyy  markkinariskiä  ja  jossain  määrin  vastapuoliriskiä.  Markkinariskiä  säädellään  erityisesti 

hajauttamalla  sijoitukset  riittävän  laajasti  eri omaisuusluokkiin  sekä maantieteellisesti. Markkinariskiä hallitaan myös 

valikoimalla sijoituskohteet tarkasti hallituksen sijoituspolitiikan ohjeistuksen ja kriteereiden mukaisesti. Sievi Capitalin 

sijoitussalkun koostumus on defensiivinen, koska suoraa ja epäsuoraa osakemarkkinariskiä sisältyy noin neljännekseen 

koko  sijoitussalkusta.  Tästä  määrästä  noin  puolet  on  hajautettu  kansainvälisille,  etupäässä  kehittyville  korko‐  ja 

osakemarkkinoille. Kaikki high yield ‐ja osakemarkkinasijoitukset on tehty pitkällä aikavälillä, jolloin meneillään olevan 

suhdannetilanteen  vaikutukset  riskitasoon  pienenevät  ajan  kuluessa.  Vastapuoliriskiä  minimoidaan  tekemällä 

yhteistyötä vain luotettavaksi koettujen ja hyvämaineisten liikkeellelaskijoiden kanssa. Suorissa sijoituksissa esimerkiksi 

yrityslainoihin kohdeyrityksen  taloudellinen  tila selvitetään perusteellisesti  ja  riskiasema kartoitetaan ennen sijoitusta. 

Finanssisijoituksissa yksittäisten sijoitusten koko ylittää erittäin harvoin miljoonan euron rajan.  

 

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

 

Sievi  Capitalin  sisäinen  valvonta  on  jatkuvaa  toimintaa  liiketoiminnan  tuloksellisuuden  varmistamiseksi  ja  sen 

jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja 

että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan. 

 

Yhtiön  rakenne  ja  laajuus  huomioon  ottaen  yhtiössä  ei  ole  varsinaista  sisäisen  tarkastuksen  organisaatiota.  Vastuu 

sisäisestä  valvontajärjestelmästä  on  Sievi  Capitalin  johdolla.  Sisäinen  valvonta  on  aktiivinen  osa  Sievi  Capitalin 

johtamista ja hallintoa. 

 

9 Eräitä taloudellisia tietoja Yhtiöstä Jakautumisen jälkeen 

 

Yhtiön  konsernirakenne  muuttuu  olennaisesti  Jakautumisen  seurauksena.  Näin  ollen  jäljempänä  esitetään  Yhtiön 

Jakautumisen  jälkeen  muodostaman  konsernin  tilinpäätöstiedot  Yhtiön  konsernitilinpäätöksistä  oikaistuina  lukuina 

siten, että Yhtiön  tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n  liiketoiminta käsitellään  lopetettuna  liiketoimintona. Tuloslaskelmassa 

jatkuvat  toiminnot  ja  lopetetut  toiminnot  esitetään  siten,  että  keskinäisiä  tuottoja  ja  kuluja  (esim.  vuokratuottoja  ja 

‐kuluja) ei ole eliminoitu,  jotta kummankin konsernin (Sievi Capital  ja Uusi Scanfil) tulos antaa oikean kuvan kyseisen 

konsernin tuloksesta. Siten myös taseessa on informatiivisuuden takia esitetty  jakautuvien konsernien keskinäiset velat 

ja saamiset. 

 

Yhtiön  konsernitilinpäätöksistä  oikaistut  tilinpäätöstiedot  esitetään  vain  Yhtiön  Jakautumisen  jälkeen muodostaman 

konsernin  tasolla.  Yhtiön  konsernitilinpäätöksestä  oikaistut  luvut  perustuvat  tilintarkastettuihin  Yhtiön  konsernit‐

ilinpäätöksiin 31.12.2010, 31.12.2009 ja 31.12.2008 päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsauksiin 30.9.2011 ja 30.9.2010 

päättyneiltä yhdeksän kuukauden ajanjaksoilta.  

 

Yhtiön  Jakautumisen  jälkeen  muodostaman  konsernin  oikaistut  tilinpäätöstiedot  on  laadittu  kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis‐ ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti. Yhtiön konsernitilinpäätöksistä oikaistuja 

tilinpäätöstietoja ei ole tilintarkastettu.  

 

Seuraavassa  esitetyt  eräät  Yhtiön  konsernitilinpäätöksistä  oikaistut  tilinpäätöstiedot  on  esitetty  ainoastaan 

havainnollistamistarkoituksessa. Niitä  tulee  lukea  yhdessä  aiemmin  julkaistujen  ja  tässä  Esitteessä  viitattujen Yhtiön 

tilinpäätöstietojen ja osavuosikatsausten kanssa.  

 

Yhtiön konsernitilinpäätöksistä oikaistut  tilinpäätöstiedot eivät  sellaisenaan välttämättä kuvaa  Jakautumisen  jälkeisen 

Yhtiön toiminnan tulosta, rahoitusasemaa, oman pääoman muutoksia ja kassavirtaa tulevaisuudessa eikä myöskään sitä, 

mitä nämä olisivat olleet, jos Jakautumisen jälkeistä Yhtiötä olisi käsitelty erillisenä juridisena kokonaisuutena esitettyinä 

ajankohtina. 
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Oikaistut tuloslaskelmatiedot Sievi Capital Oyj:stä Jakautumisen jälkeen 

 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

JATKUVAT TOIMINNOT              

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT  4,6 2,3 1,7 1,3   4,2

              

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐0,3 ‐0,3 ‐0,2 ‐0,3   ‐0,2

Poistot  ‐0,5 ‐0,5 ‐0,6 ‐0,4   ‐0,4

Liiketoiminnan muut kulut  ‐0,4 ‐1,0 ‐1,2 ‐0,6   ‐0,4

              

LIIKEVOITTO  3,4 0,4 ‐0,3 0,1   3,1

              

Rahoitustuotot  5,5 5,8 1,8 2,6   4,0

Rahoituskulut   ‐1,4 ‐0,1 ‐3,0 ‐7,9   ‐0,8

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐1,8     ‐1,3   ‐0,5

               

VOITTO ENNEN VEROJA  5,7 6,1 ‐1,5 ‐6,5   5,8

              

Tuloverot  ‐1,6 ‐1,7 0,3 1,5   ‐1,5

               

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista  4,1 4,4 ‐1,1 ‐5,0   4,3

              

LOPETETUT TOIMINNOT             

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista  6,8 9,9 16,8 6,3   5,0

              

TILIKAUDEN VOITTO  10,9 14,3 15,6 1,3   9,3

              

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, 

euroa/osake:             

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton,              

Jatkuvat toiminnot  0,07 0,08 ‐0,02 ‐0,09   0,07

   

Lopetetut toiminnot  0,12 0,17 0,29 0,11   0,09

              

Tilikauden voitto  0,19 0,25 0,27 0,02   0,16

              

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:               

laimennettu ja laimentamaton  57 730 439 57 992 417 58 696 369 57 730 439   57 730 439

                

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA               

                

TILIKAUDEN VOITTO  10,9 14,3 15,6 1,3   9,3

               

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT              

Lopetetut toiminnot       

Muuntoerot  5,0 ‐1,9 4,6 1,3   3,3

Jatkuvat toiminnot   

Myytävissä olevat sijoitukset  0,7 0,3 ‐1,3  1,1

Muuntoerot  0,5 ‐0,2 

               

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen 

jälkeen  6,3 ‐1,6 4,6 ‐0,2  4,4
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TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ  17,2 12,8 20,3  1,2  13,7

                

                

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

tuloksesta laskettu osakekohtainen               

tulos, euroa/osake:              

Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton  0,30 0,22 0,35 0,02   0,24

                

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:               

laimennettu ja laimentamaton  57 730 439 57 992 417 58 696 369 57 730 439   57 730 439

 

Oikaistut tasetiedot  

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton tarkastamaton  tarkastamaton 

VARAT              

Pitkäaikaiset varat              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  7,2 7,8 8,6 6,9   7,4

Liikearvo  0,1 0,1 0,1 0,1   0,1

Muut aineettomat hyödykkeet  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä  24,3      22,8   21,6

Myytävissä olevat sijoitukset  9,5 10,6 0,0 7,8   12,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti              

kirjattavat rahoitusvarat  16,6 14,5 7,7 19,3   19,3

Lainasaamiset Scanfil EMS ‐konsernilta    31,0      32,7

Saamiset      0,2 0,5     

Laskennalliset verosaamiset      0,8 1,9     

   57,8 64,1 17,4 59,3   93,3

              

Lyhytaikaiset varat              

Lainasaamiset konsernilta  2,8   0,5    7,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset  0,1 0,2 0,4 0,6   0,9

Ennakkomaksut  0,0 0,0 0,0 0,0   0,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti             

kirjattavat rahoitusvarat  7,7 16,1 12,2 21,8   7,5

   

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat  33,0 4,8 14,0  

Rahavarat  7,8 23,2 1,2  13,0  5,0

   51,4 44,2 28,3  35,4  20,8

              

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  4,9 4,6  

   49,1 32,9  

              

VARAT YHTEENSÄ  109,3 113,2 50,3 94,7  114,0

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

               

Oma pääoma              

Osakepääoma  15,2 15,2 15,2 15,2   15,2

Ylikurssirahasto  16,1 16,1 16,1 16,1   16,1

Omat osakkeet  ‐8,9 ‐8,9 ‐7,4 ‐8,9   ‐8,9

Muuntoerot  0,5 0,0 0,3  

Muut rahastot  1,2 0,5 0,2 ‐0,1   1,6

Kertyneet voittovarat  77,0 79,9 17,5 65,1   77,2

   101,2 102,7 41,5 87,8   101,2

              

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  101,2 102,7 41,5 87,8   101,2
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VELAT             

Pitkäaikaiset velat             

Laskennalliset verovelat  0,9 1,3 1,0 0,4   1,1

Varaukset  4,2 5,3 5,9 3,5   4,6

   5,1 6,7 7,0 3,9   5,7

Lyhytaikaiset velat             

Ostovelat ja muut velat  0,2 0,2 0,4 0,3   0,2

Tilikauden verotettavaan tuloon  

perustuvat verovelat  2,0 0,4 0,5 0,1   1,9

Velat Scanfil EMS ‐konsernille  0,8 3,2 0,9 2,6     

Lyhytaikaiset rahoitusvelat           5,0

   3,0 3,8 1,8 3,0   7,1

              

VELAT YHTEENSÄ  8,1 10,5 8,8 6,9   12,8

              

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  109,3 113,2 50,3 94,7   114,0

 

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät 

  31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton tarkastamaton tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton

             

Varat  143,4 121,7 143,5  138,4  142,7

Velat  83,8 73,9 38,8  71,2  86,6

        

Lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät, netto 59,6 47,8 104,7  67,2  56,0

 

Oikaistut rahavirtalaskelmatiedot 

   1.1.‐31.12.2010  1.1.‐31.12.2009  1.1.‐31.12.2008  1.1.‐30.9.2011  1.1.‐30.9.2010 

   Tilintarkas‐  Tilintarkas‐  Tilintarkas‐  Tilintarkas‐  Tilintarkas‐ 

Miljoonaa euroa  tamaton  tamaton  tamaton  tamaton  tamaton 

                 

Liiketoiminnan rahavirrat                 

Tilikauden voitto  4,1 4,4 ‐1,1 ‐5,0  4,3

Oikaisut tilikauden voittoon  ‐3,8 ‐4,1 0,3 4,9  ‐4,0

Käyttöpääoman muutokset  ‐2,4 3,0 5,3 1,9  ‐3,2

Maksetut korot ja muut rahoituskulut  ‐0,1 ‐0,1 ‐0,2 0,0  0,0

Saadut korot  1,1 0,5 2,2 0,2  0,3

Maksetut verot  ‐0,7 ‐0,7    ‐2,4  ‐0,7

Lopetetut toiminnot  1,5 27,9 16,6 15,2  1,1

Liiketoiminnan nettorahavirta  ‐0,3 30,9 23,0 14,7  ‐2,2

                 

Investointien rahavirrat                

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 

hyödykkeisiin     ‐0,2 ‐0,1 0,0    

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti  7,5    0,2    7,5

Investoinnit muihin sijoituksiin  ‐25,8 ‐88,3 ‐26,3 ‐33,8  ‐19,4

Luovutustulot sijoituksista  32,9 70,9 3,5 9,7  24,3

Osakkuusyritysten hankinta  ‐23,5          ‐22,1

Lainasaamisten takaisinmaksut  43,5 1,4    2,8  2,7

Myönnetyt lainat  ‐15,3 ‐32,4    ‐0,8  ‐11,8

Saadut korot investoinneista  1,0 1,9 0,9 0,5  0,6

Saadut osingot investoinneista  1,1 0,0 0,0 1,0  0,5

Lopetetut toiminnot  ‐37,5 31,3 ‐4,1 ‐5,5  7,9

Investointien nettorahavirta   ‐15,9 ‐15,4 ‐25,9 ‐26,0  ‐9,9
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Rahoituksen rahavirrat                

Omien osakkeiden hankinta     ‐1,5 ‐0,5      

Lyhytaikaisten lainojen nostot  5,0          5,0

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut  ‐5,0            

Lyhytaikaisten konsernilainojen takaisinmaksut                

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut                

Maksetut osingot  ‐6,9 ‐7,0 ‐7,0 ‐6,9  ‐6,9

Pääoman palautus     65,0         

Lopetetut toiminnot  28,0 ‐65,0 4,5    ‐12,0

Rahoituksen nettorahavirta  21,1 ‐8,5 ‐3,1 ‐6,9  ‐13,9

                 

Rahavarojen muutos  4,8 7,1 ‐6,0 ‐18,2  ‐26,1

Rahavarat 1.1.  51,2 45,1 50,0 57,9  51,2

Valuuttakurssien muutosten vaikutus  1,9 ‐0,9 1,0 0,6  1,5

Rahavarat 31.12.  57,9 51,2 45,1 40,4  26,7
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10 Sievi Capitalin sijoitusliiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 

 

Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä edellä kuvattujen Yhtiön oikaistujen tilinpäätöstietojen sekä kohdassa VI esitettyjen tietojen ja 

eräiden muiden tässä Esitteessä esitettyjen taloudellisten tietojen kanssa. 

 

Seuraavassa  tarkastelussa  esitetään  tulevaisuutta  koskevia  lausumia,  joihin  liittyy  riskejä  ja  epävarmuustekijöitä. 

Sijoittajien on syytä perehtyä myös tämän Esitteen kohdissa III ja VI esitettyihin tärkeisiin tekijöihin. Sijoitustoiminnasta 

ei synny liikevaihtoa. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin 

 

Tässä osassa ”tilikausi 2010” tai ”vuosi 2010” viittaa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta laadittuihin Yhtiön oikaistuihin 

tilinpäätöstietoihin,  ”tilikausi  2009”  tai  ”vuosi  2009”  viittaa  31.12.2009  päättyneeltä  tilikaudelta  laadittuihin  Yhtiön 

oikaistuihin  tilinpäätöstietoihin,  ja  ”tilikausi  2008”  tai  ”vuosi  2008”  viittaa  31.12.2008  päättyneeltä  tilikaudelta 

laadittuihin Yhtiön oikaistuihin tilinpäätöstietoihin.  

 

Toimintaympäristö ja Yhtiön sijoitusliiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Sijoitustoimintaan  liittyy  aina  riskejä, mukaan  lukien  riski  sijoitetun  pääoman menettämisestä  kokonaan  tai  osittain. 

Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat realisoitua, mikäli maailmantalous ajautuu taantumaan 

tai pitkään hitaan kasvun vaiheeseen ja sen myötä poliittinen epävarmuus sekä kansalaisten tyytymättömyys lisääntyvät 

eri  puolilla maailmaa. Meneillään  oleva  velkakriisi  voi  aiheuttaa  globaalin  pankkikriisin  ja  siten myös  varsinaisen 

systeemiriskin realisoituminen on mahdollista. Pidemmällä aikavälillä, kun talouden elpyminen jälleen käynnistyy, sitä 

voi  seurata  inflaatio‐odotusten  nopea  voimistuminen,  mikä  voi  johtaa  voimakkaasti  kiihtyvään  inflaatioon  ja  sitä 

seuraava  rahapolitiikan  kiristys puolestaan nopeaan  korkojen nousuun. Näillä  kaikilla  vaihtoehdoilla  olisi välittömiä 

vaikutuksia pääomamarkkinoille ja ne näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. 

 

Pääomamarkkinoiden  ja yleisen  taloudellisen  tilanteen muutoksilla voi olla huomattava negatiivinen vaikutus Yhtiön 

osakkuusyhtiöiden  sekä  Lännen  Tehtaat Oyj:n  (omistusosuus  8,6 %)  liiketoimintaan,  liiketoiminnan  tulokseen  ja/tai 

taloudelliseen asemaan. Yleiset muutokset vaikuttavat lisäksi suoraan listattujen kohdeyhtiöiden (Kitron ASA ja Lännen 

Tehtaat Oyj) osakkeiden sekä Yhtiön muiden julkisten osakkeenomistusten arvoon. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 

otetaan  myös  huomioon  Yhtiön  konsernituloslaskelmassa,  joten  näillä  on  vaikutus  myös  Yhtiön  liiketoiminnan 

tulokseen.  

 

Pääomasijoittamisessa on yleistä, että osa kohdeyhtiöistä ei saavuta niille asetettuja tuottotavoitteita  ja  jotkut ajautuvat 

konkurssiin.  Lisäksi  omistajuuden  pitkäjänteisyys  ja  tavoitteiden  saavuttamiselle  asetettu  ajallinen  kesto  saattavat 

merkitä  sitä,  että  Yhtiö  joutuu  tekemään  kohdeyhtiöihin  merkittäviä  sijoituksia  ennen  kuin  kohdeyhtiöistä  tulee 

taloudellisesti kannattavia.  

 

Yhtiön rahoitussijoitusten tuottoon ja korollisiin velkoihin liittyy korkoriski. Yhtiöllä on merkittävä rahoitusomaisuus ja 

korkotason muutokset  vaikuttavat  Yhtiön  tulokseen.  Yhtiö  pyrkii  hallitsemaan  sijoitusten  korkoriskiä  hajauttamalla 

sijoitukset eri liikkeeseenlaskijoiden velkakirjoihin maantieteellisesti ja toimialoittain. Lisäksi riskiä hallitaan eripituisilla 

maturiteeteilla. Lainojen korkoriskiä pyritään hallitsemaan vaihtuva‐ ja kiinteäkorkoisten lainojen suhteella. 

 

Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät 

 

Pääomamarkkinoiden  lasku voimistui kesä‐syyskuun 2011 aikana. Kesän  ja alkusyksyn  tapahtumat ovat vaarantaneet 

Euroopan  pankkijärjestelmän  toimintakyvyn  ja  sijoittajien  pako  riskiä  eniten  sisältävistä  arvopapereista  oli  nopeaa. 

Tunnelmat pääomamarkkinoilla  saivat elo‐syyskuun aikana  jo paniikinomaisia piirteitä  ja markkinavolatiliteetti nousi 

selvästi.  Suurin  osa  Sievi  Capital  Oyj:n  osake‐,  ETF‐,  ja  high  yield  ‐sijoituksista  on  kurssilaskun  seurauksena 

hankintahintaan nähden tappiolla. Korkoa ja osinkoa maksavien sijoitusten kyky tuottaa kassavirtaa on säilynyt pääosin 

ennallaan. 

 

Sievi Capital Oyj:n sijoitusallokaatio oli syyskuun 2011 lopussa seuraava: finanssisijoitukset 63,6 % ja pääomasijoitukset 

36,4  %.  Finanssisijoitukset  jakaantuivat  ETF‐  ja  osakesijoituksiin  12,4  %  ja  rahamarkkinasijoituksiin  51,2  %. 

Rahamarkkinasijoitukset  jakaantuivat  puolestaan  seuraavasti;  riskittömät  korkosijoitukset  21,7  %,  matalan  riskin 

sijoitukset 18,6 % ja kohtuullisen riskin sijoitukset 59,7 %. Finanssisijoitusten arvo on vuoden 2011 aikana laskenut noin 

15 % hankintahintoihin nähden. Sijoitustoiminnan tulos ennen veroja sisältäen kaikki finanssi‐  ja pääomasijoitukset oli 

tammi‐syyskuussa yhteensä –6,6 miljoonaa euroa. 
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Sijoitustoimintaan  liittyvät merkittävimmät  lähiajan riskit voivat  toteutua, mikäli maailmantalous ajautuu  taantumaan 

tai  pidempään  keskimääräistä  hitaamman  kasvun  vaiheeseen.  Valtioiden  velkaongelmat  kärjistyvät  entisestään 

Euroopassa  ja  vaikutukset  saattavat  levitä  laajalle.  Euroopan  pankkisektorilla  on  jo  havaittavissa  kriisiytymisen 

merkkejä. Myös Yhdysvaltojen talous on epätasapainoinen ja erittäin haavoittuva. 

 

Tulosennuste 

 

Johtuen  erityisesti  tietoliikenne‐  ja  osin  myös  uusiutuvaan  energiaan  liittyvien  tuotteiden  kysynnän  laskusta  Sievi 

Capital laski syyskuussa vuoden 2011 liikevaihto‐  ja tulosennustetta (pörssitiedote 13.9.2011). Yhtiö arvioi, että vuoden 

2011  liikevaihto  on  vuoden  2010  tasolla.  Liikevaihto  vuonna  2010  oli  219,3  miljoonaa  euroa.  Sopimusvalmistus‐

liiketoiminnan  toisen  vuosipuoliskon  liikevoiton  ennakoidaan  olevan  heikompi  kuin  ensimmäisellä  vuosipuoliskolla 

mutta  kuitenkin  voitollinen.  Sopimusvalmistusliiketoiminnan  (Scanfil  EMS  Oy)  liikevoiton  vuonna  2011  arvioidaan 

olevan edelleen tyydyttävällä tasolla. 

 

Sievi  Capital  ‐konsernin  nettotulokseen  sisältyy  myös  sijoitustoiminnan  tulos.  Kesän  2011  aikana  tapahtunut 

osakekurssien  yleismaailmallinen  lasku  vaikuttaa  myös  Sievi  Capitalin  osake‐  ja  muiden  jälkimarkkinakelpoisten 

sijoitusten  käypään  arvoon.  Käypien  arvojen  lasku  kesäkuun  lopusta  elokuun  loppuun  on  noin  4 miljoonaa  euroa. 

Yhtiöllä ei ole edellytyksiä arvioida loppuvuoden osake‐  ja muiden  jälkimarkkinakelpoisten sijoitusten kehitystä, mistä 

johtuen Yhtiön nettotuloksen kehitystä vuonna 2011 ei voi ennakoida. 

 

Yhtiön  3.8.2011  julkistamassa  osavuosikatsauksessa  ajalta  1.1.–30.6.2011  Yhtiö  arvioi  tulevaisuudennäkymiään 

seuraavasti:  ”Sievi  Capital  Oyj  jatkaa  vahvistetun  sijoitusstrategian  toteuttamista  aktiivisen  omistajuuden  kautta. 

Epävarma  taloustilanne  ja  markkinoiden  notkahdus  tarjoavat  uusia  mielenkiintoisia  mahdollisuuksia 

yritysjärjestelyihin. Sievi Capital Oyj toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii uusia pääomasijoituskohteita sekä nykyisiltä 

että  uusilta  toimialoilta  varmistaakseen  sijoituksilleen  hyvän  tuoton  ja  liiketoiminnan  kasvupotentiaalin.  Yhtiön 

sopimusvalmistustoiminnan (Scanfil EMS Oy) kysyntänäkymä vuonna 2011 ammattielektroniikka‐asiakkaiden osalta on 

positiivinen. Tietoliikenneasiakkaiden  kysynnän  kehityksen  ennakoiminen  on  epävarmempaa. Kokonaisuutena Yhtiö 

arvioi  edelleen  sopimusvalmistustoiminnan  myynnin  kasvavan  viime  vuoden  tasosta.  Yhtiö  arvioi  vuoden  2011 

liikevaihdon kasvavan 2010 tasosta ja tuloksen olevan tyydyttävällä tasolla.”  

 

Tulosennusteen  perusteena  olevista  oletuksista  johto  voi  vaikuttaa  sopimusvalmistusliiketoiminnan  myynnin  ja 

kannattavuuden kehitykseen  tavanomaisin  liikkeenjohdollisin  toimenpitein. Tällaisia  toimenpiteitä ovat muun muassa 

hinnoittelua,  kustannusten  hallintaa,  investointeja,  tuotantolaitosten  sijainteja  ja  logistisia  järjestelyjä  sekä  tarjottavaa 

tuote‐  ja palveluvalikoimaa koskevat päätökset. Yhtiön  tilintarkastaja on antanut  lausunnon  tulosennusteesta,  joka on 

tämän Esitteen liitteenä F 9. 
 
30.9.2011 verrattuna 30.9.2010 

 

Liikevaihto 

 

Sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja 

‐kuluihin. 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.–30.9.2011 olivat 1,3 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Liiketoiminnan 

muut  tuotot  ovat  pääasiassa  vuokratuottoja,  vuonna  2010  liiketoiminnan  muut  tuotot  sisältävät  lisäksi  kiinteistön 

myyntivoiton 2,5 miljoonaa euroa. 

  

Kulut 

 

Kulut 1.1.–30.9.2011 olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,6 miljoona euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–30.9.2011 olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  
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Liiketulos 

 

Liikevoitto 1.1.–30.9.2011 oli 0,1 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Vuoden 2010 liikevoitto sisältää 2,5 

miljoonan euron myyntivoiton. 

 

Nettorahoituskulut 

 

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin. 

 

Nettorahoitustuotot 1.1.–30.9.2011 olivat –5,4 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Sijoitusten osinko‐ ja 

korkotuottoja sekä  luovutusvoittoja on kirjattu 2,4 miljoonaa euroa  (3,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010), realisoituneita 

luovutustappioita  0,0  miljoonaa  euroa  (0,6  miljoonaa  euroa  1.1.–30.9.2010)  ja  käypään  arvoon  tulosvaikutteisesti 

kirjattavien sijoitusten arvonmuutosta –7,8 miljoonaa euroa (‐0,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Nettorahoitustuotot  1.1.–30.9.2011  sisältävät  lisäksi  korkotuotot  lopetettuna  toimintona  käsitellyn  Scanfil  EMS 

‐konsernin lainoista 0,8 miljoonaa euroa.  

 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 1.1.–30.9.2011 oli –1,3 miljoonaa euroa (‐0,5 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). 

 

Verot 

 

Verot 1.1.–30.9.2011 olivat  ‐1,5 miljoonaa euroa  (1,5 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Sijoitusten arvonalentumisista on 

kirjattu laskennallinen verosaaminen.  

  

Tilikauden tulos (tappio) 

 

Tilikauden  tulos  jatkuvista  toiminnoista  1.1.–30.9.2011  oli  ‐5,0 miljoonaa  euroa  (4,3 miljoonaa  euroa  1.1.–30.9.2010). 

Vuoden 2011 tappio johtuu sijoitusten arvonalentumisesta.  

 

Tilikauden  tulos  lopetetuista  toiminnoista  1.1.–30.9.2011  oli  6,3 miljoonaa  euroa  (5,0 miljoonaa  euroa  1.1.–30.9.2010). 

Tulos on parantunut liikevaihdon kasvun myötä vuonna 2011. 

  

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Lopetettujen toimintojen muuntoerot muodostuvat pääasiallisesti RMB  ‐valuuttaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmien  ja 

taseiden muuntamisesta  euromääräisiksi. Kiinan  valuutta  renminbi  on  sidoksissa USA:n  dollariin  ja USA:n  dollarin 

vaihtelut vaikuttavat muuntoerojen määrään. Muuntoeroja  1.1.–30.9.2011 kirjattiin  1,3 miljoonaa  euroa  (3,3 miljoonaa 

euroa 1.1.–30.9.2010). 

 

Muut  laajan  tuloslaskelman erät,  jatkuvat  toiminnot, muodostuvat myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutoksesta  ja 

muuntoeroista. Myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutos 1.1.–30.9.2011 muodostuu Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden 

arvonalentumisesta, jota kirjattiin ‐1,3 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Muuntoeroina 1.1.–30.9.2011 

kirjattiin ‐0,2 miljoona euroa kurssieroa, joka muodostuu Kitron ASA:n NOK‐määräisen omistusosuuden muuntamisesta 

tilinpäätöshetken EUR –kurssiin (0 euroa 1.1.–30.9.2010). 

 

Tilikausi 2010 verrattuna tilikauteen 2009 

 

Liikevaihto 

 

Sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja 

‐kuluihin. 
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Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan  muut  tuotot  1.1.–31.12.2010  olivat  4,6  miljoonaa  euroa  (2,3  miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2009). 

Liiketoiminnan muut  tuotot ovat pääasiassa vuokratuottoja, vuonna 2010  liiketoiminnan muut  tuotot sisältävät  lisäksi 

kiinteistön myyntivoiton 2,5 miljoonaa euroa.  

 

Kulut 

 

Kulut 1.1.–31.12.2010 olivat 0,6 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa vuonna 2009). Vuoden 2009 kuluja nosti 

belgialaisen tytäryhtiön Scanfil N.V.:n eläkevarauksen tarkistaminen, jonka tulosvaikutus oli –0,5 miljoonaa euroa. 

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–31.12.2010 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009) 

 

Liiketulos 

 

Liikevoitto  1.1.–31.12.2010  oli  3,4  miljoonaa  euroa  (0,4  miljoonaa  euroa  vuonna  2009).  Liikevoiton  kasvu  johtuu 

kiinteistön 2,5 miljoonan euron myyntivoitosta. 

 

Nettorahoitustuotot 

 

Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja ‐kuluihin. 

 

Nettorahoitustuotot 1.1.–31.12.2010 olivat 4,1 miljoonaa euroa  (5,7 miljoonaa euroa vuonna 2009). Tilikaudella 2010 on 

sijoitusten osinko‐ ja korkotuottoja sekä luovutusvoittoja syntynyt 4,5 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa tilikaudella 

2009),  realisoituneita  luovutustappioita 0,9 miljoonaa euroa  (1,4 miljoonaa euroa  tilikaudella 2009)  ja käypään arvoon 

tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten arvonmuutosta –0,5 miljoonaa euroa  (+3,5 miljoonaa euroa  tilikaudella 2009). 

Vuoden 2009 arvonmuutos  sisältää myös Trelmec Oy:lle vuonna 2001 myönnetyn pääomalainan 0,2 miljoonan euron 

arvonalentumisen yhtiön jouduttua velkasaneerausmenettelyyn.  

 

Nettorahoitustuotot  1.1.–31.12.2010  sisältävät  lisäksi  korkotuotot  lopetettuna  toimintona  käsitellyn  Scanfil  EMS 

‐konsernin lainoista 1,0 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2009)  

 

Osuus  osakkuusyhtiöiden  tuloksista  1.1.–31.12.2010  oli  ‐1,8 miljoonaa  euroa.  Yhtiöllä  ei  ollut  osakkuusyhtiöitä  vielä 

vuonna 2009. 

 

Verot 

 

Verot 1.1.–31.12.2010 olivat 1,6 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2009) 

 

Tilikauden tulos 

 

Tilikauden  voitto  jatkuvista  toiminnoista  1.1.–31.12.2010  oli  4,1 miljoonaa  euroa  (4,4 miljoonaa  euroa  vuonna  2009). 

Tilikauden voitto lopetetuista toiminnoista 1.1.–31.12.2010 oli 6,8 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa vuonna 2009). 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Lopetettujen toimintojen muuntoeroja 1.1.–31.12.2010 kirjattiin 5,0 miljoonaa euroa (‐1,9 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2009). 

Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.  

  

Muut  laajan  tuloslaskelman erät,  jatkuvat  toiminnot, muodostuvat myytävissä olevien sijoitusten arvonmuutoksesta  ja 

muuntoeroista.  Myytävissä  olevien  sijoitusten  arvonmuutos  1.1.–31.12.2010  muodostuu  Lännen  Tehtaat  Oyj:n 

osakkeiden arvonnoususta  jota kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa  (0,3 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2009). Muuntoeroina 1.1.–

31.12.2010  kirjattiin  0,5 miljoona  euroa  kurssieroa,  joka muodostuu  Kitron  ASA:n NOK‐määräisen  omistusosuuden 

muuntamisesta tilinpäätöshetken EUR ‐kurssiin (0 euroa 1.1.–31.12.2009). 
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Tilikausi 2009 verrattuna tilikauteen 2008 

 

Alla oleva arviointi perustuu vuoden 2008 osalta edellä kuvattuihin oikaistuihin tilinpäätöstietoihin.  

 

Liikevaihto 

 

Sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja 

‐kuluihin.  

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muut  tuotot 1.1.–31.12.2009 olivat 2,3 miljoonaa euroa  (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2008). Liiketoimin‐

nan muut tuotot koostuvat pääasiassa vuokratuotoista. Vuoden 2009 tuotot olivat korkeammat, koska Oulun kiinteistön 

vuokraaminen aloitettiin vuonna 2009.  

 

Kulut 

 

Kulut 1.1.–31.12.2009 olivat 1,3 miljoonaa euroa  (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2008). Kulut ovat hyvin  samalla  tasolla. 

Kulut sisältävät työsuhde‐etuuksista aiheutuneet kulut ja liiketoiminnan muut kulut. 

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–31.12.2009 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2008). 

 

Liiketulos 

 

Liikevoitto 1.1.–31.12.2009 oli 0,4 miljoonaa euroa (liiketappio 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2008). Vuoden 2008 heikompi 

tulos johtuu siitä, että Oulun kiinteistöstä ei vielä silloin saatu vuokratuottoja. 

 

Nettorahoituskulut 

 

Nettorahoitustuotot/‐kulut 1.1.–31.12.2009 olivat  5,7 miljoonaa  euroa  (‐1,2 miljoonaa  euroa vuonna 2008). Tilikaudella 

2009  on  sijoitusten  osinko‐  ja  korkotuottoja  sekä  luovutusvoittoja  syntynyt  3,3 miljoonaa  euroa  (1,8 miljoonaa  euroa 

tilikaudella 2008), realisoituneita luovutustappioita 1,4 miljoonaa euroa (0 miljoonaa euroa tilikaudella 2008) ja käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien sijoitusten arvonmuutosta +3,5 miljoonaa euroa (‐2,9 miljoonaa euroa tilikaudella 

2008). Vuoden 2009 arvonmuutos  sisältää myös Trelmec Oy:lle vuonna 2001 myönnetyn pääomalainan 0,2 miljoonan 

euron arvonalentumisen yhtiön jouduttua velkasaneerausmenettelyyn. 

 

Nettorahoitustuotot  1.1.–31.12.2009  sisältävät  lisäksi  korkotuotot  lopetettuna  toimintona  käsitellyn  Scanfil  EMS 

‐konsernin lainoista 0,2 miljoonaa euroa. 

 

Verot 

 

Verot 1.1.–31.12.2009 olivat 1,7 miljoonaa euroa (‐0,3 miljoonaa euroa vuonna 2008). 

 

Tilikauden tulos (tappio) 

 

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 1.1.–31.12.2009 oli 4,4 miljoonaa euroa (tilikauden tappio –1,1 miljoonaa euroa 

vuonna 2008). Tilikauden voitto  lopetetuista  toiminnoista 1.1.–31.12.2009 oli 9,9 miljoonaa euroa  (16,8 miljoonaa euroa 

vuonna 2008). 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Lopetettujen toimintojen muuntoerot 1.1.–31.12.2009 olivat –1,9 miljoonaa euroa (4,6 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2008).  

Muuntoerot muodostuvat pääasiallisesti RMB  ‐valuuttaisten  tytäryhtiöiden  tuloslaskelmien  ja  taseiden muuntamisesta 

euromääräisiksi.  
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Muut  laajan  tuloslaskelman  erät,  jatkuvat  toiminnot, muodostuu myytävissä  olevien  sijoitusten  arvonmuutoksesta. 

Arvonmuutosta Lännen Tehtaat Oyj:n osakkeiden arvonnoususta 1.1.–31.12.2009 kirjattiin 0,3 miljoonaa euroa (0 euroa 

1.1.–31.12.2008).  

 

Maksuvalmius ja pääomalähteet 

 

Yhtiön rahavarat (pankkitilit  ja alle kolmen kuukauden talletukset) 30.9.2011 olivat 13,0 miljoona euroa (40,8 miljoonaa 

euroa  31.12.2010).  Lisäksi  rahoitusvaroja  on  sijoitettu  41,1  miljoonaa  euroa  jälkimarkkinakelpoisiin 

rahoitusinstrumentteihin,  joita  ovat  pääasiassa  joukkovelkakirjalainat,  yritysten  luottotodistukset,  strukturoidut 

sijoitusinstrumentit sekä ETF‐ ja osakesijoitukset. Yhtiön omavaraisuusaste 30.9.2011 oli 92,7 % ja nettovelkaantumisaste 

oli –58,6 %. Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiön maksuvalmius on vähintään riittävä Yhtiön toiminnan laajuus huomioon 

ottaen.  

 

Taseen tietoja 

 

Seuraavassa  taulukossa  on  esitetty  tietoja  Jakautuvan  Yhtiön  IFRS:n  mukaisesta  oikaistusta  taseesta  31.12.2010, 

31.12.2009  ja 31.12.2008 päättyneiltä  tilikausilta  sekä 30.9.2011  ja 30.9.2010 päättyneiltä yhdeksän kuukauden  jaksoilta. 

Tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

 

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

VARAT              

Pitkäaikaiset varat  57,8 64,1 17,4  59,3  93,3

Lyhytaikaiset varat  51,4 44,2 28,3 35,4   20,8

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  4,9 4,6   

VARAT YHTEENSÄ  109,3 113,2 50,3 94,7   114,0

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

Oma pääoma    101,2 102,7 41,5 87,8   101,2

Pitkäaikaiset velat  5,1 6,7 7,0 3,9   5,7

Lyhytaikaiset velat  3,0 3,8 1,8 3,0   7,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  109,3 113,2 50,3 94,7   114,0

         

Taseen ulkopuoliset vastuut ja annetut 

sitoumukset               

                

Yleisvakuudeksi annetut kiinnitykset               

     Annetut kiinteistökiinnitykset  3,4 3,4 3,4 3,4   3,4

     Annetut yrityskiinnitykset  6,8 6,8 6,8 6,8   6,8

                

Annetut takaukset               

    Oman yrityksen puolesta annettu  0,1 0,1 0,1    0,1

    Konserniyrityksen puolesta annettu  5,2 6,0 6,9 4,2   5,2

    Osakkuusyhtiön puolesta annettu  0,3 

 

Varat 

 

Pitkäaikaiset varat 

 

Pitkäaikaiset  varat  koostuvat  pääosin  aineellisista  käyttöomaisuushyödykkeistä,  osuuksista  osakkuusyrityksissä, 

myytävissä olevista sijoituksista ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista. 

 

Pitkäaikaiset varat 31.12.2010 olivat 57,8 miljoonaa euroa,  ja ne laskivat 6,2 miljoonaa euroa verrattuna 64,1 miljoonaan 

euroon 31.12.2009. Pitkäaikaiset varat 31.12.2008 olivat 17,4 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten varojen kasvu vuodesta 2008 

vuoteen  2009  verrattuna  oli  46,6 miljoonaa  euroa  ja  se  koostuu  pääosin  tehdyistä  sijoituksista  osakkuusyrityksiin  ja 
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muihin  sijoituksiin.  Varojen  kasvu  johtuu  syksyllä  2009  toteutetusta  65  miljoonan  euron  pääomanpalautuksesta 

tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:ltä. 

 

Lyhytaikaiset varat 

 

Lyhytaikaiset  varat  muodostuvat  pääosin  käypään  arvoon  tulosvaikutteisesti  kirjattavista  rahoitusvaroista.  joiden 

maturiteetti on alle 12 kk, sekä likvideistä rahavaroista. 

 

Lyhytaikaiset varat 31.12.2010 olivat 51,4 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 7,2 miljoonaa euroa verrattuna 44,2 miljoonaan 

euroon  31.12.2009. Lyhytaikaiset varat  31.12.2008 olivat  28,3 miljoonaa  euroa. Lyhytaikaisten varojen kasvu vuodesta 

2008 vuoteen 2009 verrattuna oli 15,9 miljoonaa euroa  ja se koostuu rahavarojen  ja sijoitusten kasvusta. Varojen kasvu 

johtuu syksyllä 2009 toteutetusta 65 miljoonan euron pääomanpalautuksesta tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:ltä 

 

Lyhytaikaiset varat 30.9.2011 olivat 35,4 miljoonaa euroa,  ja ne ovat pienentyneet 16,0 miljoonaa euroa verrattuna 51,4 

miljoonaan  euroon  31.12.2010.  Varojen  vähentyminen  johtuu  mm.  käypään  arvoon  tulosvaikutteisesti  kirjattavien 

rahoitusvarojen arvon alentumisesta. 

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät sisältävät Oulun kiinteistön, joka on myyty vuonna 2010. 

 

Oma pääoma 

 

Oma pääoma 31.12.2010 oli 101,2 miljoonaa euroa, 31.12.2009 oma pääoma oli 102,7 miljoonaa euroa ja 31.12.2008 se oli 

41,5  miljoonaa  euroa.  Oman  pääoman  kasvu  vuoteen  2008  verrattuna  johtuu  vuonna  2009  toteutetusta 

pääomanpalautuksesta tytäryhtiö Scanfil EMS Oy:ltä.  

 

Oma pääoma 30.9.2011 oli 87,8 miljoonaa euroa,  ja se on pienentynyt 13,4 miljoonaa euroa verrattuna 101,2 miljoonaan 

euroon 31.12.2010. Muutos  johtuu pääosin 6,9 miljoonan euron osingonmaksusta,  tammi‐syyskuun 2011 5,0 miljoonan 

euron  tappiosta  sekä  omaan  pääomaan  kirjattavista  myytävissä  olevien  sijoitusten  1,3  miljoonan  euron 

arvonalentumisesta. 

 

Velat 

 

Pitkäaikaiset velat 

 

Pitkäaikaiset  velat  koostuvat  laskennallisesta  verovelasta  ja  pakollisesta  varauksesta.  Varaus  liittyy  Scanfil  N.V.:n 

uudelleenjärjestelyyn  liittyvien  eläkemaksujen  suorittamiseen  ja  varaus  pienenee  kuukausittain  maksettujen 

eläkemaksujen määrällä.  

 

Pitkäaikaiset velat  31.12.2010 olivat  5,1 miljoonaa  euroa,  ja ne  laskivat  1,6 miljoonaa  euroa verrattuna  6,7 miljoonaan 

euroon 31.12.2009. Pitkäaikaiset velat 31.12.2008 olivat 7,0 miljoonaa euroa.  

 

Lyhytaikaiset velat 

 

Lyhytaikaiset  velat  koostuvat  ostoveloista  ja  tilikauden  verotettavaan  tuloon  perustuvista  veroveloista  sekä 

lyhytaikaisista veloista konsernilta. 

 

Lyhytaikaiset  velat  31.12.2010  olivat  3,0 miljoonaa  euroa,  31.12.2009  lyhytaikaiset  velat  olivat  3,8 miljoonaa  euroa  ja 

31.12.2008 ne olivat 1,8 miljoonaa euroa.  

 

Taseen ulkopuoliset vastuut ja annetut sitoumukset 

 

Scanfil N.V. ‐yhtiön uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu rahoituslaitoksen 

antama  pankkitakaus  ja  Yhtiö  on  antanut  rahoituslaitokselle  vastatakauksen  pankkitakauksen  mahdollisesta 

realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi. 
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Oikaistuja rahavirtalaskelmatietoja 

 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

                 

Liiketoiminnan rahavirrat                 

Jatkuvat toiminnot  ‐1,8 3,0 6,4 ‐0,5  ‐3,3

Lopetetut toiminnot  1,5 27,9 16,6 15,2  1,1

Liiketoiminnan nettorahavirta  ‐0,3 30,9 23,0 14,7  ‐2,2

                 

Investointien rahavirrat                

Jatkuvat toiminnot  21,5 ‐46,7 ‐21,8 ‐20,5  ‐17,8

Lopetetut toiminnot  ‐37,5 31,3 ‐4,1 ‐5,5  7,9

Investointien nettorahavirta   ‐15,9 ‐15,4 ‐25,9 ‐26,0  ‐9,9

                 

Rahoituksen rahavirrat                

Jatkuvat toiminnot  ‐6,9 56,5 ‐7,6 ‐6,9  ‐1,9

Lopetetut toiminnot  28,0 ‐65,0 4,5   ‐12,0

Rahoituksen nettorahavirta  21,1 ‐8,5 ‐3,1 ‐6,9  ‐13,9

                 

Rahavarojen muutos  4,8 7,1 ‐6,0 ‐18,2  ‐26,1

 

Liiketoiminnan rahavirta 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta 1.1.–30.9.2011 oli 14,7 miljoonaa euroa (‐0,3 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010). Rahavirran 

kasvu  verrattuna  edelliseen  vuoteen  johtuu  pääosin  lopetettuna  toimintona  käsitellyn  EMS  ‐liiketoiminnan  13,7 

miljoonaa euroa paremmasta rahavirrasta 1.1.–30.9.2011. 

 

Investointien rahavirta 

 

Investointien nettorahavirta 1.1.–30.9.2011 oli ‐26,0 miljoonaa euroa (‐15,9 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010). Investointien 

rahavirta  koostuu  pääosin  Yhtiön  sijoitustoiminnasta  ja  lopetettuna  toimintona  käsitellyn  EMS‐liiketoiminnan 

investointien  rahavirroista.  EMS‐liiketoiminnan  investointien  rahavirta  1.1.–30.9.2011  oli  ‐5,5 miljoonaa  euroa  (‐37,5 

miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2010).  Vuoden  2010  investointien  rahavirta  koostuu  pääosin  emoyhtiön  lainan 

takaisinmaksusta 28,2 miljoonalla eurolla sekä  investoinneista aineellisiin  ja aineettomiin hyödykkeisiin 9,0 miljoonalla 

eurolla.  

 

Rahoituksen rahavirta 

 
Rahoituksen  rahavirta  1.1.–30.9.2011  oli  ‐6,9  miljoonaa  euroa  (21,1  miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2010).  Rahoituksen 

rahavirta sisältää osingonmaksun sekä vuonna 2010  lopetettuna toimintona käsitellyn EMS‐liiketoiminnan rahoituksen 

rahavirran,  joka koostuu nostetusta 40,0 miljoonan euron pankkilainasta  sekä Viron  tytäryhtiön 12,0 miljoonan euron 

pankkilainan takaisinmaksusta.  

 
Rahavarojen muutos 1.1.–30.9.2011 oli ‐18,2 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010). 
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XI TIETOJA VASTAANOTTAVASTA YHTIÖSTÄ  

 

1 Yleisiä tietoja 

 

Vastaanottavan  Yhtiön  nimeksi  ehdotetaan  Scanfil  Oyj:tä  ja  kotipaikaksi  Sieviä.  Jakautumissuunnitelman  mukaan 

Vastaanottava  Yhtiö  tulee  käyttämään  englanninkielistä  rinnakkaistoiminimeä  Scanfil  plc  sekä  aputoiminimiä 

Pohjanmaan Elektroniikka ja Wecan Electronics. Vastaanottava Yhtiö tulee olemaan suomalainen osakeyhtiö, ja se tulee 

noudattamaan  Suomen  lainsäädäntöä.  Vastaanottavan  Yhtiön  osoite  tulee  olemaan  Yritystie  6,  85410  Sievi  ja 

puhelinnumero  (08)  488  2111. Vastaanottava Yhtiö  rekisteröidään  kaupparekisteriin  y‐tunnuksella  2422742‐9  arviolta 

1.1.2012.  

 

Jakautumissuunnitelmassa ehdotetun yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Vastaanottavan Yhtiön toimialana on elektroniikan 

valmistuspalvelut,  sähköteknisten  laitteiden,  komponenttien  ja  muiden  tuotteiden  ja  niiden  osien  valmistus, 

markkinointi, kauppa, vienti ja tuonti, konsultointi ja suunnittelu sekä tietoliikenne ja näihin liittyvät palvelut. Yhtiö voi 

omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita.  

 

Uuden Scanfilin ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) 

jäsentä. Uuden Scanfilin hallituksen  jäsenmäärän ehdotetaan olevan aluksi viisi  (5)  jäsentä  ja hallituksen varsinaisiksi 

jäseniksi  ehdotetaan  valittavaksi  Jorma  J.  Takanen,  Asa‐Matti  Lyytinen,  Tuomo  Lähdesmäki,  Reijo  Pöllä  ja  Jarkko 

Takanen, eli Yhtiön nykyinen hallitus kokonaisuudessaan. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jorma J. 

Takanen. Scanfilin toimitusjohtajaksi ehdotetaan nimitettäväksi Harri Takanen, joka toimii tämän Esitteen päivämäärällä 

Yhtiön toimitusjohtajana. 

 

Sievi Capitalin hallitus, jonka jäseniä on ehdotettu Uuden Scanfilin hallituksen jäseniksi, on Sievi Capitalin edustajana ja 

Uuden Scanfilin perustajana alustavasti suunnitellut  ja valmistellut eräitä perustettavan Uuden Scanfilin hallinnollisia 

asioita. Näitä ovat muun muassa hallinnon  järjestämiseen (mm. sopimus palveluiden ostamisesta Scanfil EMS Oy:ltä ja 

toimitusjohtajan  valinta),  corporate  governanceen  (mm.  riskienhallinta,  sisäinen  tarkastus  ja  valvonta)  sekä 

Jakautumisen  tekniseen  toteuttamiseen  (mm.  liittyminen arvo‐osuusjärjestelmään, vakuutusturva)  liittyvät  asiat. Sievi 

Capitalin  hallitus  tulee  tekemään  edellä  mainituissa  asioissa  varsinaisia  päätöksiä  sen  jälkeen  kun  Jakautumis‐

suunnitelma on käsitelty Sievi Capitalin yhtiökokouksessa.  

 

2 Yhtiön liiketoiminnan yleiskuvaus 

 

Yleistä 

 

Jakautumisen  jälkeen Uusi Scanfil on Scanfil EMS ‐alakonsernin emoyhtiö. Scanfil EMS ‐alakonserni on kansainvälinen 

tietoliikenne‐  ja  elektroniikkateollisuuden  sopimusvalmistaja  ja  järjestelmätoimittaja.  Scanfil  EMS  ‐alakonsernilla  on 

tuotantoa Suomessa, Virossa, Unkarissa ja Kiinassa. 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta 

 

Scanfil EMS:n  tuotantojärjestelmä on vertikaalisesti  integroitunut. Varsinaisten  tuotteiden valmistuksen  lisäksi Scanfil 

EMS:n  toiminnassa  keskeistä  on  kokonaisvaltaisen  palvelukokonaisuuden  tarjoaminen  asiakkaille.  Scanfil  EMS:n 

palveluihin  kuuluvat  mm.,  materiaalien  hankintapalvelut,  valmistusprosessien  ja  ‐teknologioiden  suunnittelu, 

protosarjojen  valmistus,  sarjatuotantoon  siirrot,  elektroniikan  ja  mekaniikan  monipuolinen  ja  joustava  tuotanto, 

tuotteiden  testaus  sekä  kokonaislogistiikan  hallinta.  Scanfil  EMS  hallitsee  ohutlevymekaniikan,  piirilevyjen 

kokoonpanon,  johdinsarjojen valmistuksen  sekä näiden  integroinnin  lopputuotteeksi. Scanfil EMS:n globaalit palvelut 

kattavat tuotteen koko elinkaaren. 

  

Scanfil  EMS  Oy:n  valmistamia  tyypillisiä  tuotteita  ovat  matkaviestin‐  ja  tietoliikenneverkon  laitejärjestelmät, 

automaatiojärjestelmät, taajuusmuuntajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon  ja  ‐siirron  laitteet  ja  järjestelmät, 

analysaattorit,  peliautomaatit  sekä  erilaiset  säähavaintolaitteet.  Scanfil  EMS  Oy:n  valmistamat  tuotteet  tulevat 

ammattikäyttöön  mm.  tietoliikenteen  verkkomaailmaan,  teollisuusautomaatioon,  laboratorioympäristöihin, 

mittauslaitteisiin sekä hissi‐ ja nosturivalmistukseen. 
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Scanfil  EMS  Oy:n  asiakkaat  ovat  johtavia  kansainvälisiä  tietoliikennetekniikan  ja  ammattielektroniikan  valmistajia. 

Tietoliikennetekniikka‐asiakkaista  suurimmat  ovat  Ericsson  ja  Nokia  Siemens  Networks.  Ammattielektroniikan 

merkittävimpiä  asiakkuuksia  ovat ABB,  KONE, Metso,  RAY,  The  Switch,  Vacon  ja  Vaisala.  Scanfil  EMS Oy  pyrkii 

pitämään  asiakasportfolionsa  riittävän  laajana. Asiakkaiden määrää  kasvatetaan maltillisesti  ja  keskitytään  tärkeisiin 

strategisiin asiakkuuksiin. 

 

Tytär‐ ja osakkuusyhtiöt 

 

Uusi Scanfil on Scanfil EMS Oy:n emoyhtiö. Scanfil EMS Oy:llä on  tytäryhtiöitä Kiinassa  (Scanfil (Suzhou) Co., Ltd.  ja 

Scanfil  (Hangzhou)  Co.,  Ltd.),  Unkarissa  (Scanfil  Kft  (Biatorbagy)  ja  Rozália  Invest  Kft  (Biatorbagy)),  sekä  Virossa 

(Scanfil Oü  (Pärnu)). Konserniin  kuluu myös  osakkuusyhtiö Greenpoint Oy  (Scanfil EMS Oy:n  omistusosuus  40 %). 

Scanfil EMS ‐alakonsernin omistusosuus kaikissa tytäryhtiöissään on 100 %. Lisäksi Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiö Scanfil 

Kft omistaa 0,01 % belgialaisesta Scanfil N.V. ‐yhtiöstä (Hoboken), jolla ei ole ollut tuotannollista toimintaa vuoden 2006 

jälkeen. 

 

Tärkeimmät konserniyhtiöt Jakautumisen jälkeen on kuvattu alla olevassa kaaviossa: 

 

 

 
 

 

Greenpoint Oy (Scanfil EMS Oy:n omistusosuus 40 %) keskittyy päivittäistavaroiden  impulssimyynnin kasvattamiseen 

kehittämällä aktivointiratkaisuja,  ‐välineitä  ja  ‐laitteita sekä  tavaramerkeille että kauppaketjuille. Greenpointin  tuotteet 

sisältävät  laajan  valikoiman  kylmälaitteita,  myyntitelineitä  ja  impulssimyyntialueiden  kalustekokonaisuuksia. 

Greenpoint  Oy  palvelee  kansainvälisiä  tavaramerkki‐  ja  kauppaketjuasiakkuuksia  Euroopassa  sekä  sopimuskump‐

panuuksien kautta Pohjois‐ ja Latinalaisessa Amerikassa.  
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3 Riippuvuus immateriaalioikeuksista sekä tuotanto‐, toimitus‐ ja rahoitussopimuksista 

 

Tuotanto ja toimitussopimukset 

 

Scanfil EMS  ‐alakonsernilla on  laaja  asiakaskunta,  joka  jakautuu useille  toimialoille. Toimitussopimukset ovat  raami‐

sopimuksia,  joissa  on  sovittu  tuotteiden  ja  palveluiden  toimittamisesta  asiakastarpeen mukaisesti.  Scanfil  EMS Oy:n 

suurimpien  asiakkaiden  osuus  konsernin  liikevaihdosta  on  kuitenkin  merkittävä.  Vuonna  2010  Scanfil  EMS 

‐alakonsernin myynti suurimmalle asiakkaalle oli 72 miljoonaa euroa (33 %), toiseksi suurimmalle 37 miljoonaa euroa (17 

%)  ja kolmanneksi suurimmalle 34 miljoonaa euroa (16 %). Ajalla 1.1.2011–30.6.2011 Scanfil EMS  ‐alakonsernin myynti 

suurimmalle asiakkaalle oli 33 miljoonaa euroa (27 %), toiseksi suurimmalle 19 miljoonaa euroa (16 %)  ja kolmanneksi 

suurimmalle 18 miljoonaa euroa (15 %). Suurimmat asiakkuudet ovat pitkäaikaisia ja joissain tapauksissa kestoltaan jopa 

kymmeniä vuosia. Scanfil EMS ei ole tähän mennessä menettänyt merkittävää asiakkuutta äkillisesti, kuitenkin yhden tai 

useamman merkittävimmän asiakkaan menettämisellä voi olla negatiivinen vaikutus Uuden Scanfilin  liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.  

 

Scanfil  EMS  ‐alakonserni  on  tiettyjen  tuotteiden, materiaalien,  komponenttien  ja  raaka‐aineiden  osalta  riippuvainen 

toimittajista  ja  alihankkijoista.  Tärkeimpien  toimittajien  kanssa  on  laadittu  hankintasopimukset.  Scanfil  pyrkii 

varmistamaan  saatavuuden  hyvällä  yhteistyöllä  toimittajien  kanssa.  Lisäksi  pyritään  käyttämään  vähintään  kahta 

rinnakkaista toimittajaa kun se on mahdollista.  

 

Uuden  Scanfilin  Suomen  tuotanto‐  ja  toimistotilat  on  vuokrattu  Sievi  Capital  Oyj:ltä.  Uusi  Scanfil  on  siis  Suomen 

toimintojen osalta riippuvainen vuokrasopimuksen jatkuvuudesta.  

 

Yleisellä  tasolla  Uuden  Scanfilin  kilpailukykyyn  vaikuttaa  se,  miten  se  onnistuu  erilaisissa  toimitus‐,  hankinta‐  ja 

tuotantosopimuksia koskevissa sopimusneuvotteluissa. 

 

Rahoitussopimukset 
 

Scanfil  EMS  Oy  on  3.12.2010  tehnyt  Nordea  Pankki  Suomi  Oyj:n  kanssa  rahoitussopimuksen,  joka  liittyy 

luottojärjestelyyn,  jossa Scanfil EMS Oy on 8.12.2010 nostanut Nordeasta SEK‐määräisen lainan SEK 365 600 000,  johon 

lainaan  liittyen Scanfil EMS Oy on  tehnyt Nordean kanssa koron‐  ja valuutanvaihtosopimuksen,  jolla SEK‐määräisen 

lainan pääoma  sekä  lyhennysten  ja koronmaksun kassavirrat vaihdetaan EUR‐määräisiksi. Lainalla maksettiin Scanfil 

EMS  ‐konsernin  lainat  emoyhtiölle  (Yhtiön  saatava  Scanfil  EMS Oy:ltä  liittyen  pääoman  palautukseen  sekä  saatava 

Virossa toimivalta tytäryhtiöltä). 

 

Laina‐aika on viisi vuotta  ja  lainaa  lyhennetään puolivuosittain  tasalyhenteisesti. Lainan korko on kiinteä 2,21 % p.a. 

sisältäen  korkomarginaalin.  Lainan  korkomarginaaliin  liittyy  kovenantti,  jonka mukaan  korkomarginaali  voi  nousta, 

mikäli kovenantin ehdot eivät  täyty. Korkomarginaaliin  liittyvän kovenantin rikkoutumisen  johdosta  lainan korko voi 

nousta enintään 2,6 %:iin p.a. Lainaan liittyy lisäksi irtisanomiskovenantteja.  

 

Scanfil EMS Oy  on  luovuttanut Nordealle  yrityskiinnityksiä pääomiltaan  yhteensä  40 miljoonaa  euroa.  Sievi Capital 

antoi 27.4.2011 omavelkaisen  takauksen Scanfil EMS Oy:n  lainan  ja  siitä  johtuvien maksuvelvoitteiden maksamiseksi. 

Jakautumisen  johdosta Nordean  kanssa  on  sovittu  Sievi Capitalin  antaman  omavelkaisen  takauksen  purkamisesta  ja 

korvaamisesta Uuden Scanfilin antamalla omavelkaisella takauksella Jakautumisen täytäntöönpaonon yhteydessä.  

 

Immateriaalioikeudet ja tuotekehitys 

 

Uuden  Scanfilin  liiketoiminta  tai  sen  kannattavuus  ei  ole  olennaisesti  riippuvainen  mistään  yksittäisestä 

immateriaalioikeudesta. Scanfil EMS ‐alakonserni toimii sopimusvalmistustoimialalla valmistaen asiakkaidensa tuotteita 

joiden immateriaalioikeudet kuuluvat lähtökohtaisesti asiakkaille  ja  joita Scanfil EMS ‐alakonsernilla on oikeus käyttää 

asiakkaiden tuotteita valmistettaessa. Komponentti‐ ja materiaalitoimittajilla on immateriaalioikeuksia liittyen tuotteissa 

käytettyihin  komponentteihin  ja  materiaaleihin.  Tuotantoteknologian  laite‐  ja  järjestelmätoimittajilla  on 

immateriaalioikeuksia  liittyen  toimittamiinsa  laitteisiin  tai  tuotantoprosesseihin.  Immateriaalioikeudet  liittyvät  lähinnä 

Scanfil EMS  ‐alakonsernin valmistusprosesseihin,  ja yleisellä  tasolla Scanfil EMS  ‐alakonsernin kilpailukykyyn  saattaa 

vaikuttaa se, miten Scanfil EMS ‐alakonserni kykenee suojaamaan olemassa olevia ja tulevia immateriaalioikeuksiaan. 
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4 Merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet ja investoinnit 

 

Uusi Scanfil omistaa tytäryhtiöidensä kautta ulkomaisten tytäryhtiöiden toimitilat. Suomessa Uuden Scanfilin toimitilat 

on  vuokrattu  Sievi  Capitalilta.  Uuden  Scanfilin  ja  sen  tytäryhtiöiden  omistamien  kiinteistöjen  maa‐alueiden  ja 

rakennusten yhteenlaskettu kirjanpitoarvo 30.9.2011 oli 17,4 miljoonaa euroa4. Seuraavassa taulukossa on esitetty Uuden 

Scanfilin toimipaikat. 

 

Paikkakunta  Käyttötarkoitus  Lattia‐  Oma/

      pinta‐ala m2  vuokrattu

Sievi, Suomi  pääkonttori  1 100  vuokrattu

Sievi, Suomi  elektroniikka ja mekaniikka  24 900  vuokrattu

Vantaa, Suomi5  mekaniikka  9 000  vuokrattu

Pärnu, Viro  elektroniikka ja mekaniikka  16 000  oma

Budapest, Unkari  mekaniikka  16 000  oma

Suzhou, Kiina  elektroniikka  21 000  oma

Hangzhou, Kiina  mekaniikka  36 500  oma

Yhteensä  124 500 

 

Kiinalaisen Scanfil  (Suzhou) Co., Ltd  ‐yhtiön uudet 21 000 neliömetrin  toimitilat vihittiin käyttöön huhtikuussa 2011. 

Scanfil  EMS  Oy  ilmoitti  huhtikuussa  2011  aloittavansa  yhteistoimintaneuvottelut,  joiden  lopputuloksen  perusteella 

Scanfil EMS Oy:n hallitus päätti, että Vantaan tehdas suljetaan vuoden 2011 loppuun mennessä, Sievin tehtaan toiminta 

organisoidaan uudelleen  ja  konsernin  hallinnon  toiminnot  sopeutetaan uutta  tilannetta  vastaavaksi. Vantaan  tehtaan 

sulkemisen  syynä  on,  että  merkittävä  osa  tehtaan  valmistamien  tuotteiden  kysynnästä  keskittyy  edullisemman 

kustannustason  maiden  tehtaille.  Pääosa  tehtaan  tuotannosta  siirtyy  konsernin  Kiinan  tehtaille  ja  osa  tuotannosta 

siirretään  Sievin  tehtaalle.  Sievin  tehtaan  elektroniikkatuotanto  siirtyy  Suzhoun  tehtaalle Kiinaan  ja Pärnun  tehtaalle 

Viroon. Sievin tehdas keskittyy ohutlevymekaniikan valmistukseen ja vaativien tuotteiden kokoonpanoon.  

 

Scanfil  EMS  ‐alakonsernilla  on  käytössään  nykyaikaiset  tuotantoteknologiat.  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  käyttämä 

mekaniikkavalmistuksen  ja  ohutlevyalan  teknologia  mahdollistaa  sekä  pienten  että  suurten  sarjojen  valmistamisen 

taloudellisesti.  Scanfil  EMS  ‐alakonserni  omistaa  levytyökeskuksia  noin  50  kpl,  särmäyspuristimia  noin  100  kpl, 

mekaanisia  ja  hydraulisia  puristimia  noin  100  kpl  sekä  useita  lasertyöstökoneita. Mekaniikkatehtaissa  on  käytössä 

tuotannon tarvitsemat pintakäsittelylinjat. Elektroniikan tuotantoteknologia soveltuu sekä piensarjoille että keskisuurille 

volyymisarjoille.  Scanfil  EMS  ‐alakonserni  omistaa  yli  kymmenen  ladontalinjaa  oheislaitteineen.  Testauksessa  ja 

laadunvalvonnassa on käytössä nykyaikaiset mittavälineet. 

 

Yhtiön sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyvät investoinnit vuosina 2008–2011 on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

 

Bruttoinvestoinnit     

Miljoonaa euroa  2008 2009 2010   9/2011

  2,8 3,1 10,1  2,7

 

Investoinnit ovat pääosin kone‐ ja laitehankintoja, lukuun ottamatta vuonna 2010 tehtyä Suzhoun tytäryhtiön kiinteistön 

hankintaa. Yhtiöllä on käynnissä  investointiohjelma Viron  tytäryhtiön kapasiteetin kasvattamiseksi. Muita merkittäviä 

investointihankkeita ei ole kesken. 

 

                                                 
4 Luku sisältää Kiinan maankäyttöoikeuden, joka on kirjattu aineettomiin oikeuksiin ja poistetaan 50 vuoden aikana, eli maata ei 

omisteta. Muiden maa‐alueiden ja rakennusten kirjanpitoarvo oli 14,6 miljoonaa euroa. 
5 Vantaan tehtaan toiminta lopetetaan vuoden 2011 loppuun mennessä ja kyseinen vuokrasopimus päättyy. 
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5 Ympäristöasiat 

 

Scanfil EMS Oy pyrkii noudattamaan voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä. Scanfil EMS Oy pyrkii  toiminnassaan 

ottamaan huomioon ympäristö‐, laatu‐ ja turvallisuusnäkökohdat johtamisjärjestelmissään ja päätöksenteossa. 

 

Scanfil EMS ‐alakonserni harjoittaa toimintaa, joka voi saastuttaa maapohjaa, vesistöjä ja rakennuksia erityisesti vuodon 

tai onnettomuuden sattuessa. Mahdollista voi olla myös se, että Scanfil EMS  ‐alakonsernin yhtiöt  joutuvat osapuoleksi 

sellaiseen oikeudenkäyntiin, jossa kolmas osapuoli haastaa Uuden Scanfilin, Scanfil EMS ‐alakonsernin yhtiön tai näiden 

asiakkaan ympäristölakien  rikkomisen vuoksi. Edellä esitetyillä seikoilla voi olla haitallinen vaikutus Uuden Scanfilin 

toimintaan,  tulokseen  ja/tai  taloudelliseen  asemaan.  Jos  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  nykyisin  tai  aiemmin  käyttämä 

kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan saastuttama, tämä voisi tarkoittaa sitä, että Scanfil EMS 

‐alakonsernin yhtiö vastaa saastuneen alueen saneerauksesta tai että kiinteistön arvo alenee. Tällä hetkellä ei ole vireillä 

eikä Scanfil EMS  ‐alakonsernin  tiedossa ole uhkaaviakaan korvausvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta ei voida 

sulkea pois. Yhtiön Sievin  ja Vantaan  tehtaiden pintakäsittelylaitoksille on myönnetty ympäristöluvat,  jotka ovat  tällä 

hetkellä voimassa. Hakemukset lupamääräysten uusimiseksi on tehtävä Sievin tehtaan lupien osalta vuoden 31.12.2014 

ja  Vantaan  tehtaan  osalta  30.6.2013  mennessä.  Lupaehtoja  tarkistettaessa  saatetaan  päätyä  nykyistä  tiukempiin 

lupamääräyksiin  tai edellyttää  tehokkaamman  tekniikan käyttöönottoa. Tiukentuvat  lupaehdot saattavat siten  jatkossa 

aiheuttaa nykyistä suurempia tuotantokustannuksia. 

 

Uuden  Scanfilin  käsityksen  mukaan  sen  liiketoimintaan  liittyvät  ympäristövastuut  on  katettu  asianmukaisilla 

vakuutuksilla. Mahdollisissa vahingoissa on kuitenkin mahdollista, että Scanfil EMS ‐alakonsernille tulisi vastuita myös 

sen takia, että Scanfil EMS ‐alakonsernin vakuutusturva ei kokonaan tai osittain korvaa kaikkia vahinkoja. Scanfil EMS 

‐alakonsernin vakuutuksiin sisältyy rajoitusehtoja, joiden mukaan vahingot eivät tule kaikissa tilanteissa korvattaviksi. 

 

Uusi  Scanfil  ei  voi  antaa  takuuta  siitä,  että  kaikki  ympäristöön  liittyvät  riskit  on  otettu  huomioon.  Scanfil  EMS 

‐alakonsernin liiketoimintaan liittyvillä ympäristöriskeillä saattaa olla merkittävä negatiivinen vaikutus Uuden Scanfilin 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

 

6 Oikeudenkäynnit 

 

Sievi Capital Oyj on 27.4.2011  julkaistussa pörssitiedotteessa kertonut, että Sievi Capital Oyj yhdessä Scanfil EMS Oy:n 

kanssa on päättänyt käynnistää välimiesmenettelyn Ojala‐Yhtymä Oy:tä  ja  sen osakkeenomistajia vastaan vaatiakseen 

näiltä  sulautumissopimukseen perustuen  kahden miljoonan  (2  000  000)  euron  suuruista  korvausta.  Sievi Capital Oyj 

tiedotti  aiemmin  25.3.2011,  että Ojala‐Yhtymä Oy:n yhtiökokous oli päättänyt olla  toteuttamatta  Scanfil EMS Oy:n  ja 

Ojala‐Yhtymä Oy:n välistä sulautumista. Aiemmin 1.11.2010 Sievi Capital Oyj tiedotti Scanfil EMS Oy:n ja Ojala‐Yhtymä 

Oy:n  sulautumisesta,  sekä  21.1.2011  Sievi  Capital  Oyj:n  tietoon  tulleesta  sulautumiseen  liittyvästä  epävarmuudesta 

johtuen Ojala‐Yhtymä Oy:n hallituksen tyytymättömyydestä neuvoteltuun sulautumissopimukseen. Sievi Capital Oyj:n 

ja Scanfil EMS Oy:n käsityksen ja näiden käyttämien asiantuntijoiden arvioiden mukaan sulautumissopimus oli sitova ja 

velvoitti  osapuolia  toteuttamaan  sulautumisen  sulautumissopimuksessa  sovituin  ehdoin.  Ojala‐Yhtymä  Oy  ilmoitti 

yksipuolisesti yhtiökokouksensa päätöksestä olla toteuttamatta sulautumista sulautumissopimuksen mukaisesti.  

 

Edellä  kerrotun  lisäksi  Scanfil  EMS  Oy  ei  ole  eikä  ole  edeltävän  12  kuukauden  aikana  ollut  osallisena 

hallintomenettelyissä, oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä, joilla voi olla tai joilla on ollut merkittävä vaikutus 

Vastaanottavan Yhtiön,  Scanfil EMS Oy:n  tai  Scanfil EMS  ‐alakonsernin  taloudelliseen  asemaan  tai  kannattavuuteen. 

Scanfil EMS Oy ei ole myöskään tietoinen tällaisen menettelyn alkamisen uhasta.  

 

7 Merkittävät liiketoimintaan kuulumattomat sopimukset 

 

Sievi Capital Oyj  ja Scanfil EMS Oy ovat sopineet  järjestelystä,  jonka mukaisesti Scanfil EMS Oy:n tarjoaa Sievi Capital 

Oyj:lle  tiettyjä hallinto‐  talous‐  ja muita  raportointipalveluita  sovittuna  siirtymäaikana  Jakautumisen  täytäntöönpanon 

jälkeen.  

 

Scanfil  EMS  Oy  solmi  vuonna  2010  sopimusvalmistussopimuksen  päivittäistavaroiden  impulssimyyntikonsepteja 

kehittävästä Greenpoint Oy:stä ja tuli samalla yhtiön osakkeenomistajaksi 40 %:n omistusosuudella. Scanfil EMS Oy on 

vuonna  2010  myöntänyt  osakkuusyhtiö  Greenpoint  Oy:lle  300  000  euron  lainan,  jonka  tarkempi  kuvaus  sisältyy 

kappaleeseen IX.5.  
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Scanfil EMS  ‐alakonsernin  yhtiöt  eivät  ole  solmineet muita  olennaisia  tavanomaiseen  liiketoimintaan  kuulumattomia 

sopimuksia tämän Esitteen päivämäärää edeltävien kahden (2) tilikauden aikana taikka tavanomaiseen liiketoimintaansa 

kuulumattomia  sopimuksia,  joiden  perusteella  Scanfil  EMS:llä  olisi  olennaisia  velvoitteita  tai  oikeuksia.  Uudelle 

Scanfilille ei myöskään Jakautumissopimuksessa ole sovittu siirtyvän tällaisia sopimuksia.  

 

8 Riskien hallinta ja sisäinen tarkastus 

 

Riskien hallinta 

 
Uuden Scanfilin riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa riskit on ryhmitelty 

strategisiin ja operatiivisiin riskeihin. Tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta.  

 

Riskienhallinnan periaatteet 

 

Uuden  Scanfilin  riskienhallinnan  tavoitteena  on  havainnoida  ja  analysoida  tekijöitä,  jotka  vaikuttavat  negatiivisesti 

yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä sekä ryhtyä toimenpiteisiin riskien minimoimiseksi 

ja lykkäämiseksi tai poistamiseksi kokonaan. Riskienhallinta on osa liiketoimintaprosesseja ja johtamisjärjestelmää, joita 

kontrolloi hallituksen tarkastusvaliokunta. 

  

Strategiset riskit 

 

Strategisten riskien hallinta on osa hallituksen strategiaprosessia, jossa määritellään liiketoiminta‐ ja markkina‐alue sekä 

toimiala.  

 

Operatiiviset riskit 

 

Toimitusjohtaja  ja  johtoryhmä  vastaavat  operatiivisten  riskien  hallinnasta  osana  liiketoimintaprosessien  hallintaa  ja 

kehittämistä. Riskienhallinta  on  integroitu  osa  konsernin  johtamis‐,  seuranta‐  ja  raportointijärjestelmiä. Keskeisimpiä 

operatiivisia riskejä ovat asiakas‐, materiaali‐, henkilöstö‐ ja rahoitusriskit.  

 

Rahoitusriskien hallinta 

 

Konsernin  rahoituksen  hoito  ja  rahoitusriskien  hallinta  hoidetaan  keskitetysti  emoyhtiössä  hallituksen  hyväksymien 

periaatteiden mukaisesti.  Tytäryhtiöiden  rahoitus  voidaan  järjestää  joko  konsernin  sisäisillä  lainoilla  tai  paikallisilla 

pankkilainoilla. Tavoitteena on kustannustehokas riskien hallinta sekä rahavirtojen optimointi. 

 

Valuuttariski 

 

Uuden  Scanfilin  muodostaman  konsernin  valuuttariskit  muodostuvat  myyntisaamisiin  ja  ostovelkoihin  liittyvistä 

transaktioriskeistä, ulkomaan  tytäryhtiöihin  liittyvistä  translaatioriskeistä  sekä valuuttakurssimuutosten  aiheuttamista 

taloudellisista  riskeistä.  Valuuttariskit  aiheutuvat  pääosin  USD/EUR  ‐suhteen  muutoksista.  Transaktioriskin 

suojaamiseen  voidaan  käyttää  valuuttatermiineitä.  Uusi  Scanfil  vastaa  suojauksen  tasosta.  Sijoituksia  ulkomaisiin 

tytäryrityksiin ei ole suojattu. 

 

Korkoriski 

 

Korkoriski sisältyy rahoitussijoitusten tuottoon ja korollisiin velkoihin. Korkotason muutoksilla on vaikutusta konsernin 

tulokseen. Lainojen korkoriskiä voidaan hallita vaihtuva‐  ja kiinteäkorkoisten  lainojen  suhteella. Konsernissa on yksi 

korollinen rahoitusvelka  (pääoma 30.9.2011 oli 40,0 miljoonaa euroa)  ja sen korko on koronvaihtosopimuksella sovittu 

kiinteäksi viiden vuoden laina‐ajalle. 

  

Luottoriski 

 

Vastuu myyntisaamisten  luottoriskistä on  liiketoimintayksiköillä. Scanfil EMS  ‐alakonsernin nykyinen asiakasrakenne, 

uusien  asiakkaiden  luottokelpoisuusarvioinnit  ja  erääntyneiden  saamisten  aktiivinen  perintä  pienentävät 

luottotappioriskiä. Myyntisaamisiin ei sisälly merkittävää luottotappioriskiä. 
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Likviditeettiriski 

 

Uuden Scanfilin muodostaman konsernin taserakenne huomioon ottaen likviditeettiriski on pieni.  

 

Sisäinen valvonta ja tarkastus 

 

Uuden  Scanfilin  sisäinen  valvonta  on  jatkuvaa  toimintaa  liiketoiminnan  tuloksellisuuden  varmistamiseksi  ja  sen 

jatkuvuuden turvaamiseksi. Valvonnan tarkoitus on minimoida riskejä varmistamalla, että raportointi on luotettavaa ja 

että lakeja sekä säännöksiä noudatetaan. 

 

Perustan  valvonnalle  luovat  konsernille  yhteiset  arvot,  eettiset  säännöt  ja  toiminta‐alueiden  lainsäädännöt,  joista  on 

johdettu  noudatettavat  toimintaperiaatteet  ja  ‐ohjeet. Ohjeet  kattavat menettelytavat  keskeisissä  toiminnoissa,  kuten 

myynti‐  ja  hankintasopimusten  laadinnassa,  rekrytoinnissa,  liiketoimintojen  toteuttamisessa  sekä  normaalista 

poikkeavissa tilanteissa. 

 

Vastuu sisäisestä valvontajärjestelmästä on konsernin ja yksiköiden johdolla. Sisäinen valvonta on aktiivinen osa yhtiön 

johtamista  ja  hallintoa.  Konsernin  liiketoimintajohto  vastaa  valvontajärjestelmään  kuuluvien  yhdenmukaisten 

liiketoimintaprosessien kehittämisestä. Konsernin taloushallinto tukee ja koordinoi konsernin taloudellista johtamista. 

 

Taloudellisen  valvonnan  peruslähtökohta  on  toimintaprosesseihin  sisällytetyt  kontrollit,  jotka  mahdollistavat 

poikkeamien  nopean  havaitsemisen  ja  niihin  reagoimisen.  Oleellinen  osa  taloudellista  valvontaa  on  johdon 

kuukausiraportointi.  Se  sisältää  rullaavan  ennustamisen,  toteutuneen  liiketoiminnan  tuloksen  sekä  analyysin 

ennakoidun  ja  toteutuneen  tuloksen  eroista.  Kuukausiraportoinnissa  seurattavat  mittarit  on  asetettu  siten,  että  ne 

tukevat  konsernin  yhteisten  ja  yksikkökohtaisten  tavoitteiden  saavuttamista  sekä  nostavat  esiin  ohjaustoimenpiteitä 

edellyttävät asiat. Liiketoiminnan luonteen vuoksi budjetointia ei perinteisessä tarkoituksessa käytetä. 

 

Tilinpäätösstandardien tulkinta ja soveltaminen on keskitetty konsernin taloushallintoon. Standardien pohjalta on luotu 

konsernin yhteiset kirjausperiaatteet sekä raportointi‐  ja  laskentastandardit. Taloudellisen raportoinnin  luotettavuuden 

varmistamiseksi keskeiset toiminnot suoritetaan globaalisti yhdenmukaisessa toiminnanohjausjärjestelmässä  ja yhteisin 

raportointivälinein.  Yhdenmukaisten  työkalujen  käyttö  mahdollistaa  jatkuvan  valvonnan  ja  toimivan 

muutostenhallinnan. 

 

Uuden  Scanfilin  muodostaman  konsernin  rakenne  ja  laajuus  huomioon  ottaen  yhtiössä  ei  ole  varsinaista  sisäisen 

tarkastuksen  organisaatiota.  Uuden  Scanfilin  controller  ‐toiminto  hoitaa  sisäisen  tarkastuksen  tehtävät  ja  raportoi 

säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle.  

 

9 Pro forma ‐tiedot sekä eräitä taloudellisia tietoja Vastaanottavasta Yhtiöstä 

 

Koska Uusi  Scanfil  (ja  tämän muodostama  konserni)  syntyy  vasta  Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä,  siitä  ei  ole 

saatavissa  historiallisia  tilinpäätöstietoja.  Näin  ollen  Uuden  Scanfilin  muodostaman  konsernin  tilinpäätöstiedot  on 

esitetty pro forma ‐tuloslaskelmina ajalta 1.1.–31.12.2010 ja 1.1.–30.9.2011 ja pro forma ‐taseena ajalta 30.9.2011. Liitteissä 

F 3 – F 5 on esitetty Scanfil EMS Oy:n muodostaman konsernin tilintarkastetut IFRS tilinpäätökset ja toimintakertomuk‐

set tilikausilta 2008–2010. 

 

Uuden Scanfilin muodostaman konsernin pro forma ‐tilinpäätöstiedot esitetään vain konsernitasolla Jakautumissuunni‐

telman mukaisen konsernirakenteen mukaisina. Pro  forma  ‐luvut perustuvat  tilintarkastettuun Scanfil EMS Oy:n kon‐

sernitilinpäätökseen 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta sekä Scanfil EMS Oy:n tilintarkastamattomaan osavuosikatsauk‐

seen 30.9.2011 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolta.  

 

Uuden Scanfilin muodostaman konsernin pro forma ‐tilinpäätöstiedot on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

(IFRS) kirjaamis‐ ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti.  

 

Tässä osassa ”pro forma ‐tuloslaskelma 2010” viittaa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta laadittuun pro forma ‐tuloslas‐

kelmaan  ja ”pro  forma  ‐tuloslaskelma 30.9.2011” viittaa 30.9.2011 päättyneeltä yhdeksältä kuukaudelta  laadittuun pro 

forma ‐tuloslaskelmaan, joissa laadinnan oletuksena on ollut se, että jakautuminen olisi tapahtunut 1.1.2010. ”Pro forma 

‐tase 30.9.2011” viittaa 30.9.2011 päättyneeltä osavuosikatsaukselta laadittuun pro forma ‐taseeseen, jossa oletuksena on 

se, että jakautuminen olisi tapahtunut 30.9.2011. 

 76



 

 

Pro forma ‐tiedot (Uusi Scanfil) 

Pro forma ‐tiedot on tarkoitettu havainnollistamaan, mikä olisi Vastaanottavan Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudelli‐

nen  asema,  jos  Jakautuminen  olisi  toteutettu  tuloslaskelmienn  lukujen  osalta  jo  1.1.2010  ja  taseen  osalta  hetkellä 

30.9.2011. Tiedot on esitetty ainoastaan  Jakautumisen vaikutusten havainnollistamiseksi, eikä niiden  tarkoituksena ole 

esittää, millainen  tulos  tai  taloudellinen asema olisi,  jos  Jakautuminen olisi  toteutettu pro  forma  ‐taloudellisessa  infor‐

maatiossa esitettynä ajankohtana. Tiedot eivät myöskään havainnollista, millainen Vastaanottavan Yhtiön liiketoiminnan 

tulos  ja  taloudellinen  asema  on  tulevaisuudessa.  Yhtiön  tilintarkastaja  on  antanut  pro  forma  ‐taloudellisesta 

informaatiosta lausunnon, joka on esitetty Esitteen liitteessä F 7. Pro forma ‐tietojen laadintaperiaatteet ja niihin tehtyjen 

oikaisujen selitykset on esitetty Esitteen liitteessä F 6. 
 
Pro forma –tuloslaskelmat 

 

Tilintarkastamaton     

      Pro forma 

  1.1.–31.12.2010  Pro forma  1.1.–31.12.2010 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastettu  ‐oikaisut  Tilintarkastamaton 

     

Liikevaihto  219,3   219,3

   

Liiketoiminnan muut tuotot  0,6   0,6

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   

varastojen muutos  1,3   1,3

   

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0   ‐154,0

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,0   ‐31,0

Poistot  ‐4,5   ‐4,5

Liiketoiminnan muut kulut  ‐20,7 ‐0,3  ‐21,0

   

Liikevoitto  11,0   10,7

       

Rahoitustuotot  0,5   0,5

Rahoituskulut   ‐1,6   ‐1,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,2   ‐0,2

   

Voitto ennen veroja  9,6   9,3

   

Tuloverot  ‐2,9 0,1  ‐2,8

   

Tilikauden voitto  6,8 ‐0,2  6,5
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      Pro forma 

  1.1.–30.9.2011  Pro forma  1.1.–30.9.2011 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastamaton  ‐oikaisut  Tilintarkastamaton 

     

Liikevaihto  172,0   172,0

       

Liiketoiminnan muut tuotot  0,2   0,2

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden       

varastojen muutos  ‐0,9   ‐0,9

       

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐118,6   ‐118,6

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐22,9   ‐22,9

Poistot  ‐3,1   ‐3,1

Liiketoiminnan muut kulut  ‐16,5   ‐16,5

       

Liikevoitto  10,0   10,0

       

Rahoitustuotot  0,3   0,3

Rahoituskulut   ‐1,2   ‐1,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,3   ‐0,3

       

Voitto ennen veroja  8,8   8,8

       

Tuloverot  ‐2,5   ‐2,5

   

Tilikauden voitto  6,3   6,3

 

Pro forma ‐tase 

 

Tilintarkastamaton             

30.9.2011             

             

Miljoonaa euroa 

FAS Uusi 

Scanfil Oyj 

emoyhtiö 

IFRS 

‐oikaisu 

emoyhtiö 

IFRS Scanfil 

EMS konserni 

+emoyhtiö 

Konserni‐ 

eliminoinnit

Pro forma 

‐oikaisut 

Pro forma Uusi 

Scanfil 

‐konserni 

             

VARAT             

Pitkäaikaiset varat             

Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet      26,7     26,7

Liikearvo      2,2     2,2

Muut aineettomat hyödykkeet      3,7     3,7

Osuudet konserniyrityksissä  12,6  54,6 67,2 ‐67,2   0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä      1,2     1,2

Saamiset      0,3     0,3

Laskennalliset verosaamiset      0,3     0,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä  12,6    101,7     34,4

             

Lyhytaikaiset varat             

Vaihto‐omaisuus      33,3     33,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset      40,0     40,0

Ennakkomaksut      0,5     0,5

Lainasaamiset konsernilta      2,6     2,6

Tilikauden verotettavaan tuloon             0,0

perustuvat verosaamiset      0,2     0,2
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Myytävissä olevat sijoitukset, 

rahavarat      19,3     19,3

Rahavarat  0,1    8,3   ‐0,2  8,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä  0,1    104,0     103,8

             

VARAT YHTEENSÄ  12,7    205,7 ‐67,2 ‐0,2  138,3

             

OMA PÄÄOMA JA VELAT             

Oma pääoma             

Osakepääoma  2,0    4,0 ‐2,0   2,0

Muuntoerot      6,5     6,5

Muut rahastot    54,6 60,1 ‐54,6   5,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto  10,7    21,3 ‐10,6   10,7

Kertyneet voittovarat      42,6   ‐0,2  42,4

Oma pääoma yhteensä  12,7    134,6     67,1

             

Velat              

Pitkäaikaiset velat      32,7     32,7

Lyhytaikaiset velat      38,5     38,5

Velat yhteensä  0,0    71,2     71,2

             

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

YHTEENSÄ  12,7    205,7 ‐67,2 ‐0,2  138,3

 

Eräitä taloudellisia tietoja Scanfil EMS ‐alakonsernista 

 

Scanfil EMS Oy perustettiin 12.3.2008 ja 1.5.2008 toteutetun liiketoimintasiirron yhteydessä Scanfil EMS Oy:lle siirtyivät 

kaikki sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyneet varat, velat ja varaukset. Scanfil EMS Oy:n ensimmäinen tilikausi alkoi 

12.3.2008 ja päättyi 31.12.2008. Alla olevat tiedot perustuvat Scanfil EMS Oy:n tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 

31.12.2010, 31.12.2009 ja 31.12.2008 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2011 ja 30.9.2010 päättyneiltä yhdeksän kuukauden 

ajanjaksoilta laskettuihin taloudellisiin tietoihin.  

 

Vuoden  2008  osalta  esitetään  tilintarkastetun  tuloslaskelman  lisäksi  yhdistellyt  luvut,  jotka  sisältävät  Yhtiön 

tuloslaskelmasta  eriytetyt  sopimusvalmistusliiketoiminnan  luvut  1.1.–30.4.2008. Yhtiön  sopimusvalmistusliiketoiminta 

on  siirretty  1.5.2008  liiketoimintasiirrolla  Scanfil  EMS  Oy:öön.  Näin  ollen  Scanfil  EMS  ‐konsernin  tilikauden  2008 

tilinpäätös  sisältää  sopimusvalmistusliiketoiminnan  vain  touko‐joulukuulta  2008.  Yhdistellyt  luvut  on  laadittu 

havainnollistamaan,  mikä  olisi  ollut  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tuloslaskelma,  mikäli  liiketoimintasiirto  olisi 

toteutettu  jo  1.1.2008  alkaen  ja  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tuotot  ja  kulut  sisältyisivät  tuloslaskelmaan  koko 

vuodelta 2008. Yhdistellyt luvut on laadittu siten, että Sievi Capitalin (emoyhtiön) tammi‐huhtikuun 2008 tuloslaskelma 

on  käyty  läpi  kustannuspaikoittain  ja  kirjanpidon  tilitasolla  ja  erotettu  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tapahtumat 

muista  emoyhtiön  liiketapahtumista.  Pääsääntöisesti  sopimusvalmistusliiketoiminnan  tapahtumat  voidaan  erottaa 

emoyhtiön  tapahtumista, mutta  joidenkin  vähäisempien  kulujen  kohdalla  on  arvioitu  kohdistettavat osuudet.  Scanfil 

EMS  ‐alakonsernin  tytäryhtiöt  ovat  puhtaasti  sopimusvalmistustoimintaa  harjoittavia  ja  niiden  osalta  tuloslaskelmat 

koko vuodelta 2008 ovat olemassa ja sisältyvät yhdisteltyihin lukuihin. 

 

Yhtiön tilintarkastaja on antanut lausunnon Esitteeseen sisältyvistä yhdistellyistä tuloslaskelmatiedoista (Liite F 8).  

 

Tuloslaskelmatiedot 

        Yhdistellyt luvut          

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton

LIIKEVAIHTO  219,3 197,3 218,9 147,3   172,0 157,2

                 

Liiketoiminnan muut tuotot  0,6 0,7 2,4 2,3  0,2  0,4

Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden varastojen muutos  1,3  ‐4,1   ‐0,7 0,4   ‐0,9   1,8
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Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0 ‐127,6 ‐144,0 ‐98,2  ‐118,6  ‐111,4

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,0 ‐29,7 ‐30,1 ‐20,6  ‐22,9  ‐22,6

Poistot  ‐4,5 ‐4,5 ‐6,2 ‐4,3  ‐3,1  ‐3,4

Liiketoiminnan muut kulut  ‐20,7 ‐16,5 ‐19,0 ‐13,3  ‐16,5  ‐13,8

                 

LIIKEVOITTO  11,0 15,6 21,3 13,6  10,0  8,1

                 

Rahoitustuotot  0,5 1,3 1,0 1,0   0,3 0,4

Rahoituskulut   ‐1,6 ‐1,9 ‐1,5 ‐1,3   ‐1,2 ‐1,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,2          ‐0,3 ‐0,1

                 

VOITTO ENNEN VEROJA  9,6 15,0 20,8 13,2   8,8 7,2

                 

Tuloverot  ‐2,9 ‐5,1 ‐4,0 ‐2,3  ‐2,5  ‐2,2

                 

TILIKAUDEN VOITTO  6,8 9,9 16,8 10,9  6,3  5,0

                 

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

voitosta laskettu osakekohtainen 

tulos:  0,11  0,17   0,28  0,19  0,11   0,08

Osakkeiden lukumäärä (kpl)  59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000  59 000 000 59 000 000

                  

KONSERNIN LAAJA 

TULOSLASKEMA6                   

TILIKAUDEN VOITTO  6,8 9,9 16,8 10,9  6,3  5,0

                 

MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT                

   

Muuntoerot  5,0 ‐1,9 4,6 5,0  1,3  3,3

Tilikauden muut laajan tuloksen erät 

verojen jälkeen  5,0 ‐1,9 4,6 5,0  1,3  3,3

                 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHT.  11,8 8,1 21,4 15,9  7,6  8,2

                  

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta 

voitosta                

laskettu osakekohtainen tulos  0,20 0,14 0,36 0,27  0,13  0,14

Osakkeiden lukumäärä (kpl)  59 000 000 59 000 000 59 000 000 59 000 000  59 000 000 59 000 000

 

Tasetiedot  

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

VARAT              

Pitkäaikaiset varat              

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  27,2 23,4 25,1  26,7   22,8

Liikearvo  2,2 2,2 2,3  2,2   2,2

Muut aineettomat hyödykkeet  3,5 1,1 1,4  3,7   0,8

Sijoitukset  0,0 0,0 0,0  0,0   0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä  1,4      1,2   2,2

Saamiset  0,2      0,3    0,1

Laskennalliset verosaamiset  0,3 0,1 0,2  0,3   0,2

   35,0 26,8 29,0  34,4   28,4

Lyhytaikaiset varat              

Vaihto‐omaisuus  36,8 24,7 30,2  33,3   38,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset  54,3 46,5 50,9  40,0   53,6

                                                 
6 Tilikauden 2008 laajan tuloslaskelman erät ovat tilintarkastamattomia. Muilta osin tilikauden 2008 tiedot ovat tilintarkastettuja. 
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Ennakkomaksut  0,3 0,1 0,1  0,5   0,3

Lainasaamiset konsernilta      2,6     

Tilikauden verotettavaan tuloon 

perustuvat verosaamiset  0,2  0,2  0,3

Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit 

varat  0,5 3,2     

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat  8,0 15,6 20,0   19,3  14,7

Rahavarat  9,1 7,6 9,9   8,2  7,0

   108,5 94,9 114,5   103,9  114,2

               

VARAT YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5   138,4  142,7

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT              

               

OMA PÄÄOMA              

Osakepääoma  2,0 2,0 2,0  2,0   2,0

Muuntoerot  5,1 0,1 2,0  6,5   3,4

Muut rahastot  5,0 4,2 3,3  5,5   5,0

Sijoitetun vapaan opo:n rahasto  10,6 10,6 75,6  10,6   10,6

Kertyneet voittovarat  36,8 30,8 21,8  42,6   35,0

   59,6 47,8 104,7  67,2   56,0

               

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  59,6 47,8 104,7  67,2   56,0

               

VELAT              

Pitkäaikaiset velat              

Laskennalliset verovelat  0,2 0,1 0,0  0,2   0,1

Varaukset  0,2 0,1 0,1  0,4   0,2

Lainat konsernilta    22,7       34,5

Rahoitusvelat  35,6    12,0  31,1     

Muut velat  1,0      1,0   1,7

   37,0 23,0 12,1  32,7   36,5

Lyhytaikaiset velat              

Ostovelat ja muut velat  39,0 29,9 26,1  29,3   43,8

Tilikauden verotettavaan tuloon 

perustuvat verovelat  0,6 0,8 0,5  0,3   0,7

Lainat konsernilta  2,8 8,3        5,6

Lyhytaikaiset rahoitusvelat  4,4 12,0    8,9     

   46,8 51,0 26,6  38,5   50,1

               

VELAT YHTEENSÄ  83,8 73,9 38,8  71,2   86,6

               

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5  138,4   142,7

 

Rahavirtalaskelmatiedot 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

Liiketoiminnan nettorahavirta  1,5 27,9 10,5   15,2  1,1

Investointien nettorahavirta   ‐9,3 0,3 ‐3,3  ‐2,7   ‐1,2

Rahoituksen nettorahavirta  ‐0,2 ‐34,0 0,0  ‐2,8   ‐2,9

Rahavarojen muutos  ‐8,0 ‐5,8 7,2  9,7   ‐3,1
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Tunnusluvut  

         Yhdistellyt luvut          

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  1.1.–31.12.2008  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

   tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

Taloudellista kehitystä 

kuvaavat tunnusluvut           

Oman pääoman tuotto, %  12,6  13,0 15,8 17,0  13,3   12,7

Sijoitetun pääoman tuotto, %  11,4  15,8 19,0 19,6  12,5   11,6

Korollinen vieras pääoma, 

miljoonaa euroa  42,8  43,0 12,0 12,0  40,0   40,1

Nettovelkaantumisaste, %  43,1  40,4 ‐20,1 ‐20,1  18,7   32,9

Omavaraisuusaste, %  41,6  39,3 73,0 73,0  48,6   39,3

Bruttoinvestoinnit 

käyttöomaisuuteen, miljoonaa 

euroa  10,1  3,1 3,9 2,8  2,7   2,2

Bruttoinvestoinnit 

käyttöomaisuuteen, % 

liikevaihdosta  4,6  1,6 1,8 1,9  1,6   1,4

Henkilöstön keskimääräinen 

lukumäärä kaudella  1 989  1 921 1 974 1 989  2 082   1 959

                    

Osakekohtaiset tunnusluvut                   

Tulos/osake, euroa  0,11  0,17 0,28 0,19  0,11   0,08

Oma pääoma/osake, euroa  1,01  0,81 1,77 1,77  1,14   0,95

                    

Osakkeiden lukumäärä                   

tilikauden lopussa, tuhatta 

kappaletta  59 000  59 000 59 000 59 000  59 000  59 000

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

           

Tilikauden voitto x 100 

Oman pääoman tuotto‐%  = 

Oma pääoma (keskiarvo) 

(Voitto ennen veroja + korko ‐ ja muut rahoituskulut) x 100 

Sijoitetun pääoman tuotto‐%  = 

Taseen loppusumma ‐ korottomat velat (keskiarvo) 

(Korolliset velat ‐ rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit) x 100 

Nettovelkaantumisaste (%)  = 

Oma pääoma 

Oma pääoma x 100  

Omavaraisuusaste (%)  = 

Taseen loppusumma ‐ saadut ennakot 

Tilikauden voitto 

Tulos/osake  = 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 

Oma pääoma 

Oma pääoma/osake  = 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 
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10 Vastaanottavan Yhtiön liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 

 

Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä tämän Esitteen liitteinä F 3 ‐ F 5 olevien Scanfil EMS Oy:n tilinpäätöstietojen, liitteinä F 6 ja F 

7  olevien  Uuden  Scanfilin  pro  forma  ‐tilinpäätöstietojen  sekä  kohdassa  VI  esitettyjen  tietojen  ja  lisäksi  eräiden  muiden  tässä 

Esitteessä esitettyjen taloudellisten tietojen kanssa. 

 

Seuraavassa  tarkastelussa  esitetään  tulevaisuutta  koskevia  lausumia,  joihin  liittyy  riskejä  ja  epävarmuustekijöitä. 

Sijoittajien on syytä perehtyä myös tämän Esitteen kohdissa III ja VI esitettyihin tekijöihin.  

 

Tässä  osassa  ”pro  forma  ‐tuloslaskelma  2010”  viittaa  31.12.2010  päättyneeltä  tilikaudelta  laadittuun  pro  forma 

‐tuloslaskelmaan  ja  ”pro  forma  ‐tuloslaskelma  30.9.2011”  viittaa  30.9.2011  päättyneeltä  yhdeksältä  kuukaudelta 

laadittuun  pro  forma  ‐tuloslaskelmaan,  joissa  laadinnan  oletuksena  on  ollut  se,  että  jakautuminen  olisi  tapahtunut 

1.1.2010. ”Pro forma ‐tase 30.9.2011” viittaa 30.9.2011 päättyneeltä osavuosikatsaukselta laadittuun pro forma ‐taseeseen, 

jossa oletuksena on se, että jakautuminen olisi tapahtunut 30.9.2011. 

 

Toimintaympäristö ja Vastaanottavan Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminnan  asiakkaat  ovat  voimakkaasti  altistuneita  yleisen  taloudellisen  tilanteen  kehitykselle 

sekä muutoksille asiakaskäyttäytymisessä  ja varsinkin yksittäisten  tietoliikenneasiakkaiden kysynnän vaihtelu voi olla 

voimakasta  lyhyelläkin  ajanjaksolla. Asiakkaiden kysynnän vaihtelusta  johtuva  liiketoiminnan heikko  ennustettavuus 

aiheuttaa Uudelle Scanfilille toiminnallisen riskin.  

 

Taantumavuoden  2009 markkinatilanne  oli  haasteellinen  Scanfil  EMS  ‐alakonsernin  loppuasiakkaille  joiden  tuotanto 

putosi huomattavasti aiemmasta tasosta. Heijastukset Scanfil EMS Oy:n myyntiin olivat pienemmät, sillä Scanfil EMS Oy 

onnistui vaikeassa markkinatilanteessa saamaan uusia asiakkuuksia ja laajentamaan toimituksiaan vanhoille asiakkaille. 

 

Markkinoiden  toipuminen  alkoi  vuoden  2010  ensimmäisen  neljänneksen  lopulla  ja  sopimusvalmistusasiakkaiden 

liiketoimintanäkymät paranivat selvästi. Heikkoa ensimmäistä neljännestä  lukuun ottamatta kysynnän vahvistuminen 

jatkui  läpi  vuoden.  Vuoden  2010  kolmas  neljännes  oli  jo  myynniltään  paras  neljään  vuoteen.  Koko  vuoden  2010 

liikevaihto  kasvoi  11,1  %  edelliseen  vuoteen  verrattuna.  Scanfil  EMS  Oy:n  asiakkaat  ryhmitellään  tietoliikenne‐  ja 

ammattielektroniikka‐asiakkaisiin.  Vuonna  2010  varsinkin  ammattielektroniikka‐asiakkaiden  kysynnän  kasvu  oli 

voimakasta  ja  koko  vuoden  myynnin  kasvusta  suurin  osa  kertyi  ammattielektroniikka‐asiakkailta.  Ammatti‐

elektroniikka‐asiakkaiden  osuus  vuoden  2010  kokonaismyynnistä  oli  49 %  (44 %  vuonna  2009)  ja  tietoliikenneasiak‐

kaiden osuus 51 % (56 % vuonna 2009). 

 

Kysynnän  kasvu  on  jatkunut  positiivisena myös  vuoden  2011  ensimmäisellä  puoliskolla.  Liikevaihdon  kasvu  viime 

vuoden vastaavaan kauteen verrattuna oli 27,6 %. Varsinkin ammattielektroniikka‐asiakkaiden kysyntä pysyi korkealla 

tasolla  myynnin  kasvun  ollessa  lähes  45  %  viime  vuoden  vastaavaan  jaksoon  verrattuna.  Ammattielektroniikka‐

asiakkaiden osuus ensimmäisen vuosipuoliskon kokonaismyynnistä oli 58 % (51 % vastaavalla jaksolla vuonna 2010) ja 

tietoliikenneasiakkaiden osuus 42 % (49 % vastaavalla jaksolla vuonna 2010). 

 

Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät 

 

Talouden  kehitys  on  hidastunut merkittävästi monilla  toimialoilla  ja maailmantalous  voi  ajautua  taantumaan. Viime 

viikkoina  taantumapelot  ovat  voimistuneet  sekä  Yhdysvalloissa  että  Euroopassa.  Vaikka  taantuma  vältettäisiin, 

kansantalouksien kasvuluvut heikkenevät  joka tapauksessa  ja  jopa Kiinan kasvu voi hyytyä. Yritykset varautuvat tällä 

hetkellä pahimpaan  ja  investointeja  tehdään  varovaisesti,  jos  ollenkaan. Varastoja  ja  tuotantoa  ajetaan  alas  ja  itseään 

ruokkiva  negatiivinen  kierre  voi  käynnistyä.  Sopimusvalmistustoiminnan  lähiajan  riskit  liittyvät maailmantalouden 

epävarmana  jatkuvaan  kehitykseen.  Talouden  kasvun  hidastuminen  tai  kääntyminen  laskuun  sekä  investointien 

hidastuminen  voivat  heikentää  kysyntää  sopimusvalmistusmarkkinoilla  ja  vaikuttaa  yhtiön  liikevaihtoon  sekä 

tulokseen. 

 

Scanfil EMS ‐konsernin myynti 1.1–30.9.2011 oli 172,0 miljoonaa euroa  jossa on kasvua 9,4 % viime vuoden vastaavaan 

jaksoon verrattuna. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen hyvä myynnin kasvu taittui kolmannella neljänneksellä 

erityisesti  tietoliikenne‐  ja  osin  myös  uusiutuvaan  energiaan  liittyvien  ammattielektroniikkatuotteiden  kysynnän 

laskusta johtuen. Kolmannen neljänneksen myynti laski 18 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kokonaisuu‐

tena  ammattielektroniikkatuotteiden myynti on kuitenkin kasvanut  tammi‐syyskuussa  2011 noin  33 % viime vuoden 
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vastaavaan  jaksoon verrattuna. Ammattielektroniikka‐asiakkaiden osuus tammi‐syyskuun kokonaismyynnistä oli 60 % 

(49 % vastaavalla jaksolla vuonna 2010) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 40 % (51 % vastaavalla jaksolla vuonna 2010). 

 

Sievi Capital  on  13.9.2011  antanut  pörssitiedotteen,  jonka mukaan  se  laskee  vuoden  2010  tulosennustetta. Kyseinen 

tulosennuste on arvioitu tarkemmin kohdassa X.10.  

 

1.1.–30.9.2011 verrattuna 1.1.–30.9.2010  

 

Alla kuvattu arviointi perustuu ajanjaksoilta 1.1.–30.9.2011 ja 1.1.–30.9.2010 laadittuihin taloudellisiin tietoihin.  

 

Liikevaihto 

 

Liikevaihto 1.1.–30.9.2011 oli 172,0 miljoonaa euroa (157,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1–30.9.2011 olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Kulut 

 

Kulut 1.1. –30.9.2011 olivat 158,1 miljoonaa euroa (147,8 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Aineiden ja tarvikkeiden käyttö 

1.1.–30.9.2011 oli  118,6 miljoonaa  euroa  ja  69,0 %  liikevaihdosta  (111,4 miljoonaa  euroa  ja  70,9 %  liikevaihdosta  1.1.–

30.9.2010), työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut 1.1.–30.9.2011olivat 22,9 miljoonaa euroa  ja 13,3 % liikevaihdosta (22,6 

miljoonaa euroa ja 14,4 % liikevaihdosta 1.1.–30.9.2010) ja liiketoiminnan muut kulut 1.1.–30.9.2011olivat 16,5 miljoonaa 

euroa ja 9,6 % liikevaihdosta (13,8 miljoonaa euroa ja 8,8 % liikevaihdosta 1.1.–30.9.2010).  

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–30.9.2011 olivat 3,1 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Liiketulos 

 

Liiketulos 1.1.–30.9.2011 oli 10,0 miljoonaa euroa (8,1 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Liiketulos oli 5,8 % liikevaihdosta 

(5,1 % liikevaihdosta 1.1.–30.9.2010).  

 

Nettorahoituskulut 

 

Nettorahoituskulut 1.1.–30.9.2011 olivat 1,0 miljoonaa euroa  (0,8 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Rahoitustuotot olivat 

hieman korkeammat vuonna 2010. 

 

Verot 

 

Verot 1.1.–30.9.2011 olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010).  

 

Tilikauden tulos (tappio) 

 

Tilikauden tulos 1.1.–30.9.2011 oli 6,3 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Muuntoeroja 1.1.–30.9.2011 kirjattiin 1,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa 1.1.–30.9.2010). Muuntoerot muodostuvat 

pääasiallisesti  RMB  ‐valuuttaisten  tytäryhtiöiden  tuloslaskelmien  ja  taseiden muuntamisesta  euromääräisiksi. Kiinan 

valuutta on sidoksissa USA:n dollariin ja USA:n dollarin vaihtelu vaikuttaa muuntoeron määrään.  
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Tilikausi 2010 verrattuna tilikauteen 2009  

 

Alla kuvattu arviointi perustuu ajanjakson 1.1.–31.12.2010 osalta pro forma ‐tietoihin ja ajanjakson 1.1.–31.12.2009 osalta 

Scanfil EMS Oy:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen. 

 

Liikevaihto 

 

Konsernin  liikevaihto  1.1.–31.12.2010  oli  219,3  miljoonaa  euroa  (197,3  miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2009). 

Sopimusvalmistustoimialan  asiakkaiden  liiketoimintanäkymät  paranivat  vuonna  2010  taantumavuoden  2009  jälkeen. 

Vuoden  2010  ensimmäisen  neljänneksen  lopulla  alkanut  kysynnän  vahvistuminen  jatkui  läpi  vuoden  ja  liikevaihto 

kasvoi 11,1 % vuoteen 2009 verrattuna. 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.–31.12.2010 olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa vuonna 2009).  

 

Kulut 

 

Konsernin kulut 1.1.–30.12.2010 olivat yhteensä 206,0 miljoonaa euroa (173,9 miljoonaa euroa vuonna 2009). Aineiden ja 

tarvikkeiden käyttö 1.1.–31.12.2010 oli 154,0 miljoonaa euroa  ja 70,2 %  liikevaihdosta  (127,6 miljoonaa euroa  ja 64,7 % 

liikevaihdosta vuonna 2009), työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut olivat 31,0 miljoonaa euroa  ja 14,1 %  liikevaihdosta 

vuonna  2010  (29,7 miljoonaa  euroa  ja  15,1 %  liikevaihdosta  vuonna  2009)  ja  liiketoiminnan muut  kulut  olivat  21,0 

miljoonaa euroa ja 9,6 % liikevaihdosta vuonna 2010 (16,5 miljoonaa euroa ja 8,4 % liikevaihdosta vuonna 2009). 

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–31.12.2010 olivat 4,5 miljoonaa euroa (4,5 miljoonaa euroa vuonna 2009).  

 

Liiketulos 

 

Konsernin  liiketulos 1.1.–31.12.2010 oli  10,7 miljoonaa  euroa  (15,6 miljoonaa  euroa vuonna 2009). Liiketulos oli 4,9 % 

liikevaihdosta (7,9 % vuonna 2009). Kannattavuuden kehitykseen on vaikuttanut raaka‐ainehintojen nousu  ja ongelmat 

joidenkin elektroniikkakomponenttien saatavuudessa, mikä jossain määrin nosti kustannuksia ja rajoitti myyntiä. 

 

Nettorahoituskulut 

 

Nettorahoituskulut  1.1.–31.12.2010  olivat  ‐1,1  miljoonaa  euroa  (‐0,6  miljoonaa  euroa  vuonna  2009),  joka  on  0,5  % 

liikevaihdosta (0,3 % vuonna 2009). 

 

Verot 

 

Konsernin verot 1.1.–31.12.2010 olivat 2,8 miljoonaa euroa  (5,1 miljoonaa euroa vuonna 2009). Verojen pienentyminen 

johtuu edellisvuotta heikommasta tuloksesta. 

 

Tilikauden tulos (tappio) 

 

Tilikauden voitto 1.1.–31.12.2010 oli 6,5 miljoonaa euroa (9,9 miljoonaa euroa vuonna 2009) 

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Muuntoeroja 1.1.–31.12.2010 kirjattiin 5,0 miljoonaa euroa  (‐1,9 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2009). Muuntoerot sisältävät 

ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.  

 

Tilikausi 2009 verrattuna tilikauteen 2008  

 

Alla kuvattu arviointi perustuu ajanjakson 1.1.–31.12.2009 osalta Scanfil EMS Oy:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen  ja 

ajanjakson 1.1.–31.12.2008 osalta yhdisteltyihin tuloslaskelmatietoihin.  

 85



 

 

Liikevaihto 

 

Konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2009 oli 197,3 miljoonaa euroa (218,9 miljoonaa euroa vuonna 2008). 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.–31.12.2009 olivat 0,7 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa vuonna 2008). 

Vuodelle 2008 on kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoittoja 1,7 miljoonaa euroa. Pääosa myyntivoitosta  tulee Unkarin 

tytäryhtiön kiinteistöön kuuluvan maa‐alueen osan myynnistä. 

 

Kulut 

 

Konsernin kulut 1.1.–30.12.2009 olivat yhteensä 173,9 miljoonaa euroa (193,1 miljoonaa euroa vuonna 2008). Aineiden ja 

tarvikkeiden käyttö 1.1.–31.12.2009 oli 127,6 miljoonaa euroa  ja 64,7 %  liikevaihdosta  (144,0 miljoonaa euroa  ja 65,8 % 

liikevaihdosta vuonna 2008), työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut 1.1.–31.12.2009 olivat 29,7 miljoonaa euroa  ja 15,1 % 

liikevaihdosta (30,1 miljoonaa euroa  ja 13,8 % liikevaihdosta vuonna 2008) ja liiketoiminnan muut kulut 1.1.–31.12.2009 

olivat 16,5 miljoonaa euroa ja 8,4 % liikevaihdosta (19,0 miljoonaa euroa ja 8,7 % liikevaihdosta vuonna 2008). 

 

Poistot ja arvonalentumiset 

 

Poistot 1.1.–31.12.2009 olivat 4,5 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa vuonna 2008). 

 

Liiketulos 

 

Konsernin  liiketulos 1.1.–31.12.2009 oli  15,6 miljoonaa  euroa  (21,3 miljoonaa  euroa vuonna 2008). Liiketulos oli 7,9 % 

liikevaihdosta  (9,7  %  liikevaihdosta  vuonna  2008).  Suhteellinen  kannattavuus  on  säilynyt  samalla  tasolla,  ilman 

käyttöomaisuuden myyntivoittoja liiketulos vuonna 2008 oli 9,1 % liikevaihdosta.  

 

Nettorahoituskulut 

 

Nettorahoituskulut  1.1.–31.12.2009  olivat  –0,6  miljoonaa  euroa  (‐0,5  miljoonaa  euroa  vuonna  2008),  joka  on  0,3  % 

liikevaihdosta (0,2 % liikevaihdosta vuonna 2008). 

 

Verot 

 

Konsernin verot 1.1.–31.12.2009 olivat 5,1 miljoonaa euroa  (4,0 miljoonaa euroa vuonna 2008). Efektiivisen veroasteen 

huomattava  nousu  johtuu  Kiinan  verokantojen  noususta,  Kiinasta  maksettujen  osinkojen  lähdeverosta  ja 

kirjaamattomista laskennallisista verosaamisista verotuksellisista tappioista. 

 

Tilikauden tulos (tappio) 

 

Tilikauden voitto 1.1.–31.12.2009 oli 9,9 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa vuonna 2008).  

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 

 

Muuntoeroja  1.1.–31.12.2009 kirjattiin  ‐1,9 miljoonaa  euroa  (4,6 miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2008). Muuntoerot muodo‐

stuvat pääasiallisesti RMB ‐valuuttaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmien ja taseiden muuntamisesta euromääräisiksi.  

 

Maksuvalmius ja pääomalähteet 

 

Uuden Scanfilin maksuvalmius perustuu sen tytäryhtiön Scanfil EMS Oyj:n hyvään maksuvalmiuteen. Uusi Scanfil voi 

tarvittaessa  lainata  Scanfil  EMS  Oy:ltä  tarvittavia  varoja.  Scanfil  EMS  Oy  rahoittaa  toimintansa  liiketoiminnan 

tulorahoituksella  ja  nykyisillä  rahavaroilla.  Scanfil  EMS  Oy:n  rahavarat  (pankkitilit  ja  alle  kolmen  kuukauden 

talletukset) 30.9.2011 olivat 27,4 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa 31.12.2010).  

 

Uudelle Scanfilille siirtyy Jakautumissuunnitelmassa kuvattu alkukassa (100 000 euroa).  
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Scanfil EMS Oy:llä on yksi 40 miljoonan euron  laina,  joka  lyhennetään  tasasuuruisin  lyhennyksin  (4 444 444,44 euroa) 

puolivuosittain,  ensimmäisen  lyhennyksen  maksupäivä  on  8.12.2011.  Lainan  korko  on  2,21  %  ja  korko  maksetaan 

lyhennysten yhteydessä puolivuosittain, ensimmäinen koronmaksun maksupäivä oli 8.6.2011.  

 

Taseen tietoja 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tietoja Vastaanottavan Yhtiön taseesta, joka perustuu Scanfil EMS Oy:n tilintarkastet‐

tuihin  tilinpäätöksiin  31.12.2010,  31.12.2009  ja  31.12.2008  päättyneiltä  tilikausilta  ja  osavuosikatsauksiin  30.9.2011  ja 

30.9.2010. Tämän lisäksi esitetään pro forma ‐tase 30.9.2011. 

 

   31.12.2010  31.12.2009  31.12.2008  30.9.2011 

Pro forma  

30.9.2011  30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton  tarkastamaton 

                

VARAT               

Pitkäaikaiset varat  35,0 26,8 29,0 34,4 34,4  28,4

Lyhytaikaiset varat  108,5 94,9 114,5 103,9 103,8  114,2

VARAT YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5 138,4 138,3  142,7

              

OMA PÄÄOMA JA VELAT             

Oma pääoma  59,6 47,8 104,7 67,2 67,1  56,0

Pitkäaikaiset velat  37,0 23,0 12,1 32,7 32,7  36,5

Lyhytaikaiset velat  46,8 51,0 26,6 38,5 38,5  50,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  143,4 121,7 143,5 138,4 138,3  142,7

                

Taseen ulkopuoliset vastuut ja annetut 

sitoumukset               

                

Omasta velasta annetut kiinnitykset               

     Annetut yrityskiinnitykset  40,0 12,0 12,0 40,0 40,0  12,0

                

Annetut takaukset               

    Oman yrityksen puolesta annettu  0,1 0,1 0,1 0,0 0,0  0,1

    Konserniyrityksen puolesta annettu  0,8 0,8 

 

Varat 

 

Pitkäaikaiset varat 

 

Pitkäaikaiset  varat  koostuvat  pääosin  aineellisista  käyttöomaisuushyödykkeistä,  joita  ovat  toimisto‐  ja  tehdasraken‐

nukset  sekä  koneet  ja  laitteet.  Pitkäaikaiset  varat  sisältävät myös  liikearvon, muut  aineettomat  hyödykkeet,  osuudet 

osakkuusyrityksissä ja laskennalliset verosaamiset. 

 

Pitkäaikaiset varat 31.12.2010 olivat 35,0 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat 8,1 miljoonaa euroa verrattuna 26,8 miljoonaan 

euroon 31.12.2009. Kasvu johtuu tehdyistä investoinneista, joista merkittävin oli Suzhoun tehdaskiinteistön hankinta. 

 

Lyhytaikaiset varat 

 

Lyhytaikaiset varat koostuvat vaihto‐omaisuudesta, myyntisaamisista sekä likvideistä rahavaroista. 

 

Lyhytaikaiset  varat  31.12.2010  olivat  108,5  miljoonaa  euroa,  ja  ne  kasvoivat  13,6  miljoonaa  euroa  verrattuna  94,9 

miljoonaan  euroon  31.12.2009.  Kasvu  johtuu  vaihto‐omaisuuden  ja  myyntisaamisten  kasvusta  liikevaihdon  kasvun 

myötä.  
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Lyhtyaikaiset  varat  30.9.2011  olivat  103,9  miljoonaa  euroa,  ja  ne  pienenivät  4,5  miljoonaa  euroa  verrattuna  108,5 

miljoonaan euroon 31.12.2010. Myyntisaamiset  ja muut  saamiset pienenivät 14,3 miljoonaa  euroa  ja  likvidit  rahavarat 

vastaavasti kasvoivat 10,4 miljoonaa euroa tammi‐syyskuun 2011 aikana. 

  

Oma pääoma 

 

Oma  pääoma  koostuu  osakepääomasta, muuntoeroista,  rahastoista,  sijoitetun  vapaan  oman  pääoman  rahastosta  ja 

kertyneistä voittovaroista. 

 

Oma pääoma  31.12.2010 oli 59,6 miljoonaa  euroa,  ja  se on kasvanut  11,8 miljoonaa  euroa verrattuna  47,8 miljoonaan 

euroon 31.12.2009. Kasvu johtuu kertyneiden voittovarojen kasvusta sekä muuntoerojen kasvusta. 

 

Oma pääoma 30.9.2011 oli 67,2 miljoonaa euroa, ja se on kasvanut 7,6 miljoonaa euroa verrattuna 59,6 miljoonaan euroon 

31.12.2010. Kasvu johtuu pääosin kertyneiden voittovarojen kasvusta. 

 

Velat 

 

Pitkäaikaiset velat 

 

Pitkäaikaiset velat koostuvat pääosin korollisesta rahoitusvelasta. 

 

Pitkäaikaiset  velat  31.12.2010  olivat  37,0  miljoonaa  euroa,  ja  ne  kasvoivat  14,0  miljoonaa  euroa  verrattuna  23,0 

miljoonaan  euroon  31.12.2009. Kasvu  johtuu  nostetusta pankkilainasta,  jolla  on maksettu  takaisin  konsernin  sisäinen 

laina. 

 

Pitkäaikaiset velat 30.9.2011 olivat 32,7 miljoonaa euroa, ja ne pienenivät 4,3 miljoonaa euroa verrattuna 37,0 miljoonaan 

euroon  31.12.2010.  Muutos  johtuu  pitkäaikaisen  luoton  seuraavan  vuoden  4,4,  miljoonan  euron  lyhennyserän 

siirtämisestä lyhytaikaisiin velkoihin. 

 

Lyhytaikaiset velat 

 

Lyhytaikaiset  velat  koostuvat  ostoveloista,  tilikauden  verotettavaan  tuloon  perustuvista  veroveloista  ja  lainoista 

konsernilta sekä korollisten rahoitusvelkojen seuraavan vuoden lyhennyksistä.  

 

Lyhytaikaiset  velat  31.12.2010  olivat  46,8  miljoonaa  euroa,  ja  ne  pienentyivät  4,1  miljoonaa  euroa  verrattuna  51,0 

miljoonaan  euroon  31.12.2009.  Muutos  johtuu  pääosin  ostovelkojen  kasvusta  8,8  miljoonalla  eurolla  ja  lainojen 

takaisinmaksusta 12,0 miljoonalla eurolla. 

 

Lyhytaikaiset  velat  30.9.2011  olivat  38,5  miljoonaa  euroa,  ja  ne  pienentyivät  8,4  miljoonaa  euroa  verrattuna  46,8 

miljoonaan  euroon  31.12.2010. Muutos  johtuu  edellä  kerrotusta  lainan  seuraavan  vuoden  lyhennysten  siirtämisestä 

lyhytaikaisiin velkoihin sekä ostovelkojen pienentymisestä. 

 

Taseen ulkopuoliset vastuut ja annetut sitoumukset 

 

Scanfil EMS Oy on antanut vuonna 2010 Nordea Pankki Suomi Oyj:lle yrityskiinnityksiä 40,0 miljoonan euron  luoton 

vakuudeksi.  Scanfil  Oü:llä  on  vuosina  2008  ja  2009  ollut  vasta‐arvoltaan  12,2  miljoonan  euron  pankkilaina,  jonka 

maksamisen  vakuudeksi  on  saatu  rahoituslaitoksen  antama  pankkitakaus  ja  Scanfil  EMS  Oy  on  antanut  rahoitus‐

laitokselle  pankkitakauksen  vastavakuudeksi  yrityskiinnityksiä  12,0  miljoonan  euron  arvosta.  Scanfil  EMS  Oy  on 

antanut tytäryhtiöidensä velkojen maksamisen vakuudeksi omavelkaisia takauksia yhteensä 0,8 miljoonan euron arvosta 

vuonna 2011.  
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Rahavirtalaskelmatietoja 

 

   1.1.–31.12.2010  1.1.–31.12.2009  12.3.–31.12.2008  1.1.–30.9.2011  1.1.–30.9.2010 

   Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐  Tilin‐ 

Miljoonaa euroa  tarkastettu  tarkastettu  tarkastettu  tarkastamaton  tarkastamaton 

Liiketoiminnan nettorahavirta  1,5 27,9 10,5  15,2  1,1

Investointien nettorahavirta   ‐9,3 0,3 ‐3,3 ‐2,7   ‐1,2

Rahoituksen nettorahavirta  ‐0,2 ‐34,0 0,0 ‐2,8   ‐2,9

Rahavarojen muutos  ‐8,0 ‐5,8 7,2 9,7   ‐3,1

 

Liiketoiminnan rahavirta 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta 1.1.–30.9.2011 oli 15,2 miljoonaa euroa  (1,5 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010). Suurin  syy 

parantuneeseen  rahavirtaan oli käyttöpääomaan  sitoutuneen pääoman määrä. Käyttöpääomaa vapautui 5,1 miljoonaa 

euroa 1.1.–30.9.2011, kun sitä vastaavasti sitoutui lisää 9,9 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010.  

 

Investointien rahavirta 

 

Investointien nettorahavirta 1.1.–30.9.2011 oli  ‐2,7 miljoonaa euroa  (‐9,3 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010).  Investointien 

rahavirta  koostuu  pääosin  investoinneista  aineellisiin  ja  aineettomiin  hyödykkeisiin. Merkittävin  investointi  vuonna 

2010 oli Suzhoun tytäryhtiön kiinteistön hankinta.  

 

Rahoituksen rahavirta 

 
Rahoituksen  rahavirta  1.1.–30.9.2011  oli  ‐2,8  miljoonaa  euroa  (‐0,2  miljoonaa  euroa  1.1.–31.12.2010).  Rahoituksen 

rahavirta  vuonna  2010  sisältää  40,0 miljoonan  euron  pankkilainan  noston,  Viron  tytäryhtiön  12,0 miljoonan  euron 

pankkilainan takaisinmaksun ja konsernilainan 28,2 miljoonan euron takaisinmaksun emoyhtiölle.  

 

Rahavarojen muutos 1.1.–30.9.2011 oli 9,7 miljoonaa euroa (‐8,0 miljoonaa euroa 1.1.–31.12.2010). 
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XII PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

 

1 Pääomarakenne ja velkaantuneisuus 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön toteutunut pääomarakenne ja velkaantuneisuus konsernitasolla 30.9.2011 sekä 

samat  tiedot  Yhtiön  sekä  Vastaanottavan  Yhtiön  osalta  Jakautumisen  jälkeen.  Tiedot  perustuvat  Yhtiön  IFRS:n 

mukaisesti laadittuun osavuosikatsaukseen 30.9.2011 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Taulukkoa tulee lukea 

yhdessä  Esitteen  kohtien  X.10  ja  XI.10  sekä  Esitteeseen  viittaamalla  sisällytettyjen  Yhtiön  konsernitilinpäätöstietojen 

kanssa. 

 

Miljoonaa euroa  30.9.2011 

 
Sievi Capital 

Toteutunut 

Sievi Capital 

Jakautumisen  

jälkeen 7 

Uusi Scanfil 

Jakautumisen  

jälkeen 1 

  Tilintarkastamaton 

       

Oma pääoma       

Osakepääoma 15,2  15,2  2,0 

Ylikurssirahasto 16,1  16,1   

Omat osakkeet ‐8,9  ‐8,9   

Muuntoerot 6,8  0,3  6,5 

Muut rahastot 5,5  ‐0,1  5,5 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto      10,6 

Kertyneet voittovarat 120,4  65,1  42,6 

Oma pääoma yhteensä  155,0  87,8  67,2 

       

Velkaantuminen     

                                                

 

Pitkäaikaiset velat   36,6  3,9  32,7 

Lyhytaikaiset velat   38,8  0,4  38,5 

Lyhytaikaiset velat konsernilta    2,6   

Velat yhteensä  75,4  6,9  71,2 

       

       

Oma pääoma ja velat yhteensä  230,5  94,7  138,4 

       

Korolliset nettovelat       

Rahavarat       40,4 8  13,0        27,4 2 

Lyhytaikaiset korolliset velat   8,9    8,9 

Pitkäaikaiset korolliset velat   31,1    31,1 

Lyhytaikaiset korolliset velat konsernilta    2,6   

Korolliset nettovelat yhteensä  ‐ 0,4  ‐ 10,3  12,6 

 

Taseen ulkopuoliset vastuut on esitetty Esitteen kohdissa X.10 ja XI.10. Taseen ulkopuolisissa vastuissa ei ole tapahtunut 

olennaisia muutoksia tilinpäätöshetken 31.12.2010 jälkeen. 

 
7 Olettaen että Jakautuminen toteutetaan suunnitellun mukaisesti. 
8 Rahavarat sisältävät 19,3 miljoonaa euroa alle 3 kuukauden määräaikaisia pankkitalletuksia, jotka taseessa esitetään kohdassa 

Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 
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2 Sievi Capitalin käyttöpääomaa koskeva lausunto 

 

Yhtiön  johdon käsityksen mukaan Sievi Capitalin käyttöpääoma on  riittävä kattamaan yhtiön nykyiset  tarpeet  tämän 

Esitteen julkistamista seuraavan 12 kuukauden ajaksi. 

 

3 Uuden Scanfilin käyttöpääomaa koskeva lausunto 

 

Yhtiön  johdon käsityksen mukaan Uuden Scanfilin käyttöpääoma on riittävä kattamaan yhtiön nykyiset tarpeet tämän 

Esitteen julkistamista seuraavan 12 kuukauden ajaksi. 
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XIII SIEVI CAPITALIN JOHTO, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

 

1 Yleistä 

 

Osakeyhtiölain  ja  Sievi Capitalin  yhtiöjärjestyksen mukaan  yhtiön  hallinto  ja  valvonta  on  jaettu  osakkeenomistajien, 

hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.  

 

Osakkeenomistajat osallistuvat Sievi Capitalin hallintoon  ja  johtamiseen yhtiökokouksissa  tehtävien päätösten kautta. 

Yleensä yhtiökokous kokoontuu hallituksen kutsusta. Tämän  lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, 

mikäli  yhtiön  tilintarkastaja  tai  osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  vähintään  yhtä  kymmenesosaa  kaikista  yhtiön 

liikkeeseen  laskemista  osakkeista,  kirjallisesti  vaativat  yhtiökokouksen  koollekutsumista  tietyn  asian  käsittelemistä 

varten.  

 

Sievi Capitalin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on  toimitettava aikaisintaan kolmea  (3) kuukautta  ja 

viimeistään kolmea  (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän  (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa 

tarkoitettua  yhtiökokouksen  täsmäytyspäivää  julkaisemalla  kutsu  yhtiö  kotisivuilla  tai  hallituksen  päättämässä 

sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän  yhtiön  osakasluetteloon  merkittyyn  osoitteeseen 

postitetulla  kirjeillä.  Osakkeenomistajien  on  saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  ilmoittauduttava  yhtiölle 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

 

Hallituksen,  toimitusjohtajan  ja  johtoryhmän osoite on Yritystie 6, 85410 Sievi.  Jakautumisen Täytäntöönpanon  jälkeen 

Sievi Capitalilla ei kuitenkaan ole omaa johtoryhmää. 

 

2 Hallitus 

 

Sievi  Capitalin  hallituksen  tehtävänä  on  huolehtia  yhtiön  hallinnosta  ja  toiminnan  asianmukaisesta  järjestämisestä. 

Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon  ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä,  jotka lain 

tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle  tai  toimitusjohtajalle. Hallitus päättää Sievi Capitalin  ja sen 

tytäryhtiöiden strategiasta ja keskeisistä liiketoimintatavoitteista. 

 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan sen hallitus koostuu vähintään viidestä ja enintään seitsemästä varsinaisesta jäsenestä. 

Tämän Esitteen päivämäärällä hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. 

 

Hallituksen  jäsenet  valitaan  tehtäväänsä  valintaa  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen  päättymiseen  saakka. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen toiminta on jaettu 

seuraaviin  valiokuntiin:  nimitysvaliokunta  ja  tarkastusvaliokunta.  Hallituksen  jäsenet  jakaantuvat  valiokuntiin 

seuraavasti:  nimitysvaliokuntaan  kuuluvat  Jorma  J. Takanen  ja Asa‐Matti Lyytinen  sekä  tarkastusvaliokuntaan  koko 

hallitus. 

 

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten nimittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä asioita sekä 

tarvittaessa etsiä sopivia henkilöitä Yhtiön hallituksen jäseniksi. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa taloudellista 

raportointiprosessia  ja  tilinpäätösten  ja  osavuosikatsausten  raportointia  sekä  seurata  Yhtiön  sisäisen  valvonnan  ja 

riskienhallinnan  toimivuutta. Se arvioi myös  tilintarkastuksen asianmukaisuutta  ja valmistelee  tilintarkastajan valintaa 

koskevan päätösehdotuksen. 

 

3 Hallituksen jäsenet 

 

       

Nimi  Syntymävuosi  Asema  Hallituksessa 

 vuodesta 

Jorma J. Takanen  1946  Hallituksen puheenjohtaja  1976 

Asa‐Matti Lyytinen  1950  Hallituksen varapuheenjohtaja  2000 

Tuomo Lähdesmäki  1957  Hallituksen jäsen  2005 

Reijo Pöllä  1951  Hallituksen jäsen  1983 

Jarkko Takanen  1967  Hallituksen jäsen  1997–2003, 2005‐ 
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Seuraavassa  on  esitetty  lyhyt  kuvaus  Yhtiön  hallitukseen  Esitteen  päivämääränä  kuuluvista  henkilöistä. 

Jakautumissuunnitelman mukaan  Jakautuminen  ei  vaikuttaisi  hallituksen  kokoonpanoon,  joka  pysyisi  samana myös 

Jakautumisen  täytäntöönpanon  jälkeen.  Mikäli  Jakautumissuunnitelma  hyväksytään  yhtiökokouksessa  22.11.2011, 

hallitus tullee valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Asa‐Matti Lyytisen 1.1.2012 alkaen. 

 

Jorma J. Takanen 

 

Jorma J. Takanen on tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin ja Scanfil EMS Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Takanen 

(1946)  on  Scanfilin  perustaja,  toimitusjohtaja  vuosina  1976–2005  ja Sievi  Capital  ‐konsernin  konsernijohtaja  1.2.2005 

lähtien sekä hallituksen jäsen vuodesta 1976. Koulutukseltaan Takanen on kemian insinööri. Takanen ei ole riippumaton 

Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

Takasella  on  tämän Esitteen päivämääränä  seuraavat hallinto‐,  johto‐  tai valvontaelinten  jäsenyydet: Riitta  ja  Jorma  J. 

Takasen säätiö  (hallituksen puheenjohtaja), Ultraprint Oy  (hallituksen puheenjohtaja),  Jussi Capital Oy  (hallituksen  jä‐

sen), Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO  (hallituksen  jäsen), Pohjanmaan Puhelin Oy  (hallituksen  jäsen),  iLOQ Oy 

(hallituksen  jäsen),  IonPhase Oy  (hallituksen  jäsen), Lännen  Tehtaat Oyj  (hallituksen  jäsen)  ja Keskinäinen  työeläke‐

vakuutusyhtiö Varma (hallintoneuvoston jäsen). 

 

Takanen on tämän Esitteen päivämäärää edeltävän viiden (5) vuoden aikana toiminut hallituksen  jäsenenä Teknologia‐

teollisuus ry:ssä. 

 

Asa‐Matti Lyytinen 

 

Asa‐Matti Lyytinen on tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin ja Scanfil EMS Oy:n hallituksen jäsen. Lyytinen (1950) 

on  ollut  Yhtiön  hallituksen  jäsen  vuodesta  2000.  Hän  oli  Mecrastor  PricewaterhouseCoopers  Oy:n  partneri  ja 

toimitusjohtaja  vuosina  1992–2002.  Ennen  sitä  hän  toimi  Mecrastor  Oy:n  toimitusjohtajana  vuosina  1990–1992  ja 

varatoimitusjohtajana  1988–1990.  Koulutukseltaan  Lyytinen  on  ekonomi,  kauppatieteiden  maisteri.  Lyytinen  on 

riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

Lyytisellä  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  seuraavat  hallinto‐,  johto‐  tai  valvontaelinten  jäsenyydet:  Jacanta  Oy 

(hallituksen  puheenjohtaja),  Modufia  Oy  (hallituksen  puheenjohtaja),  Kitron  ASA  (hallituksen  puheenjohtaja), 

Panphonics Oy  (hallituksen puheenjohtaja),  Fermlab Oy  (hallituksen puheenjohtaja)  ja  Fuko Pharma Oy  (hallituksen 

puheenjohtaja). 

 

Tuomo Lähdesmäki 

 

Tuomo  Lähdesmäki  on  tämän Esitteen päivämääränä  Sievi Capitalin  ja  Scanfil EMS Oy:n  hallituksen  jäsen.  Lähdesmäki 

(1957) on Yhtiön hallituksen  jäsen vuodesta 2005  lähtien. Hän on Boardman Oy:n perustajajäsen  ja partneri vuodesta 

2002.  Sitä  ennen  hän  on  toiminut  mm.  Elcoteq  Oyj:n  toimitusjohtajana  vuosina  1997–2001  ja  Leiras  Oy:n 

toimitusjohtajana vuosina 1991–1997. Koulutukseltaan Lähdesmäki on diplomi‐insinööri, MBA (INSEAD). Lähdesmäki on 

riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

Lähdesmäellä  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  seuraavat  hallinto‐,  johto‐  tai  valvontaelinten  jäsenyydet:  Turun 

Yliopistosäätiö (hallituksen puheenjohtaja), Liedon Vanhalinna ‐säätiö (hallituksen puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki 

Oy (hallituksen puheenjohtaja), Aspocomp Group Oyj (hallituksen puheenjohtaja), Metsä Tissue Oyj (hallituksen jäsen), 

Kaute  säätiö  (valtuuskunnan  puheenjohtaja), Meconet Oy  (hallituksen  jäsen), Viafin Oy  (hallituksen  puheenjohtaja), 

Renewa Oy  (hallituksen puheenjohtaja), Yliopiston apteekki  (hallituksen  jäsen), Vaaka Partners Oy  (hallituksen  jäsen), 

Ovenia Oy (hallituksen puheenjohtaja) ja Nesco Invest Oy (hallituksen puheenjohtaja). 

 

Lähdesmäki on tämän Esitteen päivämäärää edeltävän viiden (5) vuoden aikana toiminut hallituksen jäsenenä seuraavissa 

yhtiöissä: Amer Sports Oyj, Viola Systems Oyj, Boardman Oy, VTI Technologies Oy (hallituksen puheenjohtaja), Satel Oy 

(hallituksen puheenjohtaja), Citycon Oyj ja Helkama Forste Oy. 

 

Reijo Pöllä 

 

Reijo Pöllä on  tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin  ja Scanfil EMS Oy:n hallituksen  jäsen  ja Scanfil EMS Oy:n 

investoinneista  vastaava  johtaja.  Reijo  Pöllä  (1951)  on  ollut  Yhtiön  hallituksen  jäsen  vuodesta  1983  ja  Yhtiön 
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palveluksessa  vuodesta  1977.  Toukokuusta  2006  lähtien  hänen  vastuullaan  ovat  olleet  konsernin  merkittävimmät 

investointiprojektit. Hän on toiminut Yhtiön kotimaan toiminnoista vastaava johtaja vuosina 2001–2006. Sitä ennen hän 

on  toiminut  Sievin  elektroniikkatehtaan  ja  Äänekosken  tehtaan  johtajana.  Koulutukseltaan  Pöllä  on  tietoliikenne‐

tekniikan insinööri. Pöllä ei ole riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

Pöllä on tämän Esitteen päivämääränä Greenpoint Oy:n hallituksen jäsen. 

 

Jarkko Takanen 

 

Jarkko Takanen on tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin ja Scanfil EMS Oy:n hallituksen jäsen. Takanen (1967) on 

ollut  yhtiön  hallituksen  jäsen  vuosina  1997–2003  ja  vuodesta  2005  lähtien.  Hän  on  työskennellyt  Scanfil  Oyj:n 

palveluksessa  vuosina  1995–2004  mm.  asiakaspalvelu‐,  tehdas‐,  laatu‐  ja  ATK‐päällikkönä  sekä  logistiikasta  ja 

hankinnoista vastaavana  johtajana. Belgiassa  toimivan  tytäryhtiön Scanfil N.V.:n  toimitusjohtajana hän  toimi 1.4.2003–

30.6.2004.  Koulutukseltaan  Takanen  on  tuotantotalous‐insinööri  ja  laskentatoimen  merkonomi.  Takanen  ei  ole 

riippumaton Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. 

 

Takanen on tämän Esitteen päivämääränä Jussi Capital Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. 

 

4 Johtoryhmä 

 

Tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capital ‐konserni muodostuu sijoitus‐ ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj:stä sekä sen 100 

%:sti omistamasta Scanfil EMS‐alakonsernista. Scanfil EMS Oy:llä on johtoryhmä, jonka kuvaus on jäljempänä kohdassa 

XV.4. Jakautumisen Täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalilla ei ole omaa johtoryhmää. 

 

Mikäli  Jakautumissuunnitelma  hyväksytään  yhtiökokouksessa  22.11.2011,  hallitus  tullee  valitsemaan  Sievi  Capitalin 

toimitusjohtajaksi Jorma J. Takasen  ja talousjohtajaksi Riku Wiitalan 1.1.2012 alkaen. Jorma J. Takasen lyhyt kuvaus on 

esitetty edellä kohdassa XIII.3. Tämän Esitteen päivämääränä olevan suunnitelman mukaisesti Yhtiön  johtoon kuuluisi 

Jorma J. Takanen ja Riku Wiitala.  

 

Riku Wiitala  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  Sievi  Capital  Oyj:n  yritystutkija.  Riku Wiitala  (1974)  on  ollut  Yhtiön 

palveluksessa vuodesta 2009 lähtien. Wiitala on tämän Esitteen päivämääränä Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ja Wellspring 

Capital Oy:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan Riku Wiitala on kauppatieteiden maisteri. 
 

5 Johdon taustat ja perhesuhteet 

 

Helsingin hovioikeus on vuonna  2009  tuominnut Sievi Capital Oyj:n hallituksen puheenjohtajan  Jorma  J. Takasen  40 

päiväsakkoon  arvopaperimarkkinoita  koskevasta  tiedottamisrikoksesta  siltä  osin  kuin  Sievi  Capital  Oyj:n  17.1.2006 

antama tulosvaroitus on aiheettomasti myöhästynyt. Samassa yhteydessä Yhtiölle tuomittiin 25 000 euron yhteisösakko.  

 

Lukuun ottamatta edellä mainittua, hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole Euroopan komission 

asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen 1 kohdan 14.1 b) ‐ d) mukaisesti muita ilmoitettavia tietoja petollisista rikoksista tai 

rikkomuksista,  konkursseista,  pesänhoidoista,  selvitystiloista,  oikeus‐  ja  valvontaviranomaisten  esittämistä  virallisista 

syytteistä ja/tai määräämistä seuraamuksista tai kieltotuomioista Esitteen julkistamista edeltävältä viiden vuoden ajalta.  

 

Hallituksen puheenjohtaja  Jorma  J. Takanen on  toimitusjohtaja Harri Takasen  ja hallituksen  jäsen  Jarkko Takasen  isä. 

Tomi Takanen (Director, Materials and Logistics) on Jorma J. Takasen serkun poika.  

 

6 Eturistiriidat 

 

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön hallinnon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsen tai 

toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa 

osaa yhtiön  ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana 

olennaista etua,  joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on sanottu sopimuksesta, on vastaavasti 

sovellettava oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. 

 

Sievi Capital tekee sijoitustoimintansa puitteissa sijoituksia listaamattomien ja listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Yhtiön ja 

listaamattoman  kohdeyhtiön  osakkeenomistajien  kesken  allekirjoitetaan  lisäksi  osakassopimus  koskien  kohdeyhtiön 
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hallintoa,  osakkeiden  omistusta  sekä  muita  osapuolten  oikeuksia  ja  velvollisuuksia.  Osakassopimuksissa  sovitaan 

tavallisesti myös sijoittajan osallistumisesta kohdeyhtiön hallitustyöskentelyyn.  

 

Yhtiö  omistaa  40 %:n  osuuden  Panphonics Oy:stä  jonka  hallituksen  puheenjohtaja  ja  yksi  omistajista  on Asa‐Matti 

Lyytinen. Yhtiö omistaa 22,96 %:n osuuden iLOQ Oy:stä. Jorma J. Takasen, Reijo Pöllän sekä Jussi Capital Oy:n (Jorma 

Takasen ja hänen perheensä sijoitusyhtiö) omistusosuus iLOQ Oy:n osakkeista on yhteensä 18,4 %.  

 

Hallituksen  ja  johtoryhmän  jäsenillä  ja  toimitusjohtajalla  ei  ole muita  eturistiriitoja  niiden  tehtävien,  joita  heillä  on 

Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. 

 

Riippumattomuusarvioinnin  perusteella  hallituksen  jäsenistä Asa‐Matti  Lyytisen  ja  Tuomo  Lähdesmäen  on  katsottu 

olevan riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenistä Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä 

ja  Jarkko  Takanen  eivät  ole  riippumattomia  Yhtiöstä  ja  merkittävistä  osakkeenomistajista.  Jakautumisella  ei  ole 

vaikutusta edellä kuvattuun riippumattomuusarviointiin.  

 

7 Johdon palkkiot sekä kannustin‐ ja eläkejärjestelyt 

 

Johdon palkkiot 

 

Hallituksen  jäsenille,  toimitusjohtajalle  sekä  muille  Scanfil  EMS  Oy:n  johtoryhmän  jäsenille  vuosina  2008–2010 

maksettujen palkkojen ja palkkioiden (mukaan lukien työsuhde‐etuudet) yhteismäärä käy ilmi seuraavasta taulukosta:  

 

1 000 euroa  2010 2009  2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde‐etuudet  869 870 709

Osakeperusteiset etuudet  42 47  21

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet  ‐ ‐ ‐

 

Vuosina 2008–2010 hallituksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettin palkkioita seuraavasti: 

 

1 000 euroa  2010 2009  2008

Toimitusjohtaja   184 177 166

Hallituksen puheenjohtaja  83 83 83

Hallituksen jäsen Lyytinen   24 24 23

Hallituksen jäsen Lähdesmäki  24 24  23

Hallituksen jäsen Takanen  24 24  23

Hallituksen jäsen Pöllä  6 6  9

 

Scanfil  EMS  Oy:n  johtoryhmän  ja  toimitusjohtajan  palkat  ja  palkkiot  maksaa  kokonaisuudessaan  Scanfil  EMS‐

alakonserni, kuitenkin siten, että Reijo Pöllän hallituspalkkion maksaa Sievi Capital. 

 

Hallituksen  jäsenten  palkkioista  päättää  yhtiökokous  ja  palkkio  maksetaan  kuukausittain.  Yhtiön  varsinainen 

yhtiökokous 13.4.2011 päätti palkkioperusteista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa/kuukausi, 

yhtiön  ulkopuolisen  jäsenen  palkkio  2  000  euroa/kuukausi  ja  yhtiön  palveluksessa  olevan  jäsenen  palkkioksi  500 

euroa/kuukausi. Sievi Capitalin  ja Uuden Scanfilin hallitusten  jäsenten palkkioista ehdotetaan päätettävän  Jakautuvan 

Yhtiön yhtiökokouksessa Uuden Scanfilin hallitusten jäsenten valinnan yhteydessä. Jakautuvan Yhtiön yhtiökokous voi 

päättää  Jakautuvan  Yhtiön  ja  Vastaanottavan  Yhtiön  hallituksille  maksettavien  palkkioiden  ja  niiden 

määräytymisperusteiden muuttamisesta. Jakautumissuunnitelman mukaisesti hallitus ehdottaa, että Jakautuvan Yhtiön 

hallituksen  jäsenille maksetaan  palkkioita  seuraavasti:  hallituksen  puheenjohtaja  700  euroa  kuukaudessa,  hallituksen 

jäsen joka ei ole Yhtiön palveluksessa 700 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsen joka on Yhtiön palveluksessa 200 euroa 

kuukaudessa.  

 

Kannustinjärjestelmä 

 

Yhtiön  hallitus  on  päättänyt  vuonna  2006  konsernin  johdon  ja  avainhenkilöiden  palkitsemisesta 

voittopalkkiojärjestelmällä. Yhtiön muodostaman konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat osakepalkkiojärjestelmään ja 

Yhtiön  hallitus  on  määrittänyt  ja  hyväksynyt  järjestelmän  rakenteen  vuosittain.  Palkkio  on  perustunut  vuosittain 

määriteltävien  konsernitason  tavoitteiden  sekä  johtoryhmän  jäsenten  henkilökohtaisten  tavoitteiden  toteutumiseen. 
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Voittopalkkiosta puolet on maksettu Yhtiön osakkeina ennakonpidätyksen jälkeen ja toinen puoli on siirtynyt henkilön 

palkkiopankkiin.  Luovutetuilla  osakkeilla  on  ollut  vuoden  luovutuskielto.  Seuraavina  vuosina  uusi  mahdollinen 

voittopalkkio  lisätään  palkkiopankissa  olevaan  lukuun  ja  tästä  summasta  maksetaan  puolet  osakkeina 

ennakonpidätyksen  jälkeen.  Henkilön  työsuhteen  päättyessä  palkkiopankissa  oleva  summa  on  mitätöitynyt. 

Myönnettävien  osakkeiden  lukumäärä  on  laskettu  käyttäen  yhtiön  osakkeen  päätöskurssia  tilinpäätöksen 

julkistamispäivänä. Osakkeet  on  luovutettu  yhtiön  hallussa  olevista  omista  osakkeista Yhtiön  hallitus  päätti maksaa 

vuoden  2010  tulospalkkiot  poikkeuksellisesti  rahana.  Vuoden  2010  tulosten  perusteella  on  johtoryhmän  jäsenille 

maksettu yhteensä 16 tuhatta euroa.  

 

Rahapalkkiojärjestelmään  kuuluu  Yhtiön  muodostaman  konsernin  muita  avainhenkilöitä.  Palkkio  on  perustunut 

yhtiötason tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumiseen. 

 

Lisäksi tehtaiden työntekijöille voidaan maksaa palkkiota tehtaan suoritustason perusteella. 

 

Vuodelta 2010 ansaittujen palkkioiden määrä oli Yhtiön muodostamassa konsernissa yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa. 

 

Yhtiön hallitus tulee päättämään kannustinjärjestelmän muuttamisesta Jakautumisen johdosta Jakautumissuunnitelman 

tultua hyväksytyksi Yhtiön yhtiökokouksessa.  

 

Eläkejärjestelyt 

 

Yhtiön  muodostamalla  konsernilla  on  erilaisia  paikallisten  käytäntöjen  mukaisia  eläkejärjestelyjä.  Konsernin 

suomalaisen  henkilöstön  eläketurva  on  hoidettu  eläkevakuutuksilla.  Ulkomaisten  tytäryhtiöiden  eläketurva  on 

järjestetty  paikallisen  käytännön  mukaan.  Konsernin  eläkejärjestelyt  on  luokiteltu  maksupohjaisiksi  järjestelyiksi. 

Maksupohjaisiin  eläkejärjestelyihin  liittyvät  maksut  kirjataan  kuluksi  sille  tilikaudelle,  jolle  ne  kohdistuvat. 

Jakautumisella  ei  ole  vaikutusta  eläkejärjestelyiden  toteuttamiseen,  joskin  sen  johdosta  suurin  osa  eläkejärjestelyistä 

siirtyy Uuden Scanfilin vastuulle. 

 

Yhtiön toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, joka on kuvattu alla kohdassa 9. 

 

8 Johdon omistukset  

 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 30 231 031 

Yhtiön osaketta, joka vastaa noin 49,79 % Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.  

 

Hallituksen  ja  johtoryhmän  jäsenten  omistukset  tämän  Esitteen  päivämääränä  ilmenevät  alla  olevasta  taulukosta 

(osakemäärät sisältävät myös henkilöiden lähipiirin omistukset). 

 

Johdon omistukset     

Nimi  Asema  Osakkeet (kpl)

Jorma J. Takanen  Hallituksen puheenjohtaja 20 499 646

Harri Takanen  Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 4 030 664

Reijo Pöllä  Hallituksen jäsen, johtoryhmän jäsen 3 128 745

Jarkko Takanen  Hallituksen jäsen 2 553 334

Tuomo Lähdesmäki  Hallituksen jäsen 10 000

Asa‐Matti Lyytinen  Hallituksen jäsen 4 000

Marjo Nurkkala  Johtoryhmän jäsen 3 953

Keijo Anttila  Johtoryhmän jäsen 576

Tomi Takanen  Johtoryhmän jäsen  113

 

Riku Wiitala, Markku Kosunen ja Aki Viljamaa eivät omista Yhtiön osakkeita tämän Esitteen päivämääränä.  

 

Yhtiö ei ole laskenut liikkeelle optio‐oikeuksia. Jakautumisen seurauksena edellä mainitut johtoryhmän jäsenet (mukaan 

lukien  toimitusjohtaja)  eivät  enää  ole  Sievi Capitalin  palveluksessa  ja mikäli  edellä mainituissa  osakeomistuksissa  ei 

tapahdu  muutoksia,  Sievi  Capitalin  hallituksen  jäsenet  tulevat  Jakautumisen  Täytäntöönpanopäivänä  omistamaan 

yhteensä 26 195 725 Sievi Capitalin osaketta,  joka vastaa noin 43,15 % Sievi Capitalin osakkeista  ja niiden  tuottamasta 

äänimäärästä.  
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9 Johdon sopimukset 

 

Tämän  Esitteen  päivämääränä  Sievi Capitalin  toimitusjohtajana  toimii Harri  Takanen.  Toimitusjohtajalla  on  erillinen 

toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli 

yhtiö päättää  toimitusjohtajan kanssa  tehdyn  toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan  toimitusjohtajalle erokorvauksena 

12 kuukauden  rahapalkkaa vastaava määrä  toimitusjohtajasopimuksen  ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on  lakisääteinen. 

Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka eläke‐ennuste on noin 1 000 euroa kuukaudessa. 

 

Jakautumisen  yhteydessä  Harri  Takanen  siirtyy  Uuden  Scanfilin  toimitusjohtajaksi  Jakautumisen  Täytäntöön‐

panopäivänä. Samassa yhteydessä kyseinen toimitusjohtajasopimus sekä vapaaehtoinen eläkevakuutus siirtyvät Uudelle 

Scanfilille ilman, että siitä syntyy Sievi Capitalille ylimääräisiä velvoitteita.  

 

10 Tilintarkastajat 

 

Yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiössä  on  yhdestä  kahteen  (1–2)  varsinaista  tilintarkastajaa,  joiden  tulee  olla 

Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1–

2)  varatilintarkastajaa.  Jos  valitaan  vain  yksi  varsinainen  tilintarkastaja,  on  valittava  yksi  varatilintarkastaja. Milloin 

tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole 

kuitenkaan valittava.  

 

Yhtiöllä on tämän Esitteen päivämääränä yksi tilintarkastaja: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Ahti. 

Jakautumisella ei ole vaikutusta tilintarkastajiin.  

 

11 Corporate governance 

 

Yhtiö  noudattaa  Arvopaperimarkkinayhdistys  ry:n  15.6.2010  julkistamaa  Suomen  listayhtiöiden  hallinnointikoodia 

lukuun  ottamatta  suosituksia  9  (Hallituksen  jäsenten  lukumäärä,  kokoonpano  ja  pätevyys),  14  (Riippumattomien 

jäsenten määrä),  26  (Tarkastusvaliokunnan  jäsenten  riippumattomuus)  ja  29  (Nimitysvaliokunnan  jäsenet  ja  jäsenten 

valinta). Jakautumisella ei ole vaikutusta hallinnointikoodin soveltamiseen.  

 

Yhtiön on Jakautumisen  jälkeen tarkoitus aktiivisesti ryhtyä toimiin naispuolisen  jäsenen  löytämiseksi  ja nimeämiseksi 

hallitukseen, minkä  oletetaan  tapahtuvan  seuraavassa  yhtiökokouksessa. Hallituksen  suorittaman  riippumattomuus‐

arvioinnin  mukaan  kaksi  hallituksen  jäsenistä  (Asa‐Matti  Lyytinen  ja  Tuomo  Lähdesmäki)  ovat  Yhtiöstä  riippu‐

mattomia. Yhtiöistä ei‐riippumattomat hallituksen  jäsenet  (Jorma  J. Takanen, Reijo Pöllä  ja  Jarkko Takanen) kuuluvat 

Yhtiön seitsemän suurimman omistajan joukkoon. Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskien vuoksi on 

perusteltua,  että  he  valvovat  omistajien  etua myös  hallituksen  jäseninä  ja  tarkastusvaliokunnassa.  Lisäksi  Jorma  J. 

Takanen  on  Yhtiön  perustaja  ja  toimitusjohtaja  vuosina  1976–2005,  Reijo  Pöllä  on  ollut  Yhtiön  palveluksessa 

elektroniikkavalmistuksen kehittäjänä vuodesta 1981  ja Jarkko Takanen on työskennellyt Yhtiössä eri tehtävissä 1995 – 

2004,  joten heillä on  erittäin  laaja kokemus Yhtiön  ja  toimialan  toiminnasta,  joka hallitustyöskentelyn kautta  saadaan 

koko  Yhtiön  ja  kaikkien  osakkeenomistajien  käyttöön.  Nimitysvaliokunnassa  Jorma  J.  Takanen  on  Yhtiön  suurin 

yksittäinen  osakkeenomistaja Asa‐Matti Lyytisen  ollessa Yhtiöstä  riippumaton. Valiokunnan  kokoonpanon  katsotaan 

turvaavan osakkeenomistajien edun valiokunnan työskentelyssä. 

 

12 Henkilöstö 

 

Käytännössä kaikki Yhtiön muodostaman konsernin henkilöstöön kuuluvat ovat  työskennelleet suoraan  tai välillisesti 

sopimusvalmistusliiketoiminnan  palveluksessa.  Sievi  Capital  vastaa  sijoitusliiketoiminnan  harjoittamisesta  ja  sen 

palveluksessa  on  toukokuussa  2008  lähtien  ollut  ja  on  tämän  Esitteen  päivämäärällä  3  henkilöä.  Jakautumisen 

yhteydessä Yhtiön henkilöstömäärä putoaa kahteen henkilöön. Yhtiön  sopimusvalmistusliiketoiminnan palveluksessa 

olevien henkilöstön määrä on esitetty tarkemmin kohdassa XV.12. 
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XIV YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

 

1 Yleistä 

 

Tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin osakepääoma on 15 178 567,50 euroa  jakaantuen 60 714 270 osakkeeseen. 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Yhtiön  osakkeet  on  liitetty  arvo‐osuusjärjestelmään.  Yhtiön  osakkeet  noteerataan  Helsingin  Pörssissä.  Osakkeiden 

kaupankäyntitunnus on ” SCI1V” ja ISIN‐koodi FI0009008924. 
 

Yhtiön hallussa on yhteensä 2 983 831 Yhtiön omaa osaketta, näiden osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2011 oli 8 860 464 

euroa. Yhtiön  tytäryhtiöiden  hallussa  ei  ole Yhtiön  osakkeita. Yhtiö  ei  ole  laskenut  liikkeelle  vaihtovelkakirjalainoja, 

optio‐oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia.  

 

2 Osakepääoman historiallinen kehitys 

 

Alla olevassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman muutoksista 1.1.2008 alkaen Esitteen päivämäärään 

asti. 

 

Päivämäärä  Yhtiön osakepääoma 

(EUR) 

Osakkeita 

(kpl) 

Yhtiön hallussa olevien omien 

osakkeiden määrä (kpl) 

1.1.2008  15 178 567,50  60 714 270  1 998 449 

31.12.2008  15 178 567,50  60 714 270  2 271 192 

31.12.2009  15 178 567,50  60 714 270  2 988 353 

31.12.2010  15 178 567,50  60 714 270 2 983 831 

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous  8.4.2010 valtuutti hallituksen päättämään yhdestä  tai useammasta osakeannista,  joka 

sisältää  oikeuden  antaa  uusia  osakkeita.  Valtuutus  käsittää  yhteensä  enintään  5 900  000  osaketta.  Valtuutuksessa  ei 

suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista. Valtuutus on voimassa 7.4.2013 saakka.  

 

Yhtiön  varsinainen  yhtiökokous  13.4.2011  valtuutti  hallituksen  päättämään  omien  osakkeiden  hankkimisesta 

voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Hankittavien osakkeiden  lukumäärä voi olla enintään 3 000 000 osaketta. 

Omat  osakkeet  hankitaan  yhtiön  vapaalla  omalla  pääomalla  voimassa  olevan  osakeyhtiölain  säännösten mukaisesti. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ 

OMX  Helsinki  Oy:n  järjestämän  julkisen  kaupankäynnin  välityksellä.  Osakkeet  hankitaan  niille  julkisessa 

kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista 

vapaata omaa pääomaa. Valtuutus kumoaa 8.4.2010 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden 

hankkimisesta. Valtuutus on voimassa sen myöntämisestä 18 kuukautta. 

  

3 Suurimmat osakkeenomistajat 

 

Yhtiöllä  oli  7.11.2011  yhteensä  4  533  osakkeenomistajaa.  Seuraavassa  taulukossa  on  esitetty  Yhtiön  suurimmat 

osakkeenomistajat  ja  heidän  omistuksensa  7.11.2011.  Yhtiön  osakkeita  on  yhteensä  60  714 270  kappaletta.  Yhtiön 

jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.  
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Nimi   Osakemäärä (kpl)  Osuus osakkeista (%)  Osuus äänistä (%) 

Takanen Jorma Jussi  17 596 305  28,98  28,98 

Kotilainen Eero Alvari Kuolinpesä  7 273 109  11,98  11,98 

Takanen Harri  4 002 664  6,59  6,59 

Tolonen Jonna Maria  3 251 950  5,36  5,36 

Pöllä Reijo  3 128 745  5,15  5,15 

Sievi Capital Oyj  2 983 831  4,91  4,91 

Takanen Jarkko  2 477 169  4,08  4,08 

Laakkonen Mikko  2 346 055  3,86  3,86 

Takanen Martti Tapio  1 954 218  3,22  3,22 

Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiö  1 900 000  3,13  3,13 

Yhteensä  46 914 046  77,27  77,27 

Hallintarekisteröidyt yhteensä  916 978  1,51  1,51 

Muut osakkeenomistajat  12 883 246  21,22  21,22 

 

4 Osakkeenomistajien oikeudet  

 

Yhtiöjärjestys 

 

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön  toimialana on sijoitustoiminta  ja  teollinen  toiminta. Yhtiö voi  toimia konsernin 

emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa.  

 

Osakkeenomistajien etuoikeus  

 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin 

heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain 

mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajan etuoikeudesta, edellyttää, että päätökseen on yhtiön kannalta painava 

taloudellinen  syy,  ja kyseinen päätös on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat,  joilla on vähintään kaksi kolmasosaa 

yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. 

 

Yhtiökokoukset 
 

Osakeyhtiölain  mukaan  osakkeenomistajat  käyttävät  yhtiökokouksissa  päätösvaltaansa  Yhtiön  asioissa.  Yhtiön 

varsinainen  yhtiökokous  on  osakeyhtiölain  mukaan  pidettävä  vuosittain  kuuden  kuukauden  kuluessa  tilikauden 

päättymisestä. 
 

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista:  
 

• tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen;  

• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;  

• taseen osoittaman voiton käyttäminen; 

• hallituksen jäsenten valinta; ja  

• tilintarkastajien valinta. 

 

Varsinaisten  yhtiökokousten  lisäksi  voidaan  pitää  tarvittaessa  ylimääräisiä  yhtiökokouksia.  Päätettävästä  asiasta 

riippuen sovelletaan määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. 

 

Yhtiökokous käsittelee hallituksen sille esittämiä asioita. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Osakeyhtiölain mukaan 

osakkeenomistaja  voi  kirjallisesti  pyytää  Yhtiön  hallitukselta,  että  hänen  esittämänsä  yhtiökokouksen  päätösvaltaan 

kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan 

sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli  julkisen osakeyhtiön osakkeenomistaja  tai osakkeenomistajat,  joilla on vähintään 10 

prosenttia  Yhtiön  osakkeista,  tai  Yhtiön  tilintarkastaja  kirjallisesti  vaatii  yhtiökokouksen  pitämistä  tietyn  asian 

käsittelemistä varten, on hallituksen kutsuttava yhtiökokous koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta. 
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Sikäli  kun  asia  on  saatettu  hallituksen  tietoon,  hallitukseen  ehdolla  olevat  henkilöt  julkistetaan  yhtiökokouskutsun 

yhteydessä tai kutsun julkistamisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on antanut suostumuksensa 

tehtävään  ja  häntä  kannattavat  osakkeenomistajat,  joilla  on  vähintään  10 % Yhtiön  kaikkien  osakkeiden  tuottamasta 

äänimäärästä. Hallituksen ehdotus Yhtiön tilintarkastajiksi julkistetaan yhtiökokouskutsun yhteydessä. 

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta 

Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon (tai hallintarekisteröidyllä osakkeenomistajalla,  joka on 

sanottuna  päivänä  merkitty  tilapäisesti  Yhtiön  omistajaluetteloon),  ja  joka  on  ilmoittautunut  yhtiökokoukseen 

viimeistään  yhtiökokouskutsussa  mainittuna  päivänä.  Osakkeenomistaja  voi  osallistua  yhtiökokoukseen  itse  tai 

valtuuttamansa  asiamiehen  välityksellä.  Lisäksi  osakkeenomistaja  tai  asiamies  voi  käyttää  yhtiökokouksessa  yhtä 

avustajaa. 

 

Sievi Capitalin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on  toimitettava aikaisintaan kolmea  (3) kuukautta  ja 

viimeistään kolmea  (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän  (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa 

tarkoitettua  yhtiökokouksen  täsmäytyspäivää  julkaisemalla  kutsu  Yhtiön  kotisivuilla  tai  hallituksen  päättämässä 

sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän  Yhtiön  osakasluetteloon  merkittyyn  osoitteeseen 

postitetulla  kirjeillä.  Osakkeenomistajien  on  saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  ilmoittauduttava  Yhtiölle 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

 

Äänioikeus 

 

Osakkeenomistaja  saa  osallistua  yhtiökokoukseen  ja  käyttää  siellä  äänioikeuttaan  joko  henkilökohtaisesti  tai 

valtuuttamansa  asiamiehen  välityksellä.  Jokainen  osake  oikeuttaa  yhtiökokouksessa  äänestämään  yhdellä  (1)  äänellä. 

Mikäli  hallintarekisteröityjen  osakkeiden  omistajalla  on  oikeus  olla  merkittynä  osakasluetteloon  yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivänä ja hän haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet 

väliaikaisesti omiin nimiinsä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. 

 

Yhtiökokouksissa  päätökset  tehdään  yleensä  yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä. Kuitenkin  eräät  päätökset,  kuten 

yhtiöjärjestyksen  muutokset,  suunnattu  osakeanti  ja  eräissä  tapauksissa  päätökset  Yhtiön  sulautumisesta  tai 

purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista 

osakkeista. 

 

Osingot ja muu voitonjako 

 

Osakeyhtiölain  ja  Suomessa  vallitsevan  käytännön  mukaan  suomalaisten  yhtiöiden  osakkeille  maksetaan  osinkoa 

pääsääntöisesti  vain  kerran  vuodessa,  ja  osinkoa  voidaan  maksaa  vasta  yhtiökokouksen  hyväksyttyä  yhtiön 

tilinpäätöksen  ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Uuden osakeyhtiölain 

mukaan  osingonjako  voi  perustua  myös  muuhun  kuin  viimeksi  päättyneeltä  tilikaudelta  vahvistettuun 

tilintarkastettuun tilinpäätökseen,  ja yhtiöt voivat myös  jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja 

ylimääräisen  yhtiökokouksen  hyväksymän  tilintarkastetun  tilinpäätöksen  perusteella.  Osingonjako  edellyttää 

osakkeenomistajien  enemmistöpäätöstä  yhtiön  yhtiökokouksessa.  Yhtiökokous  voi  myös  valtuuttaa  hallituksen 

päättämään  osingonjaosta.  Yhtiön  yhtiöjärjestyksen mukaan  Yhtiön  osakkeet  tuottavat  Yhtiössä  yhtäläiset  oikeudet 

(mukaan lukien oikeus osinkoon).  

 

Osakeyhtiölain  mukaan  oma  pääoma  jaetaan  sidottuun  ja  vapaaseen  omaan  pääomaan.  Jaolla  on  merkitystä 

määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Osakepääoma sekä kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän 

arvon  rahasto  ja  uudelleenarvostusrahasto  ovat  sidottua  omaa  pääomaa.  Myös  ennen  uuden  osakeyhtiölain 

voimaantuloa syntyneet ylikurssirahasto  ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa sen mukaan kuin osakeyhtiölain 

voimaanpanosta  annetussa  laissa  (625/2005) määrätään. Muut  rahastot  sekä  tilikauden  ja  edellisten  tilikausien  voitto 

ovat vapaata omaa pääomaa. Osinko voi olla enintään jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, 

jos  jaosta  päätettäessä  tiedetään  tai  pitäisi  tietää  yhtiön  olevan  maksukyvytön  tai  jaon  aiheuttavan 

maksukyvyttömyyden.  Jakokelpoiset  varat  sisältävät  tilikauden  voiton,  edellisiltä  tilikausilta  kertyneet  voittovarat  ja 

yhtiön  muut  vapaan  oman  pääoman  erät,  joista  on  vähennetty  taseen  osoittama  tappio  sekä  määrä,  joka 

yhtiöjärjestyksen  mukaan  on  jätettävä  jakamatta.  Jakokelpoisia  varoja  on  soveltuvin  osin  korjattava  taseeseen 

aktivoitujen  perustamis‐,  tutkimus‐  ja  tiettyjen  kehityskulujen  määrällä  sen  mukaisesti,  mitä  osakeyhtiölain 

voimaanpanosta annetussa laissa määrätään. Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaista 

määrää,  elleivät  osakkeenomistajat,  jotka  omistavat  vähintään  10  %  Yhtiön  kaikista  osakkeista,  sitä  varsinaisessa 
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yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen  jakokelpoisten varojen rajoissa 

osinkona  on  jaettava  vähintään  puolet  tilikauden  voitosta,  josta  vähennetään  yhtiöjärjestyksen  mukaan  jakamatta 

jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia Yhtiön omasta pääomasta. 

Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti  jaettavat osingot. Osingot 

ja  muut  jako‐osuudet  maksetaan  niille  osakkeenomistajille  tai  heidän  nimeämilleen  henkilöille,  jotka  on  merkitty 

osakasluetteloon  täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear asianomaisen  tilinhoitajayhteisön välityksellä. 

Arvo‐osuusjärjestelmässä  osingot  maksetaan  osakkeenomistajille  tilisiirtoina  rekisteriin  ilmoitetuille  tileille.  Kaikki 

Yhtiön  osakkeet  tuottavat  yhtäläiset  oikeudet  Yhtiön  jakamiin  osinkoihin  ja muihin  jako‐osuuksiin  (mukaan  lukien 

Yhtiön varojen  jako purkautumistilanteessa). Osingon vanhenemispäivä on kolme vuotta osingonmaksun eräpäivästä. 

Osinkojen verotukseen liittyvistä kysymyksistä on esitetty tietoja osiossa XVIII (”Verotus Suomessa”). 

 

Osakeyhtiölain  mukaan  Yhtiö  voi  hankkia  omia  osakkeitaan  voitonjakokelpoisilla  varoilla.  Omien  osakkeiden 

hankkimisesta  päättää  yhtiökokous.  Yhtiökokous  voi  myös  määräajaksi,  enintään  18  kuukaudeksi  yhtiökokouksen 

päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.  

 

Velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous ja lunastusvelvollisuus 

 

Arvopaperimarkkinalain mukaan  osakkeenomistajan,  jonka  osuus  kasvaa  yli  kolmen  kymmenesosan  tai  yli  puolen 

Yhtiön  osakkeiden  äänimäärästä  sen  jälkeen,  kun  Yhtiön  osake  on  otettu  julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi,  on 

tarjouduttava ostamaan  loput yhtiön  liikkeeseen  laskemista osakkeista  ja niihin oikeuttavista arvopapereista käypään 

hintaan. Lisätietoja on esitetty kohdassa XVII (”Suomen arvopaperimarkkinat”). 

 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja kaikkien 

osakkeiden  tuottamasta  äänimäärästä,  on  oikeutettu  lunastamaan  Yhtiön  loput  osakkeet  niiden  käyvästä  hinnasta. 

Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu 

vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. 
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XV VASTAANOTTAVAN YHTIÖN JOHTO, HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 

 

1 Yleistä 

 

Osakeyhtiölain  ja  Uudelle  Scanfilille  ehdotetun  yhtiöjärjestyksen  mukaan  yhtiön  hallinto  ja  valvonta  on  jaettu 

osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi Uuden Scanfilin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa 

juoksevan hallinnon hoitamisessa. 

 

Osakkeenomistajat osallistuvat Uuden Scanfilin hallintoon  ja  johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. 

Yleensä yhtiökokous kokoontuu hallituksen kutsusta. Tämän  lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, 

mikäli  yhtiön  tilintarkastaja  tai  osakkeenomistajat,  jotka  edustavat  vähintään  yhtä  kymmenesosaa  kaikista  yhtiön 

liikkeeseen  laskemista  osakkeista,  kirjallisesti  vaativat  yhtiökokouksen  koollekutsumista  tietyn  asian  käsittelemistä 

varten.  

 

Uudelle Scanfilille ehdotetun yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) 

kuukautta  ja  viimeistään  kolmea  (3)  viikkoa  ennen  yhtiökokousta,  kuitenkin  vähintään  yhdeksän  (9)  päivää  ennen 

osakeyhtiölaissa  tarkoitettua  yhtiökokouksen  täsmäytyspäivää  julkaisemalla  kutsu  yhtiö  kotisivuilla  tai  hallituksen 

päättämässä  sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän  yhtiön  osakasluetteloon  merkittyyn 

osoitteeseen  postitetulla  kirjeellä.  Osakkeenomistajien  on  saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  ilmoittauduttava 

yhtiölle  viimeistään  kokouskutsussa  mainittuna  päivänä,  joka  voi  olla  aikaisintaan  kymmenen  (10)  päivää  ennen 

kokousta. 

 

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Yritystie 6, 85410 Sievi. 

 

2 Hallitus 

 

Uuden  Scanfilin  hallituksen  tehtävänä  on  huolehtia  yhtiön  hallinnosta  ja  toiminnan  asianmukaisesta  järjestämisestä. 

Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista yhtiön hallintoon  ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä,  jotka lain 

tai  yhtiöjärjestyksen  mukaan  eivät  kuulu  yhtiökokoukselle  tai  toimitusjohtajalle.  Hallitus  päättää  yhtiön  ja  sen 

tytäryhtiöiden strategiasta ja keskeisistä liiketoimintatavoitteista. 

 

Vastaanottavalle  Yhtiölle  ehdotetun  yhtiöjärjestyksen mukaan  hallitukseen  kuuluu  vähintään  kolme  (3)  ja  enintään 

seitsemän  (7)  jäsentä. Uuden Scanfilin hallituksen  jäsenmäärän ehdotetaan olevan aluksi viisi  (5)  jäsentä  ja hallituksen 

varsinaisiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Jorma J. Takanen, Asa‐Matti Lyytinen, Tuomo Lähdesmäki, Reijo Pöllä ja 

Jarkko Takanen, eli Yhtiön nykyinen hallitus kokonaisuudessaan. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi 

Jorma J. Takanen.  

 

Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Yhtiön hallitus, jonka jäseniä 

on ehdotettu Uuden Scanfilin hallituksen jäseniksi, on Yhtiön edustajana ja täten Uuden Scanfilin perustajana alustavasti 

päättänyt eräistä perustettavan Uuden Scanfilin hallinnollisista asioista. Yhtiön hallitus on  täten päättänyt, että Uuden 

Scanfilin toiminta on Jakautumisen Täytäntöönpanopäivästä lähtien jaettu seuraaviin valiokuntiin: nimitysvaliokunta ja 

tarkastusvaliokunta. Hallituksen  jäsenet  jakaantuvat  valiokuntiin  seuraavasti:  nimitysvaliokuntaan  kuuluvat  Jorma  J. 

Takanen ja Asa‐Matti Lyytinen sekä tarkastusvaliokuntaan koko hallitus. 

 

3 Hallituksen jäsenet 

 

       

Nimi  Syntymävuosi  Asema  Hallituksessa 

 vuodesta 

Jorma J. Takanen  1946  Hallituksen puheenjohtaja  1976 

Asa‐Matti Lyytinen  1950  Hallituksen varapuheenjohtaja  2000 

Tuomo Lähdesmäki  1957  Hallituksen jäsen  2005 

Reijo Pöllä  1951  Hallituksen jäsen  1983 

Jarkko Takanen  1967  Hallituksen jäsen  1997–2003, 2005‐ 
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Hallituksen jäsenten tarkempi kuvaus on esitetty edellä kohdassa XIII.3.  

 

4 Johtoryhmä 

 

Tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capital ‐konserni muodostuu sijoitus‐ ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj:stä sekä sen 100 

%:sti omistamasta Scanfil EMS ‐alakonsernista. Scanfil EMS Oy:llä on johtoryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt:  

 

       

Nimi  Syntymävuosi  Asema  Yhtiössä vuodesta

Harri Takanen  1968  President  1994 
Keijo Anttila  1966  Director, Sales and Marketing 2008 
Markku Kosunen  1967  Director, Operations 2010 
Marjo Nurkkala  1959  Director, Finance 1997 
Reijo Pöllä  1951  Director, Investments 1977 
Tomi Takanen  1972  Director, Materials and Logistics 1997 
Aki Viljamaa  1967  Director, Operational Excellence  2004 
 

Edellä  mainittu  johtoryhmä  muodostaa  jakautumisen  jälkeen  Uuden  Scanfilin  johtoryhmän  ja  sen  jäsenet  jatkavat 

edelleen työsuhteessa Scanfil EMS Oy:öön (pois lukien Harri Takanen, joka toimii Uuden Scanfilin toimitusjohtajana). 

  

Mikäli  Jakautumissuunnitelma hyväksytään  yhtiökokouksessa  22.11.2011, hallitus  tullee  valitsemaan Uuden  Scanfilin 

toimitusjohtajaksi  Harri  Takasen  1.1.2012  alkaen.  Harri  Takasen  lyhyt  kuvaus  on  esitetty  edellä  kohdassa  XIII.4. 

Seuraavassa  on  esitetty  lyhyt  kuvaus  Uuden  Scanfilin  johtoryhmään  ehdotettavista  henkilöistä.  Uuden  Scanfilin 

palvelukseen ei siirry työsuhteisia henkilöitä. 

 

Harri Takanen 

 

Harri Takanen on koulutukseltaan diplomi‐insinööri ja tämän Esitteen päivämääränä Sievi Capitalin ja Scanfil EMS Oy:n 

toimitusjohtaja. Takanen (1968) on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 15.5.2007  lähtien. Hän on ollut Yhtiön 

palveluksessa vuodesta 1994. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on toiminut Yhtiössä mm. Kiinan toimintojen  johtajana, 

Scanfil  (Hangzhou)  Co.,  Ltd.:n  toimitusjohtajana,  teknologiasta  vastaavana  johtajana,  asiakassuhdejohtajana, 

asiakaspalvelupäällikkönä ja Sievin mekaniikkatehtaan johtajana.  

 

Takanen on tämän Esitteen päivämääränä Kitron ASA:n hallituksen jäsenen. 

 

Keijo Anttila 

 

Keijo  Anttila  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  Scanfil  EMS  Oy:n  myyntijohtaja.  Hän  on  koulutukseltaan  diplomi‐

insinööri. Anttila  (1966)  on  tullut  yhtiön  palvelukseen  vuonna  2008.  Ennen  Scanfilille  siirtymistään  hän  on  toiminut 

Mecanova  Oy:ssä  vuosina  2002–2008  toimitusjohtajana,  ja  Elektronet  Oy:ssä  1999–2001  markkinointijohtajana  ja 

suunnittelupäällikkönä.  

 

Anttila on  tämän Esitteen päivämäärää edeltävän viiden  (5) vuoden aikana  toiminut hallituksen  jäsenenä  seuraavissa 

yhtiöissä: SWECO‐Mecaplan Oy, Hollmen & Co Oy, Mecanom Oy ja Nevalan Tehdassijoitus Oy. 

 

Markku Kosunen 

 

Markku Kosunen on tämän Esitteen päivämääränä Scanfil EMS Oy:n tuotantojohtaja. Hän on koulutukseltaan tekniikan 

ylioppilas. Kosunen  (1967)  on  aloittanut  yhtiön  palveluksessa  1.10.2010. Aiemmin  hän  on  toiminut Mecanova Oy:ssä 

tuotanto‐  ja  kehitysjohtajana  vuosina  2005–2010  sekä  Flextronicsilla  ja  Ojala‐yhtymällä  Suomen mekaniikkatehtailla 

laatu‐ ja IT päällikkönä, teknisenä johtajana ja tehtaanjohtajana vuosina 1993–2005.  

 

Kosunen  on  tämän Esitteen  päivämäärää  edeltävän  viiden  (5)  vuoden  aikana  toiminut  hallituksen  jäsenenä  SWECO‐

Mecaplan Oy:ssä ja Mecapinta Oy:ssä. 
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Marjo Nurkkala 

 

Marjo  Nurkkala  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  Scanfil  EMS  Oy:n  talousjohtaja.  Hän  on  koulutukseltaan 

kauppatieteiden  maisteri.  Nurkkala  (1959)  on  toiminut  yhtiön  talouspäällikkönä  vuodesta  1997  ja  talousjohtajana 

vuodesta 2000 lähtien. Ennen siirtymistään yhtiön palvelukseen hän toimi Oy M‐Filter Ab:n talouspäällikkönä 1993–1997 

ja Osuuskauppa Jokiseudun konttoripäällikkönä vuosina 1986–1992.  

 

Reijo Pöllä 

 

Reijo Pöllän kuvaus on esitetty edellä kohdassa XIII.3. 

 

Tomi Takanen 

 

Tomi  Takanen  on  tämän  Esitteen  päivämääränä  Scanfil  EMS  Oy:n  materiaali‐  ja  logistiikkajohtaja.  Hän  on 

koulutukseltaan  tuotantotalousinsinööri.  Takanen  (1972)  on  ollut  yhtiön  palveluksessa  vuodesta  1997.  Nykyisessä 

tehtävässään hän aloitti 1.3.2009. Aikaisemmin hän on  toiminut mm. Hangzhoun  tytäryhtiön  toimitusjohtajana 2007–

2009,  avainasiakaspäällikkönä  2004–2007,  Sievin  elektroniikkatehtaalla  tuotantopäällikkönä  sekä  tehdaspäällikkönä 

vuosina 2000–2004 ja erilaisissa projektitehtävissä Sievin mekaniikkatehtaalla.  

 

Aki Viljamaa 

 

Aki Viljamaa on tämän Esitteen päivämääränä Scanfil EMS Oy:n Operational Excellence johtaja. Hän on koulutukseltaan 

koneautomaatioinsinööri.  Viljamaa  (1967)  on  ollut  yhtiön  palveluksessa  vuodesta  2004. Nykyisessä  tehtävässään  hän 

aloitti 1. heinäkuuta 2011. Aikaisemmin hän on  toiminut yhtiössä mm. Laatu‐  ja Kehitysjohtajana, Kiinan  toimintojen 

laatupäällikkönä  ja Scanfil (Hangzhou) Co.,Ltd:n logistiikkapäällikkönä. Ennen siirtymistään Scanfilille hän työskenteli 

Flextronicsilla  2002–2004  laatupäällikkönä  Suomen mekaniikkatehtailla  ja  Flextronics Enclosures  (Changzhou, China) 

laatupäällikkönä 2001–2002. 

 

5 Johdon taustat ja perhesuhteet 

 

Helsingin hovioikeus on vuonna 2009 tuominnut Uuden Scanfil Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettavan Jorma 

J. Takasen 40 päiväsakkoon arvopaperimarkkinoita koskevasta tiedottamisrikoksesta siltä osin kuin Sievi Capital Oyj:n 

17.1.2006 antama tulosvaroitus on aiheettomasti myöhästynyt. Samassa yhteydessä Sievi Capital Oyj:lle tuomittiin 25 000 

euron yhteisösakko.  

 

Lukuun ottamatta edellä mainittua, hallitukseen ja johtoryhmään ehdotettavilla jäsenillä ja ehdotetulla toimitusjohtajalla 

ei ole Euroopan komission  asetuksen  (EY) N:o  809/2004  liitteen  1 kohdan  14.1 b)  ‐ d) mukaisesti muita  ilmoitettavia 

tietoja  petollisista  rikoksista  tai  rikkomuksista,  konkursseista,  pesänhoidoista,  selvitystiloista,  oikeus‐  ja 

valvontaviranomaisten esittämistä virallisista syytteistä  ja/tai määräämistä seuraamuksista tai kieltotuomioista Esitteen 

julkistamista edeltävältä viiden vuoden ajalta. 

 

Hallituksen puheenjohtajaksi  ehdotettava  Jorma  J. Takanen  on  toimitusjohtaja Harri Takasen  ja  hallituksen  jäseneksi 

ehdotettavan Jarkko Takasen isä. Tomi Takanen (Director, Materials and Logistics) on Jorma J. Takasen serkun poika.  

 

6 Eturistiriidat 

 

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön hallinnon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsen tai 

toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa ottaa 

osaa yhtiön  ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana 

olennaista etua,  joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on sanottu sopimuksesta, on vastaavasti 

sovellettava oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen. 

 

Hallitukseen ja johtoryhmään ehdotetuilla jäsenillä ja ehdotetulla toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, 

joita heillä tulee olemaan Uudessa Scanfilissä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. 

 

Yhtiön  käsityksen  mukaan  välittömästi  Jakautumisen  jälkeen  hallituksen  jäsenistä  Asa‐Matti  Lyytisen  ja  Tuomo 

Lähdesmäen voidaan katsoa olevan riippumattomia yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista  ja  Jarkko Takasen 

 104



 

voidaan  katsoa  olevan  riippumaton  yhtiöstä.  Hallituksen  jäsenistä  Jorma  J.  Takanen  ja  Reijo  Pöllä  eivät  ole 

riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.  

 

7 Johdon palkkiot sekä kannustin‐ ja eläkejärjestelyt 

 

Johdon palkkiot 

 

Kuvaus Sievi Capitalin hallitukselle ja johtoryhmän jäsenille maksetuista palkkioista sisältyy kohtaan XIII.7. Scanfil EMS 

Oy:n johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot maksaa kokonaisuudessaan Scanfil EMS‐alakonserni, kuitenkin 

siten, että Reijo Pöllän hallituspalkkion maksaa Sievi Capital. Scanfil EMS Oy:n johtoryhmän jäsenille vuosina 2008–2010 

maksettujen  palkkojen  ja  palkkioiden  (mukaan  lukien  työsuhde‐etuudet, mutta  pois  lukien  Reijo  Pöllälle maksetut 

hallituspalkkiot) yhteismäärä käy ilmi seuraavasta taulukosta:  

 

1 000 euroa  2010 2009  2008

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde‐etuudet  708 709 549

Osakeperusteiset etuudet  42 47  21

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet  ‐ ‐ ‐

 

Uuden  Scanfilin  hallituksen  jäsenten  palkkioista  päätetään  Uuden  Scanfilin  yhtiökokouksessa  vuonna  2012. 

Jakautumissuunnitelman mukaisesti hallitus ehdottaa, että Uuden Scanfilin hallituksen  jäsenille maksetaan palkkioita 

jakautumisen  täytäntöönpanosta  lukien  seuraavasti:  hallituksen  puheenjohtaja  1  000  euroa  kuukaudessa,  hallituksen 

jäsen joka ei ole Yhtiön palveluksessa 1 300 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsen joka on Yhtiön palveluksessa 300 euroa 

kuukaudessa.  

  
8 Johdon omistukset 

 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 30 231 031 

Yhtiön  osaketta,  joka  vastaa  noin  49,79  %  Yhtiön  osakkeista  ja  niiden  tuottamasta  äänimäärästä  siten  kun  edellä 

kohdassa XIII.8 on kuvattu.  

 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat  jakautumisvastikkeena Uuden Scanfilin osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, 

että kutakin Yhtiön osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Scanfilin osake. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta 

Yhtiön  omistamille  omille  osakkeille  (yhteensä  2 983 831  kappaletta).  Täten mikäli Yhtiön  hallituksen,  johtoryhmä  ja 

toimitusjohtajan osakeomistuksissa ei  tapahtu muutoksia verrattuna  tämän Esitteen päivämäärän  tilanteeseen, Uuden 

Scanfilin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja tulevat Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä omistamaan 

yhteensä 30 231 031 Uuden Scanfilin osaketta, joka vastaa noin 52,37 % Uuden Scanfilin osakkeista ja niiden tuottamasta 

äänimäärästä.  

 

Hallituksen  ja  johtoryhmän  ehdotettujen  jäsenten  omistukset  tämän  Esitteen  päivämääränä  ilmenevät  alla  olevasta 

taulukosta (osakemäärät sisältävät myös henkilöiden lähipiirin omistukset). 

 

Johdon omistukset     

Nimi  Asema  Osakkeet (kpl)

Jorma J. Takanen  Hallituksen puheenjohtaja 20 499 646

Harri Takanen  Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen 4 030 664

Reijo Pöllä  Hallituksen jäsen, johtoryhmän jäsen 3 128 745

Jarkko Takanen  Hallituksen jäsen 2 553 334

Tuomo Lähdesmäki  Hallituksen jäsen 10 000

Asa‐Matti Lyytinen  Hallituksen jäsen 4 000

Marjo Nurkkala  Johtoryhmän jäsen 3 953

Keijo Anttila  Johtoryhmän jäsen 576

Tomi Takanen  Johtoryhmän jäsen  113

 

Markku Kosunen ja Aki Viljamaa eivät omista Yhtiön osakkeita tämän Esitteen päivämääränä.  
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9 Johdon sopimukset 

 

Tämän  Esitteen  päivämääränä  Sievi Capitalin  toimitusjohtajana  toimii Harri  Takanen.  Toimitusjohtajalla  on  erillinen 

toimitusjohtajasopimus, joka on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Mikäli 

yhtiö päättää  toimitusjohtajan kanssa  tehdyn  toimitusjohtajasopimuksen, maksetaan  toimitusjohtajalle erokorvauksena 

12 kuukauden  rahapalkkaa vastaava määrä  toimitusjohtajasopimuksen  ehtojen mukaisesti. Eläkeikä on  lakisääteinen. 

Toimitusjohtajalla on vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka eläke‐ennuste on noin 1 000 euroa kuukaudessa. 

 

Jakautumisen  yhteydessä  Harri  Takanen  siirtyy  Uuden  Scanfilin  toimitusjohtajaksi  Jakautumisen  Täytäntöön‐

panopäivänä. Samassa yhteydessä kyseinen  toimitusjohtajasopimus sekä vapaaehtoinen eläkevakuutus siirtyy Uudelle 

Scanfilille ilman, että siitä syntyy Sievi Capitalille ylimääräisiä velvoitteita.  

  

10 Tilintarkastajat 

 

Ehdotetun  yhtiöjärjestyksen mukaan  yhtiössä  on  yhdestä  kahteen  (1–2)  varsinaista  tilintarkastajaa,  joiden  tulee  olla 

Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Lisäksi voidaan valita yhdestä kahteen (1–

2)  varatilintarkastajaa.  Jos  valitaan  vain  yksi  varsinainen  tilintarkastaja,  on  valittava  yksi  varatilintarkastaja. Milloin 

tilintarkastusta toimittamaan valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa ole 

kuitenkaan valittava.  

 

Vastaanottavalle Yhtiölle ehdotetaan valittavan yksi tilintarkastaja: KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Ari 

Ahti.  

 

11 Corporate governance 

 

Yhtiön hallitus,  jonka  jäseniä on ehdotettu Uuden Scanfilin hallituksen  jäseniksi, on Yhtiön edustajana  ja  täten Uuden 

Scanfilin perustajana  alustavasti päättänyt  eräistä perustettavan Uuden  Scanfilin hallinnollisista  asioista. Uusi  Scanfil 

tulee  noudattamaan  Arvopaperimarkkinayhdistys  ry:n  1.10.2010  voimaan  tullutta  Suomen  listayhtiöiden 

hallinnointikoodia  lukuun  ottamatta  suosituksia  9  (Hallituksen  jäsenten  lukumäärä,  kokoonpano  ja  pätevyys),  14 

(Riippumattomien  jäsenten määrä),  26  (Tarkastusvaliokunnan  jäsenten  riippumattomuus)  ja  29  (Nimitysvaliokunnan 

jäsenet ja jäsenten valinta).  

 

Sievi Capitalin  hallituksen  allekirjoittama  Jakautumissuunnitelma,  jossa  sekä  Jakautuvan  että Vastaanottavan  yhtiön 

hallituksiin  ehdotetut  jäsenet  koostuvat  nykyisen  Sievi  Capitalin  hallituksen  jäsenistä,  tulee  hyväksyä  sellaisenaan 

ylimääräisessä  yhtiökokouksessa.  Uuden  Scanfilin  on  Jakautumisen  jälkeen  tarkoitus  aktiivisesti  ryhtyä  toimiin 

naispuolisen  jäsenen  löytämiseksi  ja  nimeämiseksi  hallitukseen,  minkä  oletetaan  tapahtuvan  seuraavassa 

yhtiökokouksessa. Hallituksen suorittaman  riippumattomuusarvioinnin mukaan kaksi hallituksen  jäsenistä  (Asa‐Matti 

Lyytinen  ja Tuomo Lähdesmäki) ovat Uudesta  Scanfilistä  ja  sen merkittävistä osakkeenomistajista  riippumattomia  ja 

yksi  hallituksen  jäsen  (Jarkko  Takanen)  on  Uudesta  Scanfilistä  riippumaton.  Uudesta  Scanfilista  ei  riippumattomat 

hallituksen jäsenet (Jorma J. Takanen ja Reijo Pöllä) kuuluvat Uuden Scanfilin seitsemän suurimman omistajan joukkoon. 

Omistajuuteen liittyvän yrittäjyyden ja taloudellisen riskien vuoksi on perusteltua, että he valvovat omistajien etua myös 

hallituksen  jäseninä  ja tarkastusvaliokunnassa. Lisäksi Jorma J. Takanen on Yhtiön perustaja  ja toimitusjohtaja vuosina 

1976–2005 ja Reijo Pöllä on ollut Yhtiön palveluksessa elektroniikkavalmistuksen kehittäjänä vuodesta 1981, joten heillä 

on erittäin laaja kokemus Uuden Scanfilin toimialan toiminnasta, joka hallitustyöskentelyn kautta saadaan koko yhtiön 

ja kaikkien osakkeenomistajien käyttöön. Nimitysvaliokunnassa Jorma J. Takanen on Uuden Scanfilin suurin yksittäinen 

osakkeenomistaja Asa‐Matti  Lyytisen  ollessa Uudesta  Scanfilista  riippumaton.  Valiokunnan  kokoonpanon  katsotaan 

turvaavan osakkeenomistajien edun valiokunnan työskentelyssä. 

 

12 Henkilöstö 

 

Käytännössä kaikki Yhtiön muodostaman konsernin henkilöstöön kuuluvat ovat  työskennelleet suoraan  tai välillisesti 

sopimusvalmistusliiketoiminnan palveluksessa.  

 

Vuoden  2010  päättyessä  Yhtiön  muodostaman  konsernin  palveluksessa  oli  2 070  henkilöä,  joista  1  619  työskenteli 

ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden  lopussa 51 %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä 
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työskentelevän  henkilöstön  osuus  konsernin  koko  henkilöstöstä  31.12.2010  oli  78  %.  Konsernin  keskimääräinen 

henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1 992 henkilöä. 

 

Vuoden  2009  päättyessä  Yhtiön  muodostaman  konsernin  palveluksessa  oli  1  893  henkeä,  joista  1  393  työskenteli 

ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden  lopussa 52 %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä 

työskentelevän  henkilöstön  osuus  konsernin  koko  henkilöstöstä  31.12.2009  oli  74  %.  Konsernin  keskimääräinen 

henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1 924 henkilöä.  

 

Vuoden  2008  päättyessä  Yhtiön  muodostaman  konsernin  palveluksessa  oli  1  977  henkeä,  joista  1  425  työskenteli 

ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden  lopussa 49 %. Kaikkiaan ulkomaisissa tytäryhtiöissä 

työskentelevän  henkilöstön  osuus  konsernin  koko  henkilöstöstä  31.12.2008  oli  72  %.  Konsernin  keskimääräinen 

henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 1 976 henkilöä. 
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XVI VASTAANOTTAVAN YHTIÖN OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

 

1 Yleistä 

 

Vastaanottavan Yhtiön osakepääomaksi ehdotetaan 2 000 000 euroa jakaantuen 57 730 439 osakkeeseen. Vastaanottavalla 

Yhtiöllä  ehdotetaan  olevan  yksi  osakesarja,  jonka  osakkeet  tuottavat  Vastaanottavassa  Yhtiössä  yhtäläiset  oikeudet. 

Uuden  Scanfilin  osakkeilla  ei  tule  olemaan  nimellisarvoa.  Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeet  tullaan  liittämään  arvo‐

osuusjärjestelmään, ja niiden ISIN‐koodi tulee olemaan FI4000029905. Vastaanottavan Yhtiön osakkeet tullaan hakemaan 

julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä kaupankäyntitunnuksella SCL1V. 

 

Uuden Scanfilin tai sen tytäryhtiöiden hallussa ei tule olemaan omia osakkeittaan Jakautumisen Täytäntöönpanopäivä‐

nä.  Yhtiön  ei myöskään  ole  ehdotettu  laskevan  liikkeelle  vaihtovelkakirjalainoja,  optio‐oikeuksia  tai muita  erityisiä 

oikeuksia Jakautumisen yhteydessä.  

 

2 Suurimmat osakkeenomistajat 

 

Yhtiöllä  oli  7.11.2011  yhteensä  4  533  osakkeenomistajaa  ja  osakkeita  on  yhteensä  60  714 270  kappaletta.  Yhtiön 

suurimmat osakkeenomistajat ja heidän omistuksensa 7.11.2011 on esitetty edellä kohdassa XIV.3.  

 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat  jakautumisvastikkeena Uuden Scanfilin osakkeita osakeomistuksensa suhteessa siten, 

että kutakin Yhtiön osaketta vastaan annetaan yksi (1) Uuden Scanfilin osake. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta 

Yhtiön omistamille omille osakkeille  (yhteensä 2 983 831 kappaletta). Uuden Scanfilin osakkeiden määrä  Jakautumisen 

Täytäntöönpanopäivä  tulee  siten  olemaan  57  730 439.  Mikäli  edellä  kohdassa  XIV.3  mainittujen  suurimpien 

osakkeenomistajien  osakeomistuksissa  ei  tapahtu  muutoksia  verrattuna  tilanteeseen  7.11.2011,  Uuden  Scanfilin 

suurimmat osakkeenomistajat ja heidän omistuksensa Jakautumisen Täytäntöönpanopäivänä ovat seuraavat:  

 

Nimi   Osakemäärä (kpl)  Osuus osakkeista (%)  Osuus äänistä (%) 

Takanen Jorma Jussi  17 596 305  30,48 30,48 

Kotilainen Eero Alvari Kuolinpesä  7 273 109  12,60 12,60 

Takanen Harri  4 002 664  6,93 6,93 

Tolonen Jonna Maria  3 251 950  5,63 5,63 

Pöllä Reijo  3 128 745  5,42 5,42 

Takanen Jarkko  2 477 169  4,29 4,29 

Laakkonen Mikko  2 346 055  4,06 4,06 

Takanen Martti Tapio  1 954 218  3,39 3,39 

Riitta ja Jorma J. Takasen Säätiö  1 900 000  3,29 3,29 

Takanen Riitta Orvokki  1 003 341  1,74  1,74 

Yhteensä  44 933 556  77,83 77,83 

Hallintarekisteröidyt yhteensä  916 978  1,59 1,59 

Muut osakkeenomistajat  11 879 905  20,58 20,58 

 

3 Osakkeenomistajien oikeudet  

 

Yhtiöjärjestys 

 

Uuden  Scanfilin  ehdotetun  yhtiöjärjestyksen  2  §:n  mukaan  yhtiön  toimialana  on  elektroniikan  valmistuspalvelut, 

sähköteknisten laitteiden, komponenttien ja muiden tuotteiden ja niiden osien valmistus, markkinointi, kauppa, vienti ja 

tuonti,  konsultointi  ja  suunnittelu  sekä  tietoliikenne  ja  näihin  liittyvät  palvelut. Yhtiö  voi  omistaa  ja  hallita  kiinteää 

omaisuutta, osakkeita ja arvopapereita. 
 

Osakkeenomistajien etuoikeus  

 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin 

heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain 

mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajan etuoikeudesta, edellyttää, että päätökseen on yhtiön kannalta painava 
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taloudellinen  syy,  ja kyseinen päätös on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat,  joilla on vähintään kaksi kolmasosaa 

yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. 

 

Yhtiökokoukset 
 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa Vastaanottavan Yhtiön asioissa. 

Vastaanottavan  Yhtiön  varsinainen  yhtiökokous  on  osakeyhtiölain mukaan  pidettävä  vuosittain  kuuden  kuukauden 

kuluessa tilikauden päättymisestä. 
 

Varsinainen yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista:  
 

• tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistaminen;  

• vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;  

• taseen osoittaman voiton käyttäminen; 

• hallituksen jäsenten valinta; ja  

• tilintarkastajien valinta. 

 

Varsinaisten  yhtiökokousten  lisäksi  voidaan  pitää  tarvittaessa  ylimääräisiä  yhtiökokouksia.  Päätettävästä  asiasta 

riippuen sovelletaan määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. 

 

Yhtiökokous käsittelee hallituksen sille esittämiä asioita. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Osakeyhtiölain mukaan 

osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää Vastaanottavan Yhtiön hallitukselta,  että hänen  esittämänsä yhtiökokouksen 

päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään  seuraavassa yhtiökokouksessa  toimittamalla vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, 

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Mikäli  julkisen osakeyhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat,  joilla 

on vähintään 10 prosenttia Vastaanottavan Yhtiön osakkeista, tai Vastaanottavan Yhtiön tilintarkastaja kirjallisesti vaatii 

yhtiökokouksen pitämistä  tietyn asian käsittelemistä varten, on hallituksen kutsuttava yhtiökokous koolle kuukauden 

kuluessa vaatimuksen saapumisesta. 

 

Sikäli  kun  asia  on  saatettu  hallituksen  tietoon,  hallitukseen  ehdolla  olevat  henkilöt  julkistetaan  yhtiökokouskutsun 

yhteydessä tai kutsun julkistamisen jälkeen muulla tavoin ennen yhtiökokousta, jos henkilö on antanut suostumuksensa 

tehtävään  ja  häntä  kannattavat  osakkeenomistajat,  joilla  on  vähintään  10  prosenttia  Vastaanottavan  Yhtiön  kaikista 

osakkeiden  tuottamasta  äänimäärästä.  Hallituksen  ehdotus  Vastaanottavan  Yhtiön  tilintarkastajiksi  julkistetaan 

yhtiökokouskutsun yhteydessä. 

 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta 

Euroclear  Finland  Oy:n  ylläpitämään  Vastaanottavan  Yhtiön  omistajaluetteloon  (tai  hallintarekisteröidyllä 

osakkeenomistajalla,  joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti Vastaanottavan Yhtiön omistajaluetteloon),  ja  joka 

on  ilmoittautunut  yhtiökokoukseen  viimeistään  yhtiökokouskutsussa  mainittuna  päivänä.  Osakkeenomistaja  voi 

osallistua  yhtiökokoukseen  itse  tai  valtuuttamansa  asiamiehen  välityksellä. Lisäksi  osakkeenomistaja  tai  asiamies voi 

käyttää yhtiökokouksessa yhtä avustajaa. 

 

Uuden Scanfilin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta  ja 

viimeistään kolmea  (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän  (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa 

tarkoitettua  yhtiökokouksen  täsmäytyspäivää  julkaisemalla  kutsu  yhtiön  kotisivuilla  tai  hallituksen  päättämässä 

sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän  yhtiön  osakasluetteloon  merkittyyn  osoitteeseen 

postitetulla  kirjeillä.  Osakkeenomistajien  on  saadakseen  osallistua  yhtiökokoukseen  ilmoittauduttava  yhtiölle 

viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

 

Äänioikeus 

 

Osakkeenomistaja  saa  osallistua  yhtiökokoukseen  ja  käyttää  siellä  äänioikeuttaan  joko  henkilökohtaisesti  tai 

valtuuttamansa  asiamiehen  välityksellä.  Jokainen  osake  oikeuttaa  yhtiökokouksessa  äänestämään  yhdellä  (1)  äänellä. 

Mikäli  hallintarekisteröityjen  osakkeiden  omistajalla  on  oikeus  olla  merkittynä  osakasluetteloon  yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivänä ja hän haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet 

väliaikaisesti omiin nimiinsä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. 

 

Yhtiökokouksissa  päätökset  tehdään  yleensä  yksinkertaisella  äänten  enemmistöllä. Kuitenkin  eräät  päätökset,  kuten 

yhtiöjärjestyksen muutokset, suunnattu osakeanti ja eräissä tapauksissa päätökset Vastaanottavan Yhtiön sulautumisesta 
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tai  purkamisesta,  edellyttävät  vähintään  kahden  kolmasosan  enemmistöä  annetuista  äänistä  sekä  kokouksessa 

edustetuista osakkeista. 

 

Osingot ja muu voitonjako 

 

Osakeyhtiölain  ja  Suomessa  vallitsevan  käytännön  mukaan  suomalaisten  yhtiöiden  osakkeille  maksetaan  osinkoa 

pääsääntöisesti  vain  kerran  vuodessa,  ja  osinkoa  voidaan  maksaa  vasta  yhtiökokouksen  hyväksyttyä  yhtiön 

tilinpäätöksen  ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Uuden osakeyhtiölain 

mukaan  osingonjako  voi  perustua  myös  muuhun  kuin  viimeksi  päättyneeltä  tilikaudelta  vahvistettuun 

tilintarkastettuun tilinpäätökseen,  ja yhtiöt voivat myös  jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja 

ylimääräisen  yhtiökokouksen  hyväksymän  tilintarkastetun  tilinpäätöksen  perusteella.  Osingonjako  edellyttää 

osakkeenomistajien  enemmistöpäätöstä  yhtiön  yhtiökokouksessa.  Yhtiökokous  voi  myös  valtuuttaa  hallituksen 

päättämään osingonjaosta. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Vastaanottavan Yhtiön osakkeet tuottavat Vastaanottavassa 

Yhtiössä yhtäläiset oikeudet (mukaan lukien oikeus osinkoon).  

 

Osakeyhtiölain  mukaan  oma  pääoma  jaetaan  sidottuun  ja  vapaaseen  omaan  pääomaan.  Jaolla  on  merkitystä 

määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Osakepääoma sekä kirjanpitolain mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän 

arvon  rahasto  ja  uudelleenarvostusrahasto  ovat  sidottua  omaa  pääomaa.  Myös  ennen  uuden  osakeyhtiölain 

voimaantuloa syntyneet ylikurssirahasto  ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa sen mukaan kuin osakeyhtiölain 

voimaanpanosta  annetussa  laissa  (625/2005) määrätään. Muut  rahastot  sekä  tilikauden  ja  edellisten  tilikausien  voitto 

ovat vapaata omaa pääomaa. Osinko voi olla enintään jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, 

jos  jaosta  päätettäessä  tiedetään  tai  pitäisi  tietää  yhtiön  olevan  maksukyvytön  tai  jaon  aiheuttavan 

maksukyvyttömyyden.  Jakokelpoiset  varat  sisältävät  tilikauden  voiton,  edellisiltä  tilikausilta  kertyneet  voittovarat  ja 

yhtiön  muut  vapaan  oman  pääoman  erät,  joista  on  vähennetty  taseen  osoittama  tappio  sekä  määrä,  joka 

yhtiöjärjestyksen  mukaan  on  jätettävä  jakamatta.  Jakokelpoisia  varoja  on  soveltuvin  osin  korjattava  taseeseen 

aktivoitujen  perustamis‐,  tutkimus‐  ja  tiettyjen  kehityskulujen  määrällä  sen  mukaisesti,  mitä  osakeyhtiölain 

voimaanpanosta annetussa laissa määrätään. Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaista 

määrää, elleivät osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa 

yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen  jakokelpoisten varojen rajoissa 

osinkona  on  jaettava  vähintään  puolet  tilikauden  voitosta,  josta  vähennetään  yhtiöjärjestyksen  mukaan  jakamatta 

jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat vaatia osinkoina  enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. 

Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti  jaettavat osingot. Osingot 

ja  muut  jako‐osuudet  maksetaan  niille  osakkeenomistajille  tai  heidän  nimeämilleen  henkilöille,  jotka  on  merkitty 

osakasluetteloon  täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear asianomaisen  tilinhoitajayhteisön välityksellä. 

Arvo‐osuusjärjestelmässä  osingot  maksetaan  osakkeenomistajille  tilisiirtoina  rekisteriin  ilmoitetuille  tileille.  Kaikki 

Vastaanottavan Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Vastaanottavan Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muihin jako‐

osuuksiin  (mukaan  lukien  Yhtiön  varojen  jako  purkautumistilanteessa). Osingon  vanhenemispäivä  on  kolme  vuotta 

osingonmaksun  eräpäivästä. Osinkojen verotukseen  liittyvistä kysymyksistä on  esitetty  tietoja osiossa XVIII  (”Verotus 

Suomessa”). 

 

Osakeyhtiölain  mukaan  yhtiö  voi  hankkia  omia  osakkeitaan  voitonjakokelpoisilla  varoilla.  Omien  osakkeiden 

hankkimisesta  päättää  yhtiökokous.  Yhtiökokous  voi  myös  määräajaksi,  enintään  18  kuukaudeksi  yhtiökokouksen 

päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.  

 

Velvollisuus tehdä julkinen ostotarjous ja lunastusvelvollisuus 

 

Arvopaperimarkkinalain mukaan  osakkeenomistajan,  jonka  osuus  kasvaa  yli  kolmen  kymmenesosan  tai  yli  puolen 

yhtiön  osakkeiden  äänimäärästä  sen  jälkeen,  kun  yhtiön  osake  on  otettu  julkisen  kaupankäynnin  kohteeksi,  on 

tarjouduttava ostamaan  loput yhtiön  liikkeeseen  laskemista osakkeista  ja niihin oikeuttavista arvopapereista käypään 

hintaan. Lisätietoja on esitetty kohdassa XVII (”Suomen arvopaperimarkkinat”). 

 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusoikeus ylittää 90 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien 

osakkeiden  tuottamasta  äänimäärästä,  on  oikeutettu  lunastamaan  yhtiön  loput  osakkeet  niiden  käyvästä  hinnasta. 

Lisäksi osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu 

vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. 
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XVII SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

 

Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä  

 

Kaupankäynti  arvopapereilla  ja  kauppojen  selvitys  tapahtuu  Helsingin  Pörssissä  euroissa,  ja  pienin  mahdollinen 

hinnanmuutos noteerauksissa on 0,01 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. 

 

Kaupankäynti  arvopapereilla Helsingin  Pörssissä  tapahtuu  automaattisessa  täsmäytysjärjestelmässä. Helsingin  Pörssi 

käyttää  osakekaupoissa  INET‐kaupankäyntijärjestelmää.  INET  on  toimeksiantopohjainen  järjestelmä,  jossa 

toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta‐  ja volyymitiedot täsmäävät. INET‐järjestelmässä kaupankäyntipäivä 

koostuu  kaupankäyntiä  edeltävästä  vaiheesta,  jatkuvasta  kaupankäynnistä,  päätöshuutokaupasta  ja  kaupankäynnin 

jälkeisestä vaiheesta. Kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9:00 ja päättyy kello 9:45, jolloin toimeksiantoja voidaan 

tallentaa, muuttaa  tai poistaa.  Jatkuva kaupankäynti  tapahtuu kello 10:00  ja 18:25 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa 

kello  9:45  ja päättyy  kello  10:00. Päivän  avaukseen  siirretään  automaattisesti pörssierälliset  kaupankäyntiä  edeltävän 

vaiheen  aikana  tallennetut  tarjoukset  sekä  järjestelmässä  jo  olevat  tarjoukset,  joiden  voimassaoloaika  voi  olla  useita 

päiviä. Jatkuva kaupankäynti alkaa  jaksoittain välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10:00,  jolloin ensimmäisen 

osakkeen  avauskurssi määrätään, minkä  jälkeen  jatkuva  kaupankäynti  kyseisellä  osakkeella  alkaa. Noin  kymmenen 

minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty,  ja kaupankäynti  jatkuu markkinoiden kysyntään  ja 

tarjontaan  perustuvin  hinnoin  noin  kello  18:25  saakka,  jolloin  alkaa  päivän  päätöshuutokauppa.  Päätöshuutokauppa 

loppuu  noin  kello  18:30,  jolloin  päätöskurssit  määritetään  ja  varsinainen  kaupankäynti  päättyy.  Kaupankäynnin 

jälkeinen  vaihe  on  kello  18:31  ja  19:00  välisenä  aikana.  Kaupankäynnin  jälkeisen  vaiheen  aikana  osakkeiden 

sopimuskauppoja voidaan tallentaa jälkipörssikauppoina päivän kaupankäyntiin perustuvien hintarajojen puitteissa. 

 
Suurten  ja  keskikokoisten  yritysten  osakkeilla  tehdyt  kaupat  selvitetään  ensisijaisesti  nettouttamalla  ne  European 

Multilateral  Clearing  Facilityn  selvitysjärjestelmässä.  Kaupat  selvitetään  Euroclear  Finlandin  automaattisessa 

selvitysjärjestelmässä kolmantena pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T+3) tai osapuolten sopimana muuna päivänä. 

 

Helsingin  Pörssi  on  osa  NASDAQ‐OMX  ‐konsernia  (”NASDAQ‐OMX”).  NASDAQ‐OMX  tarjoaa  kaupankäyntiä 

moninkertaisten varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 60:n pörssin toimintaa 50 maassa.  

 

NASDAQ‐OMX  omistaa  OMX  Pohjoismaisen  Pörssikonsernin,  joka  koostuu  neljästä  paikallisesta  pörssistä 

Kööpenhaminassa,  Tukholmassa,  Helsingissä  ja  Reykjavikissa.  Mainitut  neljä  pörssiä  ovat  toisistaan  erillisiä 

oikeushenkilöitä  eri  oikeusjärjestyksissä,  ja  siten  kullakin  pörssillä  on  omat määräyksensä. Näissä  neljässä  pörssissä 

listatut  yhtiöt  ovat  edustettuna  yhdellä  yleisellä  pörssilistalla,  Pohjoismaisella  Listalla,  jonka  listausvaatimukset  ovat 

pääosin harmonisoitu. Pohjoismainen  lista on OMX Pohjoismaisen Pörssin päämarkkina‐alue,  ja  sitä  sääntelevät EU‐

direktiivit  ja  valvovat  kansalliset  rahoitusmarkkinaviranomaiset.  Listausvaatimukset  pohjautuvat  eurooppalaisiin 

standardeihin  ja  EU‐direktiiveihin,  ja  ne  ovat  tarkoitettu  yhtiöille,  joilla  on  vakiintunut  toiminta.  Yhtiöt  on  esitetty 

markkina‐arvoon perustuvissa segmenteissä ja toimialaluokan mukaisissa sektoreissa.  

 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

 

Suomen  arvopaperimarkkinoita  valvova  viranomainen  on  Finanssivalvonta.  Tärkein  arvopaperimarkkinoita  koskeva 

laki  on  arvopaperimarkkinalaki  (26.5.1989/495, muutoksineen),  joka  sisältää määräyksiä muun muassa  yhtiöiden  ja 

osakkeenomistajien  tiedonantovelvollisuudesta,  pörssilistalle  ottamisesta,  noteerattujen  arvopapereiden  kaupasta  ja 

julkisista  ostotarjouksista  sekä  sisäpiiriläisten  velvollisuuksista.  Finanssivalvonnan  tehtävänä  on  valvoa  näiden 

määräysten noudattamista. 

 

Arvopaperimarkkinalaki  määrittää  tiedonantovelvollisuuden  vähimmäisvaatimukset  yhtiöille,  jotka  hakevat 

listautumista Helsingin Pörssiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista 

seikoista  annettavien  tietojen  on  oltava  riittäviä  perustellun  arvion  tekemiseksi  arvopaperista  ja  niiden 

liikkeeseenlaskijasta.  Suomalainen  pörssiyhtiö  on  velvollinen  säännöllisesti  julkistamaan  taloudellista  tietoa  yhtiöstä 

sekä kaikki sellaiset seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeiden arvoon. 

 

Osakkeenomistajan on annettava  ilman aiheetonta viivytystä  ilmoitus pörssiyhtiölle  ja Finanssivalvonnalle, kun hänen 

omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66,7 (⅔) % kyseisen julkisen kaupankäynnin 

kohteena olevan yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin hän 
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on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa sanottujen ääniosuus‐ tai omistusrajojen 

saavuttamiseen,  ylittymiseen  tai  osuuden  laskemiseen  niiden  alle. Yhtiön  saatua  tiedon  siitä,  että  osakkeenomistajan 

ääni‐  tai  omistusosuus  on  saavuttanut,  ylittänyt  tai  laskenut  alle  jonkun  edellä mainitun  rajan,  yhtiön  tulee  ilman 

aiheetonta viivytystä julkistaa tieto sekä ilmoittaa siitä Helsingin Pörssille. 

 

Osakkeenomistajan,  jonka  omistusoikeus  nousee  Arvopaperimarkkinalain  määrittämällä  tavalla  yli  kolmen 

kymmenesosan  tai  yli  puolen  yhtiön  äänimäärästä  sen  jälkeen,  kun  yhtiön  osake  on  otettu  julkisen  kaupankäynnin 

kohteeksi, on Arvopaperimarkkinalain mukaan tarjouduttava lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet ja osakkeisiin 

oikeuttavat arvopaperit käyvästä hinnasta. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu 

julkisella  ostotarjouksella,  joka  on  tehty  kaikista  kohdeyhtiön  liikkeeseen  laskemista  osakkeista  ja  kohdeyhtiön 

liikkeeseen  laskemista  sen  osakkeisiin  oikeuttavista  arvopapereista,  ei  velvollisuutta  tehdä  pakollinen  ostotarjous 

kuitenkaan synny.  Jos kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja,  jonka ääniosuus on korkeampi kuin edellä  tarkoitettu 

ääniosuus,  ei  toiselle  osakkeenomistajalle  synny  edellä  kuvattujen  ääniosuuksien  ylittämisen  seurauksena 

tarjousvelvollisuutta  ennen  kuin  hänen  ääniosuutensa  ylittää  ensiksi mainitun  osakkeenomistajan  ääniosuuden.  Jos 

osakkeenomistajan  edellä  kuvatun  ääniosuuden  ylittyminen  johtuu  yksinomaan  kohdeyhtiön  tai  toisen 

osakkeenomistajan  toimenpiteistä,  ei  osakkeenomistajalle  synny  tarjousvelvollisuutta  ennen  kuin  tämä  hankkii  tai 

merkitsee  lisää  kohdeyhtiön  osakkeita  tai  muutoin  kasvattaa  ääniosuuttaan  kohdeyhtiössä.  Osakeyhtiölain 

(21.7.2006/624,  muutoksineen)  mukaan  osakkeenomistaja,  jonka  omistusoikeus  ylittää  90  prosenttia  yhtiön 

osakepääomasta  ja  kaikkien  osakkeiden  tuottamasta  äänimäärästä,  on  oikeutettu  lunastamaan  yhtiön  loput  osakkeet 

niiden  käyvästä  hinnasta.  Lisäksi  osakkeenomistaja,  jonka  osakkeet  voidaan  edellä  mainitulla  tavalla  lunastaa 

osakeyhtiölain  nojalla,  on  oikeutettu  vaatimaan  lunastamiseen  oikeutetulta  osakkeenomistajalta  osakkeidensa 

lunastamista.  Yllä  mainittujen  osake‐  ja  äänimäärien  laskemista  koskien  on  annettu  yksityiskohtaisia  säännöksiä 

osakeyhtiölaissa. 

 

Rikoslaki  (19.12.1889/38,  muutoksineen)  sisältää  säännöksiä  tiedonantovelvollisuuksien  rikkomisesta,  sisäpiiritiedon 

väärinkäytöstä ja kurssien vääristämisestä. Näiden säännösten rikkominen on kriminalisoitu. Arvopaperimarkkinalakia, 

rikoslakia,  lakia  Finanssivalvonnasta  (19.12.2008/878,  muutoksineen)  sekä  eräitä  muita  lakeja  on  muutettu 

sisäpiirikaupoista  ja  markkinoiden  manipuloinnista  annetun  direktiivin  (2003/6/EY)  implementoinnin  seurauksena. 

Muutoksen  myötä  Finanssivalvonnalle  on  annettu  valtuuksia  määrätä  säännösten  rikkomisesta  aiheutuvista 

hallinnollisista sanktioista siltä osin kuin kyseessä oleva  teko ei kuulu  rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi 

esimerkiksi  määrätä  rikemaksun,  antaa  julkisen  huomautuksen  tai  varoituksen  taikka  esittää  seuraamusmaksun 

määräämistä  tiedonantovelvollisuuksia,  sisäpiiritiedon  väärinkäyttöä  tai  kurssin  vääristämistä  koskevien  säännösten 

rikkomisen  johdosta.  Seuraamusmaksun  määrää  Finanssivalvonnan  esityksestä  markkinaoikeus.  Lisäksi  Helsingin 

Pörssin  kurinpitolautakunta  voi  antaa  listayhtiölle  varoituksen  tai muistutuksen  taikka määrätä  kurinpitomaksun  tai 

määrätä yhtiön pörssilistalta poistettavaksi. 

 

Arvo‐osuusjärjestelmä  

 

Yleistä 

 

Arvo‐osuusjärjestelmä  viittaa  muutokseen  fyysisistä  osakekirjoista  arvo‐osuusjärjestelmään,  jossa  osakkeet  kirjataan 

arvo‐osuustileille,  jolloin niistä  tulee arvo‐osuuksia. Arvo‐osuusjärjestelmään kuuluminen on pakollista niille yhtiöille, 

joiden osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä. 

 

Arvo‐osuusjärjestelmä  on  keskitetty  Euroclear  Finland  Oy:öön,  joka  tarjoaa  arvopapereiden  selvitys‐  ja 

rekisteröintipalveluja  kansallisella  tasolla.  Euroclear  pitää  keskitettyä  arvo‐osuusrekisteriä  sekä  oman  pääoman  että 

vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclearin osoite on PL 1110, 00101 Helsinki  

 

Euroclear  pitää  yhtiökohtaisia  osakasluetteloita  pörssiyhtiöiden  osakkeenomistajista  sekä  arvo‐osuustilejä 

osakkeenomistajille,  jotka  eivät  halua  käyttää  kaupallisten  tilinhoitajayhteisöjen  palveluita.  Euroclearille  arvo‐

osuusjärjestelmän  ylläpitämisestä  aiheutuvista  kustannuksista  vastaavat  arvo‐osuusjärjestelmään  liittyneet  yhtiöt  ja 

tilinhoitajayhteisöt.  Tilinhoitajayhteisöinä  toimivat  muun  muassa  luottolaitokset,  sijoituspalveluyritykset  sekä  muut 

yhteisöt,  joille  Euroclear  on  antanut  valtuudet  toimia  tilinhoitajayhteisönä  (”tilinhoitajayhteisöt”),  ja  niillä  on  oikeus 

tehdä kirjauksia arvo‐osuusrekisteriin ja hallinnoida arvo‐osuustilejä. 
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Kirjaamismenettely 

 

Kaikkien  arvo‐osuusjärjestelmään  liittyneiden  yhtiöiden  osakkeenomistajien  on  avattava  arvo‐osuustili  jossakin 

tilinhoitajayhteisössä  tai Euroclearissa  taikka hallintarekisteröitävä osakkeet  tilikirjausten  toteuttamiseksi. Muulla kuin 

suomalaisella  osakkeenomistajalla  on  oikeus  säilyttää  osakkeitaan  hallintarekisteröidyllä  tilillä.  Osakkeenomistajille, 

jotka  eivät  ole  vaihtaneet  osakkeitaan  arvo‐osuuksiksi,  avataan  Euroclearin  arvo‐osuusrekisteriin  yhteistili,  jonka 

tilinhaltijaksi  merkitään  liikkeeseenlaskija.  Kaikki  arvo‐osuusjärjestelmään  rekisteröityjen  arvopapereiden  siirrot 

toteutetaan  tilisiirtoina  tietojärjestelmässä.  Tilinhoitajayhteisö  vahvistaa  kirjaukset  toimittamalla  tilinhaltijalle  tili‐

ilmoituksen  kaikista  arvo‐osuustileille  tehdyistä  kirjauksista.  Arvo‐osuustilin  haltijat  saavat myös  vuosi‐ilmoituksen 

omistuksistaan kalenterivuoden päättyessä. 

 

Jokaiselle  arvo‐osuustilille  on  merkittävä  tiedot  tilin  omistajasta  tai  omaisuudenhoitajasta,  joka  hallinnoi 

hallintarekisteröidyn tilin varoja. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo‐osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin 

ja  sille  kirjattuihin  arvo‐osuuksiin  kohdistuvat  oikeudet  ja  rajoitukset. Mahdollisesta  hallintarekisteröinnistä  tehdään 

kirjattaessa  merkintä.  Euroclear  ja  kaikki  tilinhoitajayhteisöt  ovat  velvollisia  pitämään  saamansa  tiedot 

luottamuksellisina.  Eräät  omistajarekisteriin  liittyvät  tiedot  (esimerkiksi  kunkin  tilinomistajan  nimi,  kansalaisuus  ja 

osoite) ovat kuitenkin julkisia, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä 

saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröinneistä. 

 

Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo‐osuusrekisterissä esiintyvistä virheistä ja laiminlyönneistä 

sekä  tietosuojan  rikkomisesta.  Mikäli  tilinomistajalle  on  aiheutunut  vahinkoa  johtuen  väärästä  kirjauksesta  tai 

kirjattuihin  arvopapereihin  liittyvien  oikeuksien  muutoksesta  tai  niiden  poistosta  ja  mikäli  asianomainen 

tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclearin 

lakisääteisestä  kirjausrahastosta.  Kirjausrahaston  pääoman  on  oltava  vähintään  0,000048  prosenttia  arvo‐

osuusjärjestelmässä  viiden  viimeksi  kuluneen  kalenterivuoden  aikana  säilytettävinä  olleiden  arvo‐osuuksien 

yhteenlasketun  markkina‐arvon  keskiarvosta,  kuitenkin  vähintään  20  miljoonaa  euroa.  Samalle  vahingonkärsijälle 

maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaatavan 

määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan vahinkotapaukseen 

liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 

 

Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

 

Muu kuin  suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa  tilinhoitajayhteisön  (tai Euroclearin hyväksymän ulkomaisen 

yhteisön)  toimimaan  osakkeenomistajan  puolesta  hallintarekisteröinnin  hoitajana.  Hallintarekisteröityjen  osakkeiden 

omistajilla  on  oikeus  osinkoihin  sekä  kaikkiin  nimiinsä  rekisteröityihin  osakkeisiin  liittyviin  merkintäoikeuksiin, 

taloudellisiin  oikeuksiin  ja  hallinnoimisoikeuksiin.  Hallintarekisteröityjen  osakkeiden  omistaja  voidaan  ilmoittaa 

tilapäisesti  merkittäväksi  osakasluetteloon  yhtiökokoukseen  osallistumista  varten,  jos  osakkeenomistajalla  on 

osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää 

koskeva  ilmoitus  on  tehtävä  yhtiökokouskutsussa  ilmoitettavana  ajankohtana.  Hallintarekisteröityjen  osakkeiden 

hoitajaksi  valtuutettu  omaisuudenhoitaja  on  pyydettäessä  velvollinen  ilmoittamaan  Finanssivalvonnalle  sekä 

asianomaiselle  yhtiölle  todellisen  osakkeenomistajan  henkilöllisyyden, mikäli  se  on  tiedossa,  sekä  tämän  omistamien 

osakkeiden  määrän.  Mikäli  todellisen  osakkeenomistajan  henkilöllisyys  ei  ole  tiedossa,  hallintarekisteröityjen 

osakkeiden  hoitajaksi  valtuutetun  omaisuudenhoitajan  on  ilmoitettava  vastaavat  tiedot  todellisen  osakkeenomistajan 

edustajana  toimivasta  tahosta  ja  toimitettava  kirjallinen  vakuutus  siitä,  ettei  todellinen  osakkeenomistaja  ole 

suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö. 

 

Euroclearin  ja  Clearstreamin  lukuun  toimivilla  suomalaisilla  omaisuudenhoitajilla  on  säilytystili  arvo‐

osuusjärjestelmässä  ja  ulkomaalaiset  osakkeenomistajat  voivat  siten  säilyttää  osakkeitaan  Euroclearissä  tai 

Clearstreamissä olevien tiliensä kautta. 

 

Osakkeenomistajan,  joka haluaa pitää osakkeitaan arvo‐osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta  jolla ei ole arvo‐

osuustiliä  Suomessa,  tulee  avata  arvo‐osuustili  jonkin  tilinhoitajayhteisön  kautta  sekä  euromääräinen  pankkitili 

pankissa. 
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XVIII VEROTUS 

 

 Verotus Suomessa 

 

Seuraavassa selvitetään  Jakautumiseen sekä Listalleottoon  liittyen Yhtiön, Sievi Capitalin  ja Uuden Scanfilin keskeisiä 

osakkeiden  omistamiseen  ja  luovuttamiseen  liittyviä  Suomen  lain mukaisia  veroseuraamuksia  Suomessa  yleisesti  ja 

rajoitetusti  verovelvollisille  osakkeenomistajille.  Alla  esitetty  yhteenveto  perustuu  tämän  Esitteen  päivämääränä 

Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja vallitsevaan verotuskäytäntöön. Jäljempänä erikseen mainituilta osin 

verokohtelun  kuvauksessa  on  kuitenkin  huomioitu  hallituksen  esityksen  Eduskunnalle  vuoden  2012 

tuloveroasteikkolaiksi  sekä  laeiksi  eräiden  verotusta  koskevien  lakien  muuttamisesta  (jäljempänä  ”HE  50/2011”) 

perusteella mahdollisesti 1.1.2012 voimaan tulevat verolakien muutokset.  

 

Seuraavassa  käsitellään  Jakautumisen  ja  Listalleoton  vuoksi  olennaisia  Suomen  tulovero‐,  arvonlisävero‐  ja 

varainsiirtoveroseuraamuksia.  Seuraavassa  ei,  jollei  jäljempänä  toisin  mainita,  käsitellä  veroseuraamuksia,  jotka 

kohdistuvat sellaisiin osakkeenomistajiin, joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä. Tällaisia osakkeenomistajia ovat muun 

muassa  tuloverosta verovapaat yhteisöt sekä avoimet yhtiöt  ja kommandiittiyhtiöt. Seuraavassa ei myöskään käsitellä 

ulkomaisten  väliyhteisöjen  Suomessa  yleisesti  verovelvollisten  osakkaiden  veroseuraamuksia,  perintö‐  tai 

lahjaveroseuraamuksia  eikä  työsuhdeantia  koskevia  säännöksiä.  Tämä  yhteenveto  ei  ole  tyhjentävä  eikä  siinä  ole 

huomioitu  eikä  selvitetä  muiden  maiden  kuin  Suomen  verolainsäädäntöä.  Sellaisten  osakkeenomistajien,  joiden 

verotukseen muiden maiden lainsäädännöllä saattaa olla vaikutusta tai joihin sovelletaan erityisiä säännöksiä, on syytä 

ottaa yhteyttä veroasiantuntijaan omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi. 

 

Yleistä 

 

Suomessa  yleisesti  verovelvollisia  ja  rajoitetusti  verovelvollisia  kohdellaan  verotuksessa  eri  tavoin.  Yleisesti 

verovelvolliset  ovat  Suomessa  verovelvollisia  maailmanlaajuisista  tuloistaan.  Rajoitetusti  verovelvollisia  verotetaan 

Suomessa  vain  Suomesta  saadusta  tulosta, minkä  lisäksi  Suomen  solmimat  verosopimukset  voivat  rajoittaa  Suomen 

sisäisen  verolainsäädännön  soveltamista  ja  estää  tai  rajoittaa  rajoitetusti  verovelvollisen  Suomesta  saaman  tulon 

verottamista Suomessa. 

 

Luonnollisen henkilön  katsotaan  olevan  Suomessa  yleisesti  verovelvollinen  silloin,  kun hänellä  on  täällä  varsinainen 

asunto  ja koti  tai  jos hän  jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan. Ulkomaille muuttanutta Suomen 

kansalaista pidetään  täällä yleisesti verovelvollisena muuttovuoden  ja kolmen seuraavan vuoden ajan, ellei hän näytä, 

ettei hänellä ole  enää kyseisenä verovuonna ollut olennaisia  siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan  lukien, 

verotetaan  progressiivisen  veroasteikon mukaan  ja  pääomatuloa  28 %:n  verokannan mukaan. HE  50/2011  sisältyvän 

ehdotuksen  perusteella  1.1.2012  lähtien  kuitenkin  enintään  50  000  euron  suuruista  pääomatuloa  verotetaan  30 %:n 

verokannan mukaan, ja sen ylittävältä määrältä 32 %:n verokannan mukaan. Suomen lain mukaisesti perustetut yhteisöt 

ovat  Suomessa  yleisesti  verovelvollisia.  Suomalaiset  yhteisöt  ovat  Suomessa  verovelvollisia  maailmanlaajuisista 

tuloistaan.  Yhteisöverokanta  on  Suomessa  26  %.  HE  50/2011:n  perusteella  1.1.2012  lähtien  yhteisöverokanta  laskee 

kuitenkin 25 %:iin. 

 

Suomalaisten yhteisöjen verotus 

 

Luovutusvoitot tai ‐tappiot 

 

Osakkeiden  luovutushinta  luetaan  suomalaisella  yhteisöllä  yleensä  joko  elinkeinotoiminnan  tai  muun  toiminnan 

tulolähteen  veronalaiseksi  tuloksi.  Suomalaisen  yhteisön  verotettava  tulo määritetään  erikseen  elinkeinotoiminnan  ja 

muun toiminnan osalta. Molempien tulolähteiden tuloa verotetaan kiinteän 26 %:n (HE 50/2011 sisältyvän ehdotuksen 

mukaan 1.1.2012  lähtien 25 %:n) verokannan mukaan. Myytyjen osakkeiden hankintamenon poistamatta oleva osa on 

yhteisölle  vähennyskelpoista menoa  sen  tulolähteen  tulosta,  johon myydyt  osakkeet  kuuluivat.  Elinkeinotoiminnan 

tulolähteeseen  kuuluvien  osakkeiden  voiton  hankkimisesta  aiheutuvat  kulut  voivat  olla  vähennyskelpoisia  tai 

aktivoitavia  yleisten  säännösten  puitteissa,  ja mahdollinen  luovutustappio  voidaan  lähtökohtaisesti  vähentää muista 

elinkeinotoiminnan  tuloista.  Elinkeinotoiminnan  tulolähteen  vahvistetut  tappiot  voidaan  vähentää  tappiovuotta 

seuraavien kymmenen vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta.  
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Yllä  mainitusta  poiketen  yhteisön  saamat  luovutusvoitot  sellaisista  elinkeinotoimintaan  kuuluvista 

käyttöomaisuusosakkeista,  jotka  yhteisö  on  omistanut  vähintään  vuoden  ajan  ja  jotka  oikeuttavat  vähintään  10 

prosenttiin yhtiön osakepääomasta, voivat olla tietyillä edellytyksillä verovapaita. Luovutustappiot tällaisista osakkeista 

ovat  tässä  tapauksessa  verotuksessa  vähennyskelvottomia. Käyttöomaisuuteen  kuuluvien muiden  kuin  verovapaasti 

luovutettavien  osakkeiden  luovutuksesta  syntynyt  tappio  on  pääsääntöisesti  vähennyskelpoinen  vain 

käyttöomaisuuteen  kuuluvien  osakkeiden  luovutuksista  saaduista  voitoista  sinä  verovuonna,  jona  kyseinen 

luovutustappio syntyi, ja viitenä seuraavana vuonna. 

 

Osakkeiden  ollessa  kaupankäyntitarkoitukseen  pidettäviä  rahoitusvälineitä,  niiden  arvonnousut  tai  –laskut  saattavat 

olla veronalaista  tuloa  tai vähennyskelpoista menoa, vaikka arvonmuutokset eivät olisi  realisoituneet. Luottolaitosten, 

sijoituspalveluyritysten,  rahoituslaitosten,  vakuutus‐  ja  eläkelaitosten  osalta  on  lisäksi  erityissäännöksiä 

rahoitusvälineisiin  ja  käyvän  arvon  suojaukseen  liittyvien  realisoitumattomien  arvonmuutosten  huomioimisesta 

verotuksessa. 

 

Yhteisöjen  muun  toiminnan  tulolähteeseen  kuuluva  luovutusvoitto  ja  ‐tappio  lasketaan  vähentämällä  osakkeiden 

luovutushinnasta  niiden  hankintahinnan  poistamatta  olevan  osan  ja  voiton  hankkimisesta  aiheutuneiden  menojen 

yhteismäärä. Muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvat luovutustappiot ovat vähennettävissä vain tappiovuonna tai sitä 

seuraavien  viiden  vuoden  aikana  muun  toiminnan  tulolähteen  luovutusvoitoista.  Muun  toiminnan  tulolähteen 

vahvistetut  tappiot voidaan vähentää muun  toiminnan  tulosta  seuraavan kymmenen vuoden  aikana  sitä mukaa kun 

tuloa syntyy. 

 

Osingot 

 

Pohjoismaisessa pörssissä  noteeratun  yhtiön  tai muun  tuloverolaissa  tarkoitetulla  tavalla  julkisesti noteeratun  yhtiön 

(jäljempänä  ”Noteerattu  Yhtiö”)  jakamien  osinkojen  verotus  riippuu  muun  muassa  siitä,  onko  Suomessa  yleisesti 

verovelvollinen osingonsaaja myös Noteerattu Yhtiö vai muu yhtiö.  Jos myös osingonsaaja on Noteerattu Yhtiö,  sen 

saama osinko ei pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa. Kuitenkin siinä tapauksessa, että Noteeratun Yhtiön saama osinko 

on saatu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen kuuluvista suomalaisen yhtiön osakkeista, saadusta osingosta 75 % on 

veronalaista  tuloa  ja 25 % verovapaata. Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha‐, vakuutus‐  ja eläkelaitoksilla. Osinkojen 

laskennallinen efektiivinen veroaste on tällöin 19,5 % (HE 50/2011:n perusteella efektiivinen veroaste on 18,75 % 1.1.2012 

lähtien). 

 

Jos  Noteeratusta  Yhtiöstä  osingon  saava  yhteisö  on muu  kuin  Noteerattu  Yhtiö,  sen  saamista  osingoista  on  75  % 

veronalaista tuloa ja 25 % verovapaata tuloa, mikäli osakkeenomistaja ei omista suoraan vähintään 10 % osinkoa jakavan 

yhtiön  pääomasta.  Jos  suora  omistus  on  osinkoa  jaettaessa  vähintään  10  %,  osinkotulo  ei  ole  osakkeenomistajan 

veronalaista  tuloa.  Jos  kuitenkin  osingot  on  saatu  osakkeenomistajan  sijoitusomaisuuteen  kuuluvista  osakkeista 

kotimaiselta yhteisöltä, osingoista on veronalaista tuloa 75 % ja 25 % verovapaata tuloa omistusosuudesta riippumatta. 

 

Siltä osin kuin yhteisö saa osingon muusta kuin Noteeratusta Yhtiöstä, osinko on pääsääntöisesti kokonaan verovapaata 

tuloa.  Jos kuitenkin osingot  on  tässä  tapauksessa  saatu osakkeenomistajan  sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista 

kotimaiselta yhteisöltä, osingoista on veronalaista tuloa 75 % ja 25 % verovapaata tuloa (omistusosuudesta riippumatta). 

 

Edellä  mainitut  säännöt  koskevat  myös  sellaisia  osakeyhtiöitä,  osuuskuntia,  säästöpankkeja  ja  keskinäisiä 

vakuutusyhtiöitä,  joiden  omistamat  osakkeet  kuuluvat  muun  toiminnan  tulolähteeseen.  Muunlaisten  kotimaisten 

yhteisöjen saamat osingot osakkeista, jotka kuuluvat muun toiminnan tulolähteeseen, ovat kokonaan veronalaista tuloa. 

 

Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus  

 

Luovutusvoitot tai ‐tappiot 

 

Osakkeiden  myynnistä  saatua  luovutusvoittoa  verotetaan  lähtökohtaisesti  Suomessa  yleisesti  verovelvollisen 

luonnollisen henkilön pääomatulona. Osakkeiden myynnistä aiheutunut luovutustappio taas katsotaan lähtökohtaisesti 

luovutusvoitosta  vähennyskelpoiseksi  luovutustappioksi.  Luovutusvoittoja  verotetaan  kiinteän  28  %  verokannan 

mukaan. HE 50/2011:n perusteella 1.1.2012 lähtien enintään 50 00 euron suuruista pääomatuloa verotetaan kuitenkin 30 

%:n verokannan mukaan, ja sen ylittävältä määrältä 32 %:n verokannan mukaan. Luovutuksesta aiheutuneet voitot eivät 

ole kuitenkaan veronalaisia, mikäli luonnollisen henkilön omaisuuden yhteenlasketut veronalaiset luovutushinnat ovat 

verovuonna  enintään  1  000  euroa.  Luonnollisten  henkilöiden  elinkeinotoimintaan  kuulumattomien  osakkeiden 
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myynnistä  aiheutuvat  luovutustappiot  voidaan  vähentää  vain  omaisuuden  luovutusvoitoista  samana  ja  viitenä 

luovutusta  seuraavana  vuotena.  Luovutuksesta  aiheutuneet  tappiot  eivät  ole  kuitenkaan  vähennyskelpoisia, mikäli 

luonnollisen henkilön myymän omaisuuden (josta aiheutunut luovutusvoitto olisi edellä mainitun mukaan verovapaata) 

yhteenlasketut hankintamenot ovat verovuonna enintään 1 000 euroa.  

 

Mikäli  osakkeiden  luovutus  liittyy  kuitenkin  luonnollisen  henkilön  elinkeinotoiminnan  harjoittamiseen,  jaetaan 

osakkeiden  luovutusvoitto  verotettavaksi  ansiotulona  progressiivisen  veroasteikon mukaan  ja  pääomatulona  28 %:n 

verokannan mukaan laissa tarkemmin määrätyllä tavalla. HE 50/2011 sisältyvän ehdotuksen perusteella 1.1.2012 lähtien 

kuitenkin  enintään  50  000  euron  suuruista  pääomatuloa  verotetaan  30  %:n  verokannan mukaan,  ja  sen  ylittävältä 

määrältä  32 %:n  verokannan mukaan.  Elinkeinotoiminnan  tappioiden  vähentäminen  tapahtuu  kuten  yllä  kohdassa 

”Suomalaisten yhteisöjen verotus” on esitetty. 

 

Luovutusvoitto  ja  ‐tappio  lasketaan  vähentämällä  osakkeiden  luovutushinnasta  niiden  hankintahinnan  (poistamatta 

olevan osan) ja voiton hankkimisesta aiheutuneiden menojen yhteismäärä. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat 

elinkeinotoimintaan  kuulumattomien  osakkeiden  osalta  käyttää  todellisen  hankintamenon  sijasta  hankintameno‐

olettamaa. Tällöin luovutushinnasta vähennetään 20 %, paitsi mikäli osakkeenomistaja on omistanut osakkeet vähintään 

kymmenen vuoden ajan,  jolloin  luovutushinnasta voidaan vähentää 40 %. Mikäli hankintameno‐olettamaa sovelletaan 

todellisen  hankintahinnan  sijasta,  voiton  hankkimisesta  aiheutuneiden  kustannusten  katsotaan  sisältyvän 

hankintameno‐olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen.  

 

Suomessa  yleisesti  verovelvollisten  luonnollisten  henkilöiden  on  lisättävä  esitäytettyyn  veroilmoitukseensa  tiedot 

verovuonna tapahtuneista osakkeiden luovutuksista. 

 

Osingot 

 

Suomalaisen  luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista elinkeinotoimintaan kuulumattomista osingoista 70 

%  on  veronalaista  pääomatuloa  ja  30  %  verovapaata.  Sovellettava  verokanta  on  28  %.  Osinkojen  laskennallinen 

efektiivinen veroaste on  tällöin 19,6 %. HE 50/2011 sisältämän ehdotuksen perusteella 1.1.2012  lähtien enintään 50 000 

euron  suuruista veronalaista pääomatuloa verotetaan  30 %:n verokannan mukaan,  ja  sen ylittävältä määrältä  32 %:n 

verokannan mukaan. 

 

Elinkeinotoimintaan kuuluvista  luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä  saamista osingoista 70 % on veronalaista 

elinkeinotuloa, joka jaetaan verotettavaksi pääomatulona ja ansiotulona tuloverolaissa tarkemmin määrätyllä tavalla. 

 

Kun  Noteerattu  Yhtiö  jakaa  osinkoa  Suomessa  yleisesti  verovelvolliselle  luonnolliselle  henkilölle,  sen  on  tehtävä 

jakamastaan  osingosta  ennakonpidätys.  Ennakonpidätyksen  määrä  on  19  %.  Yhtiön  pidättämä  vero  luetaan 

osingonsaajan verovuoden verojen hyväksi  lopullisessa verotuksessa. Suomessa yleisesti verovelvollisten  luonnollisten 

henkilöiden  on  tarkistettava  esitäytetyltä  veroilmoitukselta,  että  tiedot  osinkotuloista  ovat  oikeat  sekä  ilmoitettava 

mahdollisista virheistä ja puutteista veroviranomaisille. 

 

Siltä  osin  kun  suomalainen  luonnollinen  henkilö  saa  elinkeinotoimintaan  kuulumatonta  osinkoa  muusta  kuin 

Noteeratusta Yhtiöstä, osingosta on verovapaata  tuloa määrä,  joka vastaa osakkeen matemaattiselle  arvolle  laskettua 

yhdeksän prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään 90 000 euroa. HE 50/2011:n perusteella 1.1.2012  lähtien tämä 

kokonaan verovapaan osinkotulon määrä laskee 60 000 euroon. Siltä osin kuin osingon määrä pysyy yhdeksän prosentin 

tuoton puitteissa mutta ylittää edellä mainitun euromääräisen enimmäismäärän, osingosta on 30 prosenttia verovapaata 

tuloa ja 70 % kulloisenkin pääomatuloveroprosentin mukaan verotettavaa pääomatuloa. Yhdeksän prosentin vuotuisen 

tuoton ylittävältä osin osingosta on 30 % verovapaata tuloa ja 70 % ansiotulona progressiivisesti verotettavaa tuloa. 

 

Elinkeinotoimintaa kuuluvasta, muusta kuin Noteeratusta Yhtiöstä saadusta osingosta 70 % on veronalaista tuloa,  joka 

jaetaan verotettavaksi pääomatulona ja ansiotulona tuloverolaissa tarkemmin määrätyllä tavalla. 
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Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus  

 

Luovutusvoitot tai ‐tappiot 

 

Kun kyseessä eivät ole asunto‐  tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeet, Suomessa  rajoitetusti verovelvolliset sijoittajat eivät 

ole  Suomessa  verovelvollisia  osakkeiden  luovutuksesta  saatavasta  voitosta,  ellei  osakkeiden  luovutus  liity 

elinkeinotoiminnan harjoittamiseen Suomessa (kiinteä toimipaikka). 

 

Osingot 

 

Suomalaisesta  yhtiöstä  rajoitetusti  verovelvolliselle  osakkeenomistajalle  maksetusta  osingosta  on  suomalainen 

osingonmaksaja  lähtökohtaisesti  velvollinen  pidättämään  lähdeveroa  osingon  maksamisen  yhteydessä.  Osinkoihin 

sovellettava  lähdeveroprosentti  on  28 %. HE  50/2011:n  perusteella  tämä  lähdeveroprosentti muuttuu  1.1.2012  alkaen 

riippuen siitä, mikä taho on osingonsaajana. Rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettaviin osinkoihin sovellettava 

lähdeveroprosentti  laskee HE  50/2011:n mukaan  25 %:iin. Lähdeveron määrä on HE  50/2011:n mukaan  30 % muulle 

rajoitetusti  verovelvolliselle  kuin  rajoitetusti  verovelvolliselle  yhteisölle  maksettavasta  osingosta,  jota  verotetaan 

pääomatulona. Siltä osin kuin pääomatulon määrä ylittää 50 000 euroa pääomatulosta suoritetaan veroa 32 %:n mukaan. 

 

Suomen  verolainsäädännön  mukaan  lähdeveroa  ei  peritä  osingoista,  joiden  saaja  on  niin  sanotun  emo‐

tytäryhtiödirektiivin  (90/435/ETY)  2  artiklassa  tarkoitettu  Euroopan  unionin  jäsenvaltiossa  asuva  yhteisö,  joka 

välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.  

 

Lähdeveroa ei myöskään ole maksettava osingosta, joka suoritetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle tuloverolain 

33d §:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vastaavalle yhteisölle 

ja  joka  olisi  verovapaa  kyseisten  säännösten  mukaan,  jos  osinko  maksettaisiin  kotimaiselle  yhteisölle  (esimerkiksi 

sijoitusomaisuuteen kuulumaton osinko Noteeratusta Yhtiöstä osakeyhtiölle,  joka on Noteerattu Yhtiö tai  joka omistaa 

välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavasta Noteeratusta Yhtiöstä). Verovapauden edellytyksenä on, 

että  yhteisön  kotipaikka  on  Euroopan  talousalueella  ja  jäsenvaltioiden  toimivaltaisten  viranomaisten  keskinäisestä 

avusta välittömien verojen ja vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettu neuvoston direktiivi 77/799/ETY (ns. 

virka‐apudirektiivi)  tai  jokin  sopimus  virka‐avusta  ja  tietojenvaihdosta  veroasioissa  Euroopan  talousalueella  koskee 

osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi  edellytyksenä on,  että  lähdeveroa  ei osingonsaajan  selvityksen mukaan  tosiasiassa 

voida  kokonaisuudessaan  hyvittää  osingonsaajan  asuinvaltiossa  Suomen  ja  osingonsaajan  asuinvaltion  välillä 

kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta tehdyn sopimuksen perusteella. 

 

Edellä mainitusta  poiketen  osinko  on  vain  osittain  verovapaa  ja  lähdeveroa  peritään  19,5 %  (HE  50/2011  sisältämän 

ehdotuksen mukaan  lähdeveroprosentti  laskee  1.1.2012  alkaen  18,75 %:iin)  osingosta,  jos  osingonsaaja  on  Suomessa 

rajoitetusti  verovelvollinen  yhteisö  ja  osinkoa  jakavan  yhteisön  osakkeet  kuuluvat  osingonsaajan  sijoitusomaisuuteen 

eikä  osingonsaaja  ole  emo‐  ja  tytäryhtiödirektiivissä  tarkoitettu  yhtiö,  joka  omistaa  osinkoa  jaettaessa  välittömästi 

vähintään  kymmenen  prosenttia  osinkoa  maksavan  yhteisön  osakepääomasta,  tai  jos  osinkoa  jakava  yhteisö  on 

Noteerattu  Yhtiö  ja  osingonsaaja  on  muu  kuin  Noteerattu  Yhtiö,  joka  omistaa  osinkoa  jaettaessa  välittömästi  alle 

kymmenen prosenttia  osinkoa  jakavan  yhteisön  osakepääomasta. Lisäksi  edellytyksenä  on,  että  osingonsaajayhteisön 

kotipaikka on Euroopan talousalueella ja että Suomen ja osingonsaajan valtion välillä on järjestetty tietojenvaihto virka‐

apudirektiivin tai virka‐apua ja tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen perusteella. 

 

Mikäli  osingonsaajana  on  Euroopan  talousalueella  asuva  rajoitetusti  verovelvollinen  luonnollinen  henkilö,  tämä  voi 

vaatia,  että  suomalaisen  yhteisön  jakaman  osingon  verotus  tapahtuu  lähdeverotuksen  sijaan  verotusmenettelystä 

annetun lain mukaisessa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että osingonsaajan asuinvaltion ja Suomen välillä on järjestetty 

veroasioita  koskeva  tietojenvaihto  virka‐apudirektiivin  tai  virka‐apua  ja  tietojenvaihtoa  koskevan  sopimuksen 

perusteella,  ja että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen  ja 

asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella. 

 

Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta peritään lähdeveroa aina vähintään 15 % tai kussakin tilanteessa 

verosopimuksen edellyttämä tätä suurempi määrä, mikäli maksajan riittävän huolellisesti varmistaman tiedon mukaan 

osingon  saajaan  voidaan  soveltaa  verosopimuksen  osinkoa  koskevia määräyksiä  ja muut  laissa  asetetut  edellytykset 

täyttyvät.  Osingon  saaja  voi  ennen  suorituksen maksamista  esittää maksajalle  selvityksen  kotipaikastaan  ja muista 

sopimuksen  soveltamisen  edellytyksistä,  jolloin hän voi  saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon 

mahdollisesti sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. 
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Lähdevero  voi  kuitenkin  muodostua  edellä  esitettyjä  kotimaisen  lainsäädännön  mukaisia  lähdeveroprosentteja 

alhaisemmaksi tai estyä kokonaan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtyjen verosopimusten nojalla. 

 

Varainsiirtovero 

 

Helsingin  pörssissä  tai muussa  vastaavassa  varainsiirtoverolain  tarkoittamassa  julkisessa  kaupankäynnissä  tehdyistä 

osakkeiden  kaupoista  ei  lähtökohtaisesti  peritä  Suomessa  varainsiirtoveroa.  Jos  luovutuksensaajan  välittäjänä  ei  ole 

varainsiirtoverolaissa  määritelty  arvopaperikauppias  (sijoituspalveluyritys  tai  luottolaitos  tai  vastaavan  ulkomaisen 

toimijan  sivuliike  tai  ‐konttori  Suomessa),  verottomuuden  edellytyksenä  on,  että  verovelvollinen  luovutuksensaaja 

ilmoittaa  luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa  luovutuksesta  (tai että välittäjä antaa 

luovutuksesta ns. vuosi‐ilmoituksen). 

 

Mikäli osakkeiden kauppa tehdään muuna kuin edellisessä kappaleessa kuvattuna kauppana ja joko myyjä tai ostaja tai 

molemmat  ovat  Suomessa  yleisesti  verovelvollisia,  osakkeiden  luovutuksista  on maksettava  varainsiirtoveroa  1,6 % 

luovutushinnasta. Varainsiirtoveron vähimmäismäärä on 10 euroa.  Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen 

tai ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön suomalainen sivuliike tai ‐konttori, on myyjän 

perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan osapuolena tai välittäjänä on suomalainen arvopaperikauppias, se on velvollinen 

perimään varainsiirtoveron ostajalta  ja tilittämään sen valtiolle. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa 

yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva 

sivuliike tai ‐konttori, ei luovutuksesta peritä varainsiirtoveroa. 

 

Jakautumisesta aiheutuvat veroseuraamukset 

 

Jakautuva Yhtiö ja Vastaanottava Yhtiö 

 

Yhtiö on hakenut Konserniverokeskukselta ennakkotietoa  Jakautumisen verokohtelusta. Ennakkotietoa on haettu siitä, 

kohdellaanko  Jakautumista  lain  elinkeinotulon  verottamisesta  52  c  §:n  1  momentin  2  kohdan  mukaisena 

osittaisjakautumisena.  Yhtiö  on  saanut  ennakkotietohakemukseensa  myönteisen  päätöksen.  Lainkohdan  mukainen 

osittaisjakautuminen  on  ns.  veroneutraali  yritysjärjestely,  jossa  osakeyhtiö  siirtää  yhden  tai  useamman 

liiketoimintakokonaisuutensa  sellaisenaan  yhdelle  tai  useammalle  osakeyhtiölle  ja  jättää  vähintään  yhden 

liiketoimintakokonaisuuden  siirtävään  yhtiöön.  Jakautuvan  Yhtiön  ei  katsota  purkautuvan  verotuksessa.  Jakautuvan 

Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena lainkohdan mukaisesti Vastaanottavan Yhtiön osakkeita ennen 

Jakautumista olevan omistuksensa mukaisessa suhteessa. Jakautumisessa syntyvä verotuksellinen voitto tai tappio ei ole 

veronalaista tuloa tai vähennyskelpoista menoa.  

 

Siirtyvän liiketoimintakokonaisuuden verotuksessa vähennyskelpoiset hankintamenot ja muut vähennyskelpoiset menot 

vähennetään  Vastaanottavan  Yhtiön  verotuksessa  samalla  tavalla  kuin  ne  olisi  vähennetty  Jakautuvan  Yhtiön 

verotuksessa  (ns.  verotuksellinen  jatkuvuus),  eli  siirtyvään  liiketoimintakokonaisuuteen  kuuluvat  varat,  velat  ja 

varaukset  siirtyvät  verotuksessa  poistamattomista  hankintamenoistaan  Vastaanottavalle  Yhtiölle,  joka  saa  tehdä 

siirtyvistä omaisuuseristä vastaavat poistot kuin mitä  Jakautuva Yhtiö olisi saanut  tehdä,  jos  liiketoimintakokonaisuus 

olisi  jäänyt  sille.  Muut  kuin  siirtyvään  liiketoimintaan  kohdistuvat  varaukset  jaetaan  Jakautuvalle  Yhtiölle  ja 

Vastaanottavalle Yhtiölle samassa suhteessa kuin Jakautuvan Yhtiön nettovarallisuus jakautuu näiden kesken. 

 

Jakautumisen jälkeen Jakautuvan Yhtiön mahdolliset verotuksessa vahvistetut tappiot siirtyvät Vastaanottavalle Yhtiölle 

siltä  osin  kuin  on  ilmeistä,  että  tappiot  ovat  syntyneet  sille  siirtyneessä  toiminnassa. Muilta  osin  tappiot  siirtyvät 

nettovarallisuuksien  jakautumisen  suhteessa.  Tappioiden  säilymisen  edellytyksenä  on  kuitenkin  lisäksi,  että 

Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeenomistajat  ovat  tappiovuoden  alusta  lukien  omistaneet  yli  puolet  Jakautuvan  Yhtiön 

osakkeista. Koska tämän Esitteen tarkoittamassa Jakautumisessa ja Listalleotossa ei ole tarkoitus tarjota muita osakkeita 

tai  oikeuksia  kuin  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeenomistajille  jakautumisvastikkeena  tarjottavat  Vastaanottavan  Yhtiön 

osakkeet, Jakautuminen ei sinänsä aiheuta muutoksia kummankaan yhtiön suhteelliseen omistuspohjaan, minkä vuoksi 

mahdolliset  Jakautuvan  Yhtiön  verotuksessa  vahvistetut  tappiot  ovat  siirtyessään  yhtä  lailla  Vastaanottavan  Yhtiön 

käytettävissä kuin ne olisivat olleet Jakautuvalle Yhtiölle vähennyskelpoisia. 

 

Jakautuminen  on  yleisseuraantona  arvonlisäverolain  ulkopuolinen  tapahtuma  eli  Jakautumisesta  ei  aiheudu  suoria 

arvonlisäveroseuraamuksia.  Suomen  osakeyhtiölain  mukaisesti  toteutettavasta  veroneutraalista  jakautumisesta  ei 

aiheudu myöskään varainsiirtoverovaikutuksia vastaanottavalle yhtiölle. 
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Osakkeenomistajat 

 

Lain elinkeinotulon verottamisesta 52 c §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista osittaisjakautumista, jossa jakautumisvastike 

suoritetaan  kokonaan  Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeina,  ei  pidetä  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeenomistajien  kannalta 

osakkeiden luovutuksena eli Jakautuminen ei aiheuta osakkeenomistajille välittömiä tuloveroseuraamuksia.  

 

Jakautumisen  jälkeen  toteutettavista  osakeluovutuksista  aiheutuvien  luovutusvoittojen  ja  –tappioiden  verokohtelun 

osalta katso edellä otsikoiden ”Suomalaisten yhteisöjen verotus”, ”Yleisesti verovelvollisten  luonnollisten henkilöiden 

verotus” ja ”Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus” alla luovutusvoitoista tai ‐tappioista esitettyä. 

 

Jakautuvan Yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan Jakautumisen  jälkeen se osa  Jakautuvan Yhtiön osakkeiden 

hankintamenosta,  joka  vastaa  sille  jäänyttä  osaa  Jakautuvan  Yhtiön  nettovarallisuudesta.  Vastaanottavan  Yhtiön 

osakkeiden  hankintamenoksi  katsotaan  se  osa  Jakautuvan  Yhtiön  osakkeiden  hankintamenosta,  joka  vastaa 

Vastaanottavalle  Yhtiölle  siirtynyttä  osaa  Jakautuvan  yhtiön  nettovarallisuudesta.  Jos  kuitenkin  on  ilmeistä,  että 

Jakautuvalle Yhtiölle jäävän ja Vastaanottavalle Yhtiölle siirtyvän nettovarallisuuden suhde olennaisesti poikkeaa näiden 

yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen 

suhdetta.  

 

Jakautumisella sinänsä ei ole vaikutuksia osingonjaon verotukseen osakkeenomistajien tasolla. Osinkojen verokohtelun 

osalta katso edellä otsikoiden ”Suomalaisten yhteisöjen verotus”, ”Yleisesti verovelvollisten  luonnollisten henkilöiden 

verotus” ja ”Rajoitetusti verovelvollisten sijoittajien verotus” alla osinkojen osalta esitettyä. 

 

Suomen  vero‐  ja  yhtiölainsäädännön  mukaisesti  toteutettavasta  veroneutraalista  jakautumisesta  ei  aiheudu 

varainsiirtoverovaikutuksia  jakautuvan  yhtiön  ja  vastaanottavan  yhtiön  osakkeenomistajille,  kun  jakautumisvastike 

maksetaan kokonaan vastaanottavan yhtiön osakkeina. 

 

Listalleotosta aiheutuvat veroseuraamukset 

 

Vastaanottavan  Yhtiön  osakkeiden  Listalleotto  ei  itsessään  aiheuta  välittömiä  tuloveroseuraamuksia  eikä  se  vaikuta 

mahdollisten  vahvistettujen  tappioiden  verokohteluun  siltä  osin  kuin  suhteellisissa  omistusosuuksissa  ei Listalleoton 

johdosta tapahdu muutoksia. Osakkeiden liikkeelle laskemisen yhteydessä ei myöskään makseta varainsiirtoveroa. 

 

Jakautumisen ja sitä seuraavan Listalleoton jälkeen osakkeenomistajat voivat saada omistamiensa osakkeiden perusteella 

osinkoja aiemman yhden Noteeratun Yhtiön sijaan kahdesta Noteeratusta Yhtiöstä. Tämä muutos ei sinällään vaikuta 

yleisesti  verovelvollisten  osakkeenomistajien  saamien  osinkojen  verotuksen.  Myöskään  rajoitetusti  verovelvollisten 

osakkeenomistajien  kannalta  ei  aiheudu muutoksia  verrattuna  tilanteeseen  ennen  Jakautumista  ja  Listalleottoa,  sillä 

näillä  tämän Esitteen mukaisesti  toteutettavilla  järjestelyillä  ei  sinänsä  ole  vaikutusta  esimerkiksi  osakkeenomistajien 

suhteellisiin omistusosuuksiin.  

 

Osingonjaon  sekä  osakkeiden  luovutusten  verokohtelun  osalta  katso  edellä  otsikoiden  ”Suomalaisten  yhteisöjen 

verotus”,  ”Yleisesti  verovelvollisten  luonnollisten  henkilöiden  verotus”  ja  ”Rajoitetusti  verovelvollisten  sijoittajien 

verotus” sekä ”Varainsiirtovero” alla esitettyä. Mahdollisen osingonjaon Vastaanottavasta Yhtiöstä Jakautumisen jälkeen 

mutta  ennen Listalleottoa  tai  samana  ajankohtana  tapahtuvien Vastaanottavan Yhtiön  osakkeiden  luovutusten  osalta 

tulee erikseen  tilanteesta  riippuen varmistaa, sovelletaanko Noteerattuja Yhtiöitä vai muita kuin Noteerattuja Yhtiöitä 

koskevia sääntöjä. 
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XIX LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYSTÄ AINEISTOSTA 

 

Seuraavat  asiakirjat  on  viittaamalla  sisällytetty  tähän Esitteeseen Euroopan  komission  asetuksen  809/2004  artiklan  28 

mukaisesti  ja  ne  muodostavat  osan  Yhtiön  taloudellisista  tiedoista.  Viittaamalla  liitetyt  asiakirjat  ovat  saatavilla 

Internetistä  osoitteessa  www.scanfil.fi  ja  Yhtiön  rekisteröidystä  toimipaikasta  osoitteessa  Yritystie  6,  85410  Sievi 

arkipäivinä normaalin työajan puitteissa. 

 

 Yhtiön osavuosikatsaus 1.1.2011–30.9.2011 (tilintarkastamaton), 

 Yhtiön välitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.–30.6.2011, 

 Yhtiön  tilinpäätös,  toimintakertomus  ja  tilintarkastuskertomus  31.12.2010  päättyneeltä  tilikaudelta,  sisältäen 

emoyhtiön tilinpäätöksen (Yhtiön vuosikertomus 2010 sivut 18–61), 

 Yhtiön  tilinpäätös,  toimintakertomus  ja  tilintarkastuskertomus  31.12.2009  päättyneeltä  tilikaudelta,  sisältäen 

emoyhtiön tilinpäätöksen, 

 Yhtiön  tilinpäätös,  toimintakertomus  ja  tilintarkastuskertomus  31.12.2008  päättyneeltä  tilikaudelta,  sisältäen 

emoyhtiön tilinpäätöksen,  

 Yhtiön yhtiöjärjestys 

 

Edellä mainituissa Yhtiön vuosikertomuksessa esitettyjen muiden tietojen katsotaan olevan joko tarpeettomia sijoittajan 

kannalta tai ne löytyvät muualta Esitteestä. Yhtiön toiminimi oli 16.5.2011 asti Scanfil Oyj. 
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XX LUETTELO NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA 

 

Seuraavien  asiakirjojen  jäljennökset  ovat  nähtävillä  tämän  Esitteen  voimassaoloajan  arkipäivisin  normaalina 

toimistoaikana Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Yritystie 6, 85410 Sievi: 

 

(a) Tämän  Esitteen  kohdassa  ”Luettelo  Esitteeseen  viittaamalla  sisällytetystä  aineistosta”  eritelty  Esitteeseen 

viittaamalla liitetty aineisto, 

(b) Finanssivalvonnan päätös koskien Esitettä 35/02.05.04/2011, ja 

(c) Finanssivalvonnan päätös koskien poikkeuslupaa, 36/02.05.04/2011  
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LIITE F5 – Scanfil EMS Oy tilinpäätös 1.1.2010 – 31.12.2010 

 
 





























































































LIITE F6 – Uuden Scanfilin tilintarkastamaton pro forma ‐taloudellinen informaatio 

 
 



Uusi Scanfil pro forma ‐taloudellinen informaatio 

 

1. Tilintarkastamattoman pro forma ‐taloudellisen informaation laadintaperiaatteet 

2. Tilintarkastamattomat Uuden Scanfilin pro forma ‐tuloslaskelma ja ‐tasetiedot 

3. Tilintarkastamattomien pro forma ‐oikaisujen liitetiedot 

 

 1. Tilintarkastamattoman pro forma ‐taloudellisen informaation laadintaperiaatteet 

Seuraava  tilintarkastamaton  pro  forma  ‐taloudellinen  informaatio  on  esitetty  havainnollistamaan, miten 

Jakautuminen  olisi  vaikuttanut  tilinpäätöstietoihin, mikäli  Jakautuminen  olisi  tapahtunut  tuloslaskelman 

lukujen osalta jo 1.1.2010 ja taseen osalta 30.9.2011. 

 

Tiedot  on  esitetty  ainoastaan  Jakautumisen  havainnollistamiseksi,  eikä  niiden  takoituksena  ole  esittää, 

millainen  Uuden  Scanfilin  liiketoiminnan  tulos  tai  taloudellinen  asema  olisi,  jos  Jakautuminen  olisi 

todellisuudessa  tapahtunut  alla mainittuna  ajankohtana.  Tiedot  eivät myöskään  havainnollista, millainen 

Uuden Scanfilin liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema on tulevaisuudessa. 

 

Sopimusvalmistusliiketoiminta  on  siirretty  liiketoimintasiirrolla  1.5.2008  Scanfil  EMS Oy:öön. Näin  ollen 

vuosien  2010  ja  2011  Scanfil  EMS  ‐konsernin  tuloslaskelma  sisältää  puhtaasti  sopimusvalmistus‐

liiketoiminnan,  ja  pro  formassa  oikaistavia  asioita  ovat  vain  Jakautumiseen  ja  Listalleottoon  liittyvät 

järjestelykulut.  

 

 
2. Tilintarkastamattomat Uuden Scanfilin pro forma ‐tuloslaskelma ja ‐tasetiedot 

PRO FORMA ‐TULOSLASKELMA 

 

Tilintarkastamaton       

        Pro forma 

  1.1.–31.12.2010  Pro forma    1.1.–31.12.2010 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastettu  ‐oikaisut  Viite  Tilintarkastamaton 

         

Liikevaihto  219,3     219,3 

       

Liiketoiminnan muut tuotot  0,6     0,6 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden       

varastojen muutos  1,3     1,3 

       

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐154,0     ‐154,0 

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐31,0     ‐31,0 

Poistot  ‐4,5     ‐4,5 

Liiketoiminnan muut kulut  ‐20,7 ‐0,3 1) ‐21,0 

       

Liikevoitto  11,0     10,7 

          

Rahoitustuotot  0,5     0,5 

Rahoituskulut   ‐1,6     ‐1,6 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,2     ‐0,2 

       

Voitto ennen veroja  9,6     9,3 

       

Tuloverot  ‐2,9 0,1 1) ‐2,8 

       

Tilikauden voitto  6,8 ‐0,2   6,5 

       



        Pro forma 

  1.1.–30.9.2011  Pro forma    1.1.–30.9.2011 

Miljoonaa euroa  Tilintarkastamaton ‐oikaisut  Viite  Tilintarkastamaton 

         

Liikevaihto  172,0     172,0 

         

Liiketoiminnan muut tuotot  0,2     0,2 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         

varastojen muutos  ‐0,9     ‐0,9 

         

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö  ‐118,6     ‐118,6 

Työsuhde‐etuuksista aiheutuvat kulut  ‐22,9     ‐22,9 

Poistot  ‐3,1     ‐3,1 

Liiketoiminnan muut kulut  ‐16,5   ‐16,5 

         

Liikevoitto  10,0     10,0 

         

Rahoitustuotot  0,3     0,3 

Rahoituskulut   ‐1,2     ‐1,2 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista  ‐0,3     ‐0,3 

         

Voitto ennen veroja  8,8     8,8 

         

Tuloverot  ‐2,5   ‐2,5 

       

Tilikauden voitto  6,3     6,3 

 

 



PRO FORMA ‐TASE 

 

Tilintarkastamaton               

  FAS    IFRS        Pro forma 

30.9.2011  Uusi    Scanfil         Uusi  

  Scanfil  Oyj  IFRS  EMS    Pro    Scanfil  

Miljoonaa euroa  emoyhtiö 

‐oikaisu 

emoyhtiö 

konserni 

+emoyhtiö 

Konserni‐

eliminoinnit 

forma 

‐oikaisut  Viite   ‐konserni 

                    

VARAT                   

Pitkäaikaiset varat                   

Aineelliset 

käyttöomaisuushyödykkeet      26,7         26,7

Liikearvo      2,2         2,2

Muut aineettomat hyödykkeet      3,7         3,7

Osuudet konserniyrityksissä  12,6  54,6 67,2 ‐67,2    3)  0,0

Osuudet osakkuusyrityksissä        1,2         1,2

Saamiset        0,3         0,3

Laskennalliset verosaamiset        0,3         0,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä  12,6     101,7         34,4

                      

Lyhytaikaiset varat                     

Vaihto‐omaisuus        33,3         33,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset        40,0         40,0

Ennakkomaksut        0,5         0,5

Lainasaamiset konsernilta        2,6         2,6

Tilikauden verotettavaan tuloon                    0,0

perustuvat verosaamiset        0,2         0,2

Myytävissä olevat sijoitukset, 

rahavarat        19,3         19,3

Rahavarat  0,1     8,3    ‐0,2  2)  8,0

Lyhytaikaiset varat yhteensä  0,1     104,0         103,8

                      

VARAT YHTEENSÄ  12,7     205,7 ‐67,2 ‐0,2    138,3

                      

OMA PÄÄOMA JA VELAT                     

Oma pääoma                     

Osakepääoma  2,0     4,0 ‐2,0    3)  2,0

Muuntoerot        6,5         6,5

Muut rahastot     54,6 60,1 ‐54,6    3)  5,5

Sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahasto  10,7     21,3 ‐10,6    3)  10,7

Kertyneet voittovarat        42,6    ‐0,2  2)  42,4

Oma pääoma yhteensä  12,7     134,6         67,1

                      

Velat                      

Pitkäaikaiset velat        32,7         32,7

Lyhytaikaiset velat        38,5         38,5

Velat yhteensä  0,0     71,2         71,2

                      

OMA PÄÄOMA JA VELAT 

YHTEENSÄ  12,7     205,7 ‐67,2 ‐0,2    138,3

 



 

 

3. Tilintarkastamattomien pro forma ‐oikaisujen liitetiedot 

 

Uuden Scanfilin tilintarkastamattomissa pro forma ‐tuloslaskelma ja ‐tasetiedoissa on käytetty seuraavia 

oikaisuja ja olettamuksia 

 

1) Jakautumiseen ja listalleottoon liittyvien järjestelykulujen on arvioitu olevan yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, 

josta Uuden Scanfilin osuus on arviolta puolet, 0,3 miljoonaa euroa. Tämä on pro  forma  ‐tuloslaskelmassa 

otettu huomioon  liiketoiminnan muissa  kuluissa  ja  vastaava  verosaaminen,  0,1 miljoonaa  euroa,  oikaistu 

kohdassa tuloverot. 

Kustannuksia,  jotka  Uudelle  Scanfilille  aiheutuvat  itsenäisenä  pörssiyhtiönä  toimiessaan,  ei  ole  otettu 

laskelmassa  huomioon.  Kustannukset  listayhtiönä  toimimisesta  ovat  arviolta  noin  0,2  miljoonaa  euroa 

vuodessa sisältäen mm. pörssin ja arvo‐osuusjärjestelmän kustannukset sekä hallituksen palkkiot. 

 

2)  Jakautumiseen  ja  listalleottoon  liittyvät  järjestelykulut,  netto  verojen  jälkeen  0,2 miljoonaa  euroa,  on 

huomiotu rahavarojen vähennyksenä ja kertyneiden voittovarojen vähennyksenä 

 

3) Uuden Scanfil  ‐konsernin  emoyhtiö Scanfil Oyj perustetaan  toteuttamaan  jakautuminen. Uusi Scanfil  ‐

konserni  jatkaa  kirjanpidollisesti  samoista  kirjanpitoarvoista,  jotka  sillä  oli  osana  Sievi  Capitalin  IFRS 

konsernitilinpäätöstä. Uuden Scanfil ‐konsernin muodostamisessa ei siten arvosteta jakautumisessa siirtyviä 

tase‐eriä uudelleen eikä  täten myöskään  synny uutta  liikearvoa  ja konsernin oman pääoman yhteismäärä 

pysyy jakautumisessa muuttumattomana.  
 



LIITE F7 – Tilintarkastajan lausunto pro forma ‐taloudellisesta informaatiosta 

 

 





LIITE F8 – Tilintarkastajan lausunto Scanfil EMS Oy:n yhdistellyistä tuloslaskelmatiedoista 

 

 





LIITE F9 – Tilintarkastajan lausunto tulosennusteesta 
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