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SCANFIL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1 .1. - 31.12.2010 
 
Tammi-joulukuu 
- Liikevaihto 219,3 (1-12 2009: 197,3) milj. euroa jossa kasvua 11,1 % 
- Liikevoitto 14,4 (16,0) milj. euroa, 6,6 (8,1) % liikevaihdosta 
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 11,9 milj. euroa, 5,4 % liikevaihdosta 
- Voitto katsauskaudella 10,9 (14,3) milj. euroa 
- Tulos / osake oli 0,19 (0,25) euroa 
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle osingoksi 0,06 (0,08) ja lisäosingoksi 0,06 
  (0,04), yhteensä 0,12 (0,12) euroa/osake 
 
Loka-joulukuu 
- Liikevaihto 62,2 (Q4 2009 48,1), milj. euroa, kasvua 29,1 %  
- Liikevoitto 3,2 (2,6) milj. euroa, 5,1 (5,3) % liikevaihdosta 
- Tulos / osake oli 0,03 (0,05) euroa 
 
Kertaluontoiset erät sisältävät toiselle neljännekselle kirjatun Oulun kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. euroa. 
Osakkuusyhtiö Kitron ASA on tehnyt viimeiselle neljännekselle 27 milj. Norjan kruunun (3,3 milj. euroa) 
varauksen Ruotsin toimintojen uudelleen järjestelyjen vuoksi. Scanfil Oyj on kirjannut 32,96 %:n osuuden 
(1,1 milj. euroa) osakkuusyhtiön viimeisen neljänneksen tappiosta. 
 
Scanfil Oyj arvioi konsernin vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman 2010 tasosta ja tuloksen säilyvän 
tyydyttävällä tasolla. 
 
Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Scanfil Oyj:n sijoitusliiketoiminta eteni vuonna 2010 strategian mukaisesti monella rintamalla. 
Rahamarkkina- ja osakesijoitusten lisäksi teimme sijoituksia mm. muoviteknologiaan, ääniteknologiaan ja 
lukitusratkaisuihin. Näillä sijoituksilla haemme kasvumahdollisuuksia uusilta toimialoilta. 
 
Merkittävin vuoden 2010 sijoituksista kohdistui norjalaiseen pörssinoteerattuun Kitron ASA -yhtiöön.  
 
Taantuman jälkeinen yleinen taloudellinen näkymä kääntyi vuonna 2010 positiivisempaan suuntaan, 
vaikkakin EU-alueen velkariisi hämmensi markkinoita. Sopimusvalmistusliiketoiminta (Scanfil EMS Oy) elpyi 
alkuvuonna ensimmäisen kvartaalin lopulla, kun asiakaskysyntä kääntyi nousuun. Toipuminen oli nopeaa ja 
kolmannen kvartaalin myynti oli paras neljään vuoteen. Vuoden 2010 kokonaismyynti kasvoi selvästi 
edellisvuodesta.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Scanfil Oyj 
Katsauskaudella Scanfil Oyj hankki lisää iLOQ-lukitusyhtiön osakkeita ja sen seurauksena uusi 
omistusosuus on 23 %. Samalla iLOQ Oy:sta tuli Scanfil Oyj:n osakkuusyhtiö.  
 
Scanfil Oyj:n omistusosuus Lännen Tehtaat Oyj:ssä on 8,6 %. Lännen Tehtaat Oyj:n liiketoiminta kehittyi 
suotuisasti vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä. Lännen Tehtaat Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen 
17.2.2011. 
 
Kitron ASA:n liiketoiminta sujui kohtuullisesti viimeisen neljänneksen aikana. Viimeisen neljänneksen 
liikevaihto nousi hieman komponenttipulasta huolimatta vuoden takaiseen nähden. Haasteista huolimatta 
koko vuodesta 2010 muodostui operatiivisesti tyydyttävä. Viimeisellä neljänneksellä tehty Ruotsin 
tehostamisohjelmaan liittyvä varaus heikensi kuitenkin koko vuoden tuloksen vaatimattomaksi. 
 
Scanfil Oyj:n listaamattomat osakkuusyhtiöt ovat kaikki kansainvälisillä markkinoilla toimivia pieniä 
alkuvaiheen kasvuyhtiöitä, joissa on mielenkiintoista ja lupaavaa tulevaisuuden potentiaalia 
maailmanlaajuisesti. Yrityksillä on teknologista osaamista, vahvat patenttisalkut ja lupaavia kaupallisia 
sovelluksia. 
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iLOQ Oy:n kehittämä iLOQ S10 tuotekonsepti on saavuttanut merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen 
lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan 
jälleenmyyjäverkoston Suomeen. iLOQ Oy hakee nopeaa kasvua kansainvälistymällä ensin pohjoismaiden 
ja sen jälkeen Keski-Euroopan markkinoilla. Ruotsissa on käynnissä jakelukanavan rakentaminen, josta 
vastaa Tukholmassa toimiva iLOQ Scandinavia Ab. Yhtiön tavoitteena on laajentua vuonna 2011 Keski-
Euroopan markkinoille sinne kehitetyllä DIN-standardiin perustuvalla lukkosylinterillä, joka on siirtymässä 
sarjatuotantoon. 
 
Panphonics Oy onnistui pääsemään vuoden 2010 aikana toimittajaksi merkittävään, yhden maanosan 
kattavaan myymäläkohtaiseen järjestelmään. Tämän projektin toimitukset aloitettiin loppuvuonna 2010. 
Samoin yhtiön SoundShower tuotteita on hyväksytty useisiin muihinkin johtavien tuotemerkkien ja 
vähittäiskauppaliikkeiden myymälätiloihin. Vuoden 2010 tuotekehityksen painopistealueina oli tuotteiden 
käyttöalueiden laajentaminen vaativampiin olosuhteisiin sekä tuotteen ohjauselektroniikan kehittäminen. 
Yhtiö kärsi vuoden aikana jonkin verran kansainvälisestä elektroniikkakomponenttien pulasta. Viennin osuus 
oli 95 % yrityksen laskutuksesta. 
 
IonPhasE Oy on toteuttanut onnistuneita pilottiprojekteja useille eri toimialoille vuonna 2010. Yhtiö sai lisäksi 
useita teknisiä hyväksyntöjä uusille tuoteversioilleen vuoden 2010 lopussa ja lisää uusia myyntivaiheeseen 
siirtyviä tuoteversioita valmistuu kevään ja kesän 2011 aikana. Osa pilottiprojekteista on loppuvaiheessa ja 
tuotteiden odotetaan siirtyvän tuotantoon kevään aikana. 
 
Scanfil Oyj:n sijoitussalkku jaetaan kahteen osa-alueeseen; finanssisijoitukset ja pääomasijoitukset. 
Finanssisijoitukset koostuvat edelleen kahdesta osasta. Ensimmäinen osa käsittää rahamarkkinasijoituksia, 
joihin sisältyy riskittömiä korkosijoituksia (talletukset), matalan riskin sijoituksia (yrityslainat) ja kohtuullisen 
riskin sijoituksia (strukturoidut tuotteet). Toinen osa käsittää likvidit high yield, ETF- ja osakesijoitukset.  
Pääomasijoittamisen tarkoituksena on hankkia kohdeyhtiöistä sellainen omistusosuus, jolla voidaan 
aktiivisesti vaikuttaa yhtiön toimintaan. Scanfil Oyj:n nykyinen tavoiteallokaatio on: rahamarkkinasijoitukset 
20-35 %, ETF- ja osakesijoitukset 10-15 % ja pääomasijoitukset 50-70 %. Tarkastelujakson lopussa 
allokaatiojako oli 62 %, 4 % ja 34 % samassa järjestyksessä. 
 
Vuodenvaihteessa korkosijoitukset olivat selvästi ylipainossa, koska joulukuussa nostettu 40 milj. euron 
luotto oli väliaikaisesti pankkitalletuksissa. 
Sijoitussalkussa olevien strukturoitujen instrumenttien keskimääräinen duraatio on alle kolme vuotta ja niiden 
osuus finanssisijoituksista on alle 20 %. 
 
Sijoitustoiminnan osalta vuosi 2010 sujui kokonaisuutena hyvin ja finanssisijoitusten tavoitetuotto 
saavutettiin. Pääomasijoituksia toteutettiin strategian mukaisesti. Toteutuneiden pääomasijoitusten ansiosta 
toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti sekä hyödyntää uudet sijoitusmahdollisuudet entistä 
tehokkaammin. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistustoimialan asiakkaiden liiketoimintanäkymät paranivat vuonna 2010 taantumavuoden 2009 
jälkeen ja katsauskauden kahta ensimmäistä kuukautta lukuun ottamatta myynnin kehitys on ollut 
positiivista. Ensimmäisen neljänneksen lopulla alkanut kysynnän vahvistuminen jatkui läpi vuoden ja koko 
vuoden liikevaihto kasvoi 11,1 % vuoteen 2009 verrattuna. Koko vuoden myynnin kasvusta suurin osa kertyi 
ammattielektroniikka-asiakkaiden kasvaneesta kysynnästä. Neljännen neljänneksen liikevaihto, 62,2 milj. 
euroa, oli edellisen neljänneksen tapaan merkittävästi (+ 29 %) viime vuoden vastaavaa jaksoa parempi. 
 
Ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus vuoden 2010 kokonaismyynnistä oli 49 % (44 % vuonna 2009) ja 
tietoliikenneasiakkaiden osuus 51 % (56 %). Scanfil EMS –alakonsernin asiakasjaottelu ja myynnin seuranta 
on muutettu paremmin vastaamaan asiakkaiden tuotevalikoimaa sekä yhtiön sisäistä raportointia. Uudet 
asiakasryhmät ovat ammattielektroniikka-asiakkaat ja tietoliikenneasiakkaat. Muutos kasvattaa 
ammattielektroniikka-asiakkaiden osuutta 2-3 prosenttiyksikköä aikaisempaan käytäntöön verrattuna. 
 
Yhtiö jatkoi vuonna 2010 aktiivista toimintaansa uusasiakashankinnassa varsinkin ammattielektroniikassa. 
Yhteistyöstä sovittiin mm. AIXTRON SE:n kanssa. Etenkin ammattielektroniikassa on useita potentiaalisia 
toimialoja, jotka voisivat hyödyntää sopimusvalmistusta enemmän. Yhteistyö nykyisten asiakkaiden kanssa 
syveni ja jotkin ammattielektroniikka-asiakkaat lisäsivät valmistustaan Aasiassa, mikä antaa yhtiölle 
mahdollisuuden Kiinan toimintojen kasvattamiseen. 
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Joulukuun alussa Scanfil EMS Oy:n Kiinassa Suzhoussa sijaitseva tytäryhtiö Scanfil (Suzhou) Co., Ltd. osti 
uudet n. 21 000 neliömetrin toimitilat. Hankitut tilat soveltuvat nykyisiä vuokratiloja paremmin tehtaan 
tuotantoon ja mahdollistavat toiminnan kasvun. Uusissa tiloissa mm. elektroniikkalaitteiden tuotannossa 
käytettävien piirilevyjen pintaliitosladontakapasiteettia uusitaan ja lisätään useilla ladontakoneyksiköillä ja 
tarvittavilla oheislaitteilla. Kiinteistösijoitus rahoitettiin Kiinan toiminnoista kertyneillä kassavaroilla. 
 
Scanfil EMS Oy hankki elokuussa 40 %:n osuuden Greenpoint Oy:stä ja solmi toimitussopimuksen yhtiön 
kanssa. Greenpoint Oy kehittää päivittäistavaroiden impulssimyyntikonsepteja ja palvelee kansainvälisiä 
tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja 
Latinalaisessa Amerikassa. Greenpoint Oy:n toiminta painottui laitteiden kehittelyyn ja uusiin 
tuotelanseerauksiin vuonna 2010. Mallistosuunnittelu kohdentui etupäässä uusiin kylmälaitteisiin sekä niiden 
sertifiointiin ja lanseeraamiseen Amerikan mantereelle yhteistyössä suuren meksikolaisen konsernin kanssa. 
Euroopan tuotemarkkinointitoiminpiteiden käynnistymisestä vuonna 2011 sovittiin samalla toimintamallilla. 
 
SCANFIL-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS  
 
Scanfil konserni 
Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 219,3 (197,3) milj. euroa, jossa on kasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna 11,1 %. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 31 (35) %, muu 
Eurooppa 25 (22) %, Aasia 42 (42)%, USA 1 (1) ja muut 1 (1)%. 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 47 % (46 % vuonna 2009) 
sisältäen toimitukset konsernin muille tehtaille. 
 
Konsernin liikevoitto oli 14,4 (16,0) milj. euroa, joka on 6,6 (8,1) % liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää toiselle 
neljännekselle kirjatun kertaluontoisen kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman myyntivoittoa 
oli 11,9 milj. euroa ja 5,4 % liikevaihdosta. Osakkuusyhtiö Kitron ASA on kirjannut viimeiselle neljännekselle 
27 milj. Norjan kruunun (3,3 milj. euron) varauksen Ruotsin toimintojen uudelleen järjestelyjen takia. 
Konsernin  rahoituskuluissa on 32,96 %:n osuus eli 1,1 milj. euroa osakkuusyhtiön viimeisen neljänneksen 
tappiosta.  
Katsauskauden tulos oli 10,9 (14,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,25) euroa ja sijoitetun 
pääoman tuotto 8,6 (13,9) %. 
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 219,3 (197,3) milj. euroa. Liikevoitto 
katsauskaudella oli 11,0 (15,6) milj. euroa, joka on 5,0 (7,9) % liikevaihdosta. Tulos oli 6,8 (10,0) milj. euroa, 
3,1 (5,0) % liikevaihdosta. Kannattavuuden kehitykseen on vaikuttanut koko katsauskauden ajan sekä yhtiön 
että joidenkin asiakkaiden globaalit ongelmat tiettyjen elektroniikkakomponenttien saatavuudessa. Nämä 
ongelmat nostivat jossain määrin kustannuksia ja rajoittivat myyntiä. Myös koko vuoden jatkunut raaka-
ainehintojen nousu nosti kustannuksia. 
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,4 (15,8) %, omavaraisuusaste 41,6 (39,3) % ja nettovelkaantumisaste 43,1 
(40,4) %. 
 
Liikevaihto loka-joulukuussa oli 62,2 (48,1) milj. euroa. Liikevoitto neljännellä kvartaalilla oli 2,9 (2,7) milj. 
euroa, joka on 4,7 (5,7) % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 1,8 (1,8) milj. euroa. 
 
Sijoitustoiminta 
Konsernin emoyhtiön Scanfil Oyj:n harjoittama sijoitustoiminta jaetaan finanssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 
Tilikaudella finanssisijoitusten osinko- ja korkotuottoja sekä luovutusvoittoja kirjattiin 4,0 (3,3) milj. euroa, 
realisoituneita luovutustappioita 0,9 (1,4) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
sijoitusten arvonmuutosta – 0,4 (3,5) milj. euroa, tulosvaikutteisesti yhteensä 2,7 (5,4) milj. euroa. Luvut eivät 
sisällä pääomasijoitukseksi luokitellun Lännen Tehtaat Oyj:n osinkoa 0,4 milj. euroa. 
 
Pääomasijoituksia osakkuusyhtiöihin (iLOQ Oy, Panphonics Oy, IonPhasE Oy ja Kitron ASA) on vuoden 
2010 aikana tehty yhteensä 23,6 milj. eurolla, joista suurin on Kitron ASA:n osakkeiden hankinta syyskuun 
lopussa 18,1 milj. euroa. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tappioista ja liikearvon poistoista on yhteensä 
2,3 milj. euroa, josta 1,1 milj. euroa on yhtiön osuus Kitron ASA:n neljännen kvartaalin tappiosta. Kitron 
ASA:n hankinta-arvon täsmentymisen vuoksi on kaudella tuloutunut +0,3 milj.euroa. 
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Pääomasijoituksista Lännen Tehtaat Oyj, joka ei täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään 
arvoon ja arvonmuutos 1,0 milj. euroa tilikaudella on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon 
verovelalla oikaistuna, netto 0,7 milj. euroa. Lännen Tehtaat Oyj:n osinkotuotto 0,4 milj. euroa on kirjattu 
rahoitustuottoihin. 
 
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy luokitellaan operatiiviseksi sijoitukseksi ja se on Scanfil EMS Oy:n 
omistuksessa, osuus osakkuusyhtiön tuloksesta ja liikearvon poistot ovat yhteensä –0,2 milj. euroa. 
 
Sijoitustoiminnan tulosvaikutteisesti kirjattu tulos sisältäen kaikki finanssi- ja pääomasijoitukset oli tilikaudella 
yhteensä 1,1 (5,4) milj. euroa. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 249,1 (200,7) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 88,3 (50,2) milj. euroa, josta 
korotonta vierasta pääomaa 48,3 (38,2) milj. euroa ja korollista 40,0 (12,0) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 
64,6 (75,0) % ja nettovelkaantumisaste –26,2 (-46,7) %. Scanfil EMS Oy on nostanut 40,0 milj. euron lainan, 
jolla on maksettu Scanfil EMS –konsernin lainoja emoyhtiö Scanfil Oyj:lle. Lainat liittyvät syksyllä 2009 
tehtyyn pääoman palautukseen emoyhtiölle sekä Scanfil Oyj:n myöntämään konsernilainaan Virossa 
toimivalle tytäryhtiölle. 
 
Rahoitusvarat olivat 82,2 (82,3) milj. euroa. Rahoitusvaroista 57,9 (51,2) milj. euroa on pankkitileillä ja alle 
kolmen kuukauden talletuksissa. Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 24,3 (31,1) milj. euroa 
rahoitusinstrumentteihin, joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat, yritysten luottotodistukset, strukturoidut 
sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja osakesijoitukset. Sijoitukset on IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan 
arvostettu käypään arvoon. Tammi-joulukuun nettotulos sisältää sijoitusten käyvän arvon muutosta –0,4 
(2,1) milj. euroa. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella – 0,3 (30,9) milj. euroa. Käyttöpääomaan sitoutui 12,3 milj. euroa kun 
edellisenä vuonna vastaavana aikana käyttöpääomaa vapautui 16,3 milj. euroa. Käyttöpääoman 
sitoutumiseen on liikevaihdon kasvun lisäksi vaikuttanut elektroniikkakomponenttien heikosta saatavuudesta 
ja pitkistä toimitusajoista johtuva varautuminen ja sitä kautta varaston kasvu. Investointien rahavirta –15,9 (-
15,4) koostuu emoyhtiön sijoitustoiminnasta ja sijoituksista osakkuusyhtiöihin sekä Oulun kiinteistön 
myyntitulosta ja tytäryhtiön kiinteistöhankinnasta Kiinassa. Rahoituksen rahavirta, 21,1 (-8,5) milj. euroa, 
sisältää 40,0 milj. euron rahoituslainan noston, Viron tytäryhtiön lainan takaisinmaksun 12,0 milj. euroa sekä 
osingonmaksun 6,9 milj. euroa. 
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 10,1 (3,1) milj. euroa, joka on 4,6 (1,6) % liikevaihdosta. 
Investoinnit koostuvat pääosin Kiinan kiinteistön hankinnasta sekä kone- ja laitehankinnoista. Poistot 
tilikaudella olivat 5,0 (5,1) milj. euroa. 
 
Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen 
liiketoiminnan rakenteesta johtuen. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon 
käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen mukaan. 
 
Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan 
liikkeelle laskemiseen. 
 
OMAT OSAKKEET 
 
Scanfil Oyj:n omistuksessa oli 31.12.2010 yhteensä 2 983 831 kpl omia osakkeita ja ne edustivat 4,9 % 
yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
  
Katsauskauden aikana on luovutettu 4 522 kpl omia osakkeita liittyen konsernin johtoryhmän 
osakepalkkiojärjestelmään. 
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OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Vuoden korkein kaupantekokurssi oli 3,14 euroa, alhaisin 2,40 euroa ja päätöskurssi 2,97 euroa. Vuoden 
vaihto oli 4 687 254 kappaletta, mikä vastaa 
7,7 % koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 31.12.2010 oli 180,3 milj. euroa. 
 
KONSERNIN RAKENNE 
 
Scanfil Oyj –konserni muodostuu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj:stä, sen 100 %:sti omistamasta 
alakonserni Scanfil EMS Oy:stä sekä osakkuusyhtiöistä. Scanfil Oyj:n osakkuusyhtiöitä ovat Kitron ASA 
(omistusosuus 32,96 %), IonPhasE Oy (40,0 %), iLOQ Oy (22,96 %) ja Panphonics Oy (40,0 %). Scanfil 
Oyj:n 100 %:sti omistamalla Belgiassa sijaitsevalla Scanfil N.V.:llä ei ole ollut tuotannollista toimintaa vuoden 
2006 jälkeen. 
 
Scanfil EMS Oy –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 -konsernin omistusosuus kaikissa 
tytäryhtiöissään on 100 %. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 260 (2 061) henkeä, joista  1 809 (1 561) työskenteli 
ulkomailla. Kiinassa työskentelevän henkilöstön osuus oli vuoden lopussa 55 (56) %. Kaikkiaan ulkomaisissa 
tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 31.12.2010 oli 80 (76) %. 
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä tilikauden aikana oli 2 203      (2 064) henkeä. 
 
SCANFIL EMS OY:N JA OJALA-YHTYMÄ OY:N SULAUTUMISEN TILANNE 
 
Scanfil Oyj:n tytäryhtiö Scanfil EMS Oy ja Ojala-Yhtymä Oy ovat 1.11.2010 allekirjoittaneet 
sulautumissopimuksen, jonka mukaan Ojala-Yhtymä Oy sulautuu Scanfil EMS Oy:öön. Molempien yhtiöiden 
yhtiökokoukset ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman. Sulautuminen pyritään täytäntöönpanemaan 
vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon aikana. Sulautumisen jälkeen Scanfil Oyj omistaa Scanfil EMS Oy:stä 
79 % ja Ojala-Yhtymä Oy:n entiset omistajat 21 %. 
 
Katsauskauden jälkeen Scanfil EMS Oy sai Ojala-Yhtymä Oy:n hallitukselta tiedon, jonka mukaan Ojala-
Yhtymä Oy:n hallitus on tyytymätön solmittuun sulautumissopimukseen. Tästä syystä yhtiöiden suunnitellun 
sulautumisen toteutuminen on epävarmaa. 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Scanfil Oyj pyrkii aktiivisesti kehittämään jo tehtyjä pääomasijoituksia ja etsii valikoidusti kohteita sekä 
nykyisiltä että uusilta toimialoilta.. Käytettävissä oleva sijoitusvarallisuus antaa hyvän mahdollisuuden 
sijoitusstrategian mukaisiin yritysjärjestelyihin, joissa valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan 
sellainen omistusosuus jolla voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan. 
 
Sopimusvalmistusmarkkinat ovat toipuneet vuoden 2010 aikana. Yhtiön sopimusvalmistustoiminnan (Scanfil 
EMS Oy) kysyntänäkymä vuonna 2011 ammattielektroniikka-asiakkaiden osalta vaikuttaa positiiviselta. 
Tietoliikenneasiakkaiden kysynnän kehityksen ennakoiminen on epävarmempaa. Sopimusvalmistustoimialan 
osalta yhtiö arvioi myynnin kehityksen olevan varovaisen positiivinen. 
 
Scanfil Oyj arvioi konsernin vuoden 2011 liikevaihdon kasvavan hieman 2010 tasosta ja tuloksen säilyvän 
tyydyttävällä tasolla. 
 
Osakkuusyhtiöiden näkymät 
Osakkuusyhtiö Kitron ASA arvoi, että vuoden 2011 liikevaihto kasvaa vuoteen 2010 verrattuna ja 
kannattavuuden uskotaan parantuvan tehostamistoimenpiteiden ansiosta. USA:n, Kiinan ja Saksan 
operaatioista odotetaan syntyvän oleellista liikevaihtoa aikaisintaan vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla. 
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Osakkuusyhtiöiden iLOQ Oy:n, Panphonics Oy:n, IonPhase Oy:n ja Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiön 
Greenpoint Oy:n liiketoiminnoissa tuotteiden kaupallistaminen on edennyt vuoden 2010 aikana ja näkymät 
vuodelle 2011 ovat lupaavia. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat realisoitua, mikäli maailmantalouden 
käynnissä oleva elpyminen hidastuu tai poliittinen epävarmuus sekä kansalaisten tyytymättömyys lisääntyvät 
eri puolilla maailmaa. Toisaalta, jos elpyminen on odotettua ripeämpää, voi sitä seurata inflaatio-odotusten 
voimistuminen, mikä voi johtaa voimakkaasti kiihtyvään inflaatioon ja sitä seuraava rahapolitiikan kiristys 
puolestaan nopeaan korkojen nousuun. Näillä kaikilla vaihtoehdoilla olisi välittömiä vaikutuksia 
arvopaperimarkkinoille ja ne näkyisivät markkinavolatiliteetin nousuna. 
 
Sopimusvalmistustoimialalle tyypillinen asiakkaiden kysynnän heikko ennustettavuus aiheuttaa vaikeasti 
arvioitavan toiminnallisen riskin. Varsinkin tietoliikenneasiakkaiden kysynnän vaihtelu voi olla voimakasta 
lyhyelläkin ajanjaksolla. Elektroniikkakomponenttien saatavuusongelmat ovat jossain määrin vähentyneet 
viime vuodesta, mutta edelleenkin joissain kriittisissä komponenttiryhmissä saatavuus jatkuu kuluvana 
vuonna heikkona. Tällä voi olla vaikutusta Scanfil EMS –alakonsernin myynnin kehitykseen ja 
kannattavuuteen. 
 
Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien 
hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 JA HALLITUKSEN ESITYKS ET VARSINAISELLE 
YHTIÖKOKOUKSELLE 
 
Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.4.2011 yhtiön pääkonttorissa Sievissä klo 14.00. 
 
Osinko vuodelta 2010 
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 80.680.282,34 euroa. 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan vuosituloksesta 
osingonjakopolitiikan mukaisesti osinkoa 0,06 euroa ja lisäksi lisäosinkoa 0,06 euroa kutakin ulkona olevaa 
osaketta kohden eli yhteensä 6.927.652,68 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on 
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.4.2011. 
 
Hallituksen nimitysvaliokunta esittää ja yhtiön suurimmat omistajat, edustaen yli 50 % osakkeista ja äänistä, 
kannattavat, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen Asa-Matti Lyytinen, Jorma J. Takanen, Reijo Pöllä, 
Jarkko Takanen ja Tuomo Lähdesmäki. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa uudelleen 
valinnalle. 
 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen yhdeksän (Hallituksen jäsenten lukumäärä, 
kokoonpano ja pätevyys)täyttämiseksi Scanfil Oyj:n nimitysvaliokunta on selvittänyt soveltuvaa naisjäsentä 
yhtiön hallituksen kokoonpanoon. Toistaiseksi nimitysvaliokunnalla ei ole ollut esittää soveltuvaa sekä 
sijoitus- että sopimusvalmistustoimialan hyvin tuntevaa ehdokasta. 
 
 
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardia noudattaen. 
Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2009. 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten 
laskemalla ne eivät aina täsmää. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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Konsernin tuloslaskelma          
milj. euroa         
          
  10 - 12 10 - 12 1 - 12 1 - 12 
  2010 2009 2010 2009 
          
          
Liikevaihto 62,2 48,1 219,3 197,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,4 3,3 1,2 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,5 -0,6 1,3 -4,1 
Kulut -57,4 -44,2 -204,5 -173,4 
Poistot -1,2 -1,2 -5,0 -5,1 
Liikevoitto 3,2 2,6 14,4 16,0 
Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 1,3 3,0 5,1 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,4   -2,0   
Voitto ennen veroja 2,4 3,8 15,4 21,1 
Tuloverot -0,8 -1,1 -4,5 -6,7 
Tilikauden voitto 1,6 2,7 10,9 14,3 
          
Jakautuminen:         
emoyhtiön omistajille 1,6 2,7 10,9 14,3 
          
          
Tulos / osake (EPS), laimennettu ja laimentamaton, eur 0,03 0,05 0,19 0,25 
Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.       
          
          
Konsernin laaja tuloslaskelma         
          
Tilikauden voitto 1,6 2,7 10,9 14,3 
Muut laajan tuloksen erät         
Myytävissä olevat sijoitukset 2,3 0,6 0,7 0,3 
Muuntoerot -0,4 0,3 5,5 -1,9 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkee n 1,9 0,9 6,3 -1,6 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 3,5 3,6 17,2 12,8 
 
 

Konsernitase      
milj. euroa     
      
Varat 31.12.2010 31.12.2009 
      
Pitkäaikaiset varat     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 34,5 31,1 
Liikearvo 2,4 2,4 
Muut aineettomat hyödykkeet 3,5 1,1 
Osuudet osakkuusyrityksissä 25,7   
Myytävissä olevat sijoitukset 9,5 10,6 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 16,6 14,5 
Saamiset 0,2   
Laskennalliset verosaamiset 0,3 0,1 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 92,8 59,9 
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Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 36,8 24,7 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 53,6 43,4 
Ennakkomaksut 0,3 0,1 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 7,7 16,1 
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat   0,5 
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 41,0 20,4 
Rahavarat 16,9 30,8 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 156,3 135,9 
      
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät   4,9 
    140,8 
      
Varat yhteensä 249,1 200,7 
      
      
Oma pääoma ja velat     
      
Oma pääoma     
Osakepääoma 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 
Omat osakkeet -8,9 -8,9 
Muuntoerot 5,7 0,1 
Muut rahastot 6,2 4,7 
Kertyneet voittovarat 126,5 123,3 
Oma pääoma yhteensä 160,8 150,5 
      
Oma pääoma yhteensä 160,8 150,5 
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 1,1 1,5 
Varaukset 4,4 5,4 
Rahoitusvelat 35,6   
Muut velat 1,0   
Pitkäaikaiset velat yhteensä 42,0 6,9 
      
Lyhytaikaiset velat     
Ostovelat ja muut velat 39,2 30,1 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 2,6 1,2 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 4,4 12,0 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 46,3 43,3 
      
Velat yhteensä 88,3 50,2 
      
Oma pääoma ja velat yhteensä 249,1 200,7 
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Konsernin rahavirtalaskelma     
milj. euroa     
      
      
  31.12.2010 31.12.2009 
Liiketoiminnan rahavirta      
Tilikauden voitto 10,9 14,3 
Oikaisut tilikauden voittoon 4,8 6,0 
Käyttöpääoman muutos -12,3 16,3 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,4 -0,9 
Saadut korot  0,5 0,7 
Maksetut verot -3,7 -5,5 
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,3 30,9 
      
Investointien rahavirta     
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -9,0 -3,4 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 7,6 0,2 
Investoinnit muihin sijoituksiin -25,8 -88,3 
Luovutustulot muista sijoituksista 33,4 74,1 
Osakkuusyritysten hankinta -24,1   
Myönnetyt lainat -0,2   
Saadut korot investoinneista 1,0 1,9 
Saadut osingot investoinneista 1,1 0,0 
Investointien nettorahavirta -15,9 -15,4 
      
Rahoituksen rahavirta     
Omien osakkeiden hankinta   -1,5 
Lyhytaikaisten lainojen nostot 5,0   
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -5,0   
Pitkäaikaisten lainojen nostot 40,0   
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -12,0   
Maksetut osingot -6,9 -7,0 
Rahoituksen nettorahavirta 21,1 -8,5 
      
Rahavarojen muutos 4,8 7,1 
      
Rahavarat 1.1. 51,2 45,1 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,9 -0,9 
Rahavarat 31.12. 57,9 51,2 
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista        
milj. euroa               
                
                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
1.1.2010 15,2 16,1 -8,9 0,1 4,7 123,3 150,5 
Laaja tulos       5,5 0,7 10,9 17,1 
Osingonjako           -6,9 -6,9 
Rahastosiirrot         0,8 -0,8 0 
Osakepalkitseminen   0,0       0,0 
Oma pääoma               
31.12.2010 15,2 16,1 -8,9 5,7 6,2 126,5 160,7 
                
                
                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
                
  Osake-  Ylikurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  Oma  
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  pääoma 
              yht. 
Oma pääoma               
1.1.2009 15,2 16,1 -7,4 2,0 3,5 116,9 146,2 
Laaja tulos       -1,9 0,3 14,3 12,8 
Osingonjako           -7,0 -7,0 
Rahastosiirrot         0,9 -0,9 0 
Osakepalkitseminen   0,0       0,0 
Omien osakkeiden hankinta   -1,5       -1,5 
Oma pääoma               
31.12.2009 15,2 16,1 -8,9 0,1 4,7 123,3 150,5 
 
 

Konsernin tunnusluvut      
  1 - 12 1 - 12 
  2010 2009 
      
Oman pääoman tuotto, % 7,0 9,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,7 13,9 
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 12,0 
Nettovelkaantumisaste, % -26,2 -46,7 
Omavaraisuusaste, % 64,6 75,0 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 10,1 3,1 
% liikevaihdosta 4,6 1,6 
Henkilöstö keskimäärin 2 260 2 064 
      
    
Tulos / osake, euroa 0,19 0,25 
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Oma pääoma / osake, euroa 2,78 2,61 
Osinko / osake, euroa 0,12 0,12 
Osinko / tulos, % 63,7 48,6 
Efektiivinen osinkotuotto, % 4,04 4,36 
Hinta / voitto-suhde (P/E-luku) 15,77 11,14 
      
Vuoden alin kurssi, euroa 2,40 1,82 
Vuoden ylin kurssi, euroa 3,14 2,81 
Vuoden keskikurssi, euroa 2,88 2,18 
Kurssi vuoden lopussa, euroa 2,97 2,75 
Markkina-arvo vuoden lopussa, milj. euroa 180,3 167,0 
      
Osakkeiden lukumäärä tkpl     
kauden lopussa 60 714 60 714 
 - ilman omia osakkeita 57 730 57 726 
 - painotettu keskiarvo 57 730 58 082 
      
      
Yhtiöllä on 40 milj. euron laina, johon liittyen on tehty koron- ja valuutanvaihtosopimus, jolla 
SEK-määräisen lainan pääoma sekä lyhennysten ja koronmaksun kassavirrat on vaihdettu euromääräisiksi. 
Koron- ja valuutanvaihtosopimus suojaa täysimääräisesti lainan lyhennykset sekä koronmaksut  
valuutan- ja koronvaihteluita vastaan. 
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä siten anna  
oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä     
 
 
 

Segmenttitiedot      
milj. euroa 1 - 12 1 - 12 
  2010 2009 
      
Liikevaihto     
Eurooppa 122,8 113,5 
Aasia 107,9 93,2 
Segmenttien välinen liikevaihto -11,4 -9,4 
Yhteensä 219,3 197,3 
      
      
Liikevoitto     
Eurooppa 3,9 2,6 
Aasia 10,5 13,4 
Yhteensä 14,4 16,0 
      
      
Varat     
Eurooppa 76,8 68,5 
Aasia 69,6 60,4 
Liikearvo 2,4 2,4 
Sijoitustoiminnan varat 100,3 69,6 
Yhteensä 249,1 200,7 
      
Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Scanfil Oyj:n rahoitusvarat ja pääomasijoitukset sisältäen  
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osakkuusyhtiöt sekä tytäryhtiöiden yli 3kk talletukset, jotka luokitellaan sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan 
tulos ennen veroja oli 1,1 milj. euroa (5,4 milj. euroa vuonna 2009). 
      
Aineellisen käyttöomaisuuden muutokset     
milj. euroa 1 - 12 1 - 12 
  2010 2009 
      
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 31,1 33,7 
Lisäykset 7,3 2,9 
Vähennykset -0,1 -0,4 
Poistot -4,5 -4,7 
Muuntoerot 0,7 -0,4 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 34,5 31,1 
      
      
      
Konsernin vastuusitoumukset     
milj. euroa 1 - 12 1 - 12 
  2010 2009 
      
Annetut kiinteistökiinnitykset 3,4 3,4 
Annetut yrityskiinnitykset 46,8 18,8 
Annetut takaukset 0,1 0,1 
Vuokravastuut 0,1 0,2 
      
      
Scanfil Oyj on järjestänyt 5,2 milj.euron suuruisen pankkitakauksen Scanfil NV:n uudelleenjärjestelyyn liittyvien 
maksujen suorittamisen vakuudeksi. Scanfil NV:n taseeseen on kirjattu vastaava varaus.  
 
 

Hankitut osakkuusyhtiöt              
milj.euroa             
              
  Kitron ASA IonPhasE Oy Panphonics Oy Greenpoint Oy iLog Oy Yht.  
              
Hankinta-aika 09 / 2010 07 / 2010 06 / 2010 08 / 2010 12 / 2010   
Hankittu osuus 32,96 % 40 % 40 % 40 % 22,96 %   
              
Hankintameno 18,1 2,0 2,0 1,7 3,5 26,2 
Osuus omasta pääomasta           
hankintahetkellä 18,1 0,7 0,3 0,0 1,2 19,2 
Erotus 0,0 1,3 1,7 1,7 2,2 5,6 
              
Kohdistettu seuraaville erille:           
Tuotekehitys, poisto 5 v. 1,2 1,4 1,7 2,2 5,0 
Patentit, poisto 5 v. 0,1 0,3     0,3 
              
Greenpoint Oy:n osuuden hankintameno 1,7 milj. euroa sisältää tarkennetun arvioidun ehdollisen lisäkauppahinnan 
1,0 milj. euroa, jonka maksamisen perusteena on viiden seuraavan tilikauden voitollinen tulos alkaen vuodesta 2011. 
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Lukuja neljännesvuosittain              
milj. euroa                 
                  
  Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 
Liikevaihto 62,2 62,5 53,9 40,8 48,1 49,6 49,9 49,6 
Liikevoitto 3,2 3,5 6,2 1,5 2,6 4,2 5,0 4,2 
Liikevoitto, % 5,1 5,6 11,6 3,6 5,3 8,5 10,0 8,5 
Kauden tulos 1,6 3,2 3,9 2,0 2,7 3,8 6,6 1,3 
Tulos / osake, EUR 0,03 0,06 0,07 0,03 0,05 0,06 0,11 0,02 
 

Tunnuslukujen laskentakaavat  
      

      

      

Oman pääoman tuotto-% = Tilikauden voitto x 100 

    Oma pääoma (keskiarvo)  

      

Sijoitetun pääoman tuotto-% = (Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut)  x 100 

    Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 

      

Nettovelkaantumisaste (%) = (Korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja rahoitusarvopaperit)  x 100 

    Oma pääoma  

      

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100   

    Taseen loppusumma - saadut ennakot 

      

Tulos / osake = Tilikauden voitto 

    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin vuoden aikana 

      

Oma pääoma / osake = Oma pääoma 

    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa 

      

Osinko / osake = Tilikaudelta jaettava osinko (hallituksen esitys) 

    Osakkeiden lukumäärä vuoden lopussa 

      

Osinko / tulos (%) = Osakekohtainen osinko  x 100 

    Osakekohtainen tulos 

      

Efektiivinen osinkotuotto (%) = Osakekohtainen osinko  x 100 

    Osakkeen kurssi vuoden lopussa 

      

Hinta / voitto -suhde (P/E-luku) = Osakkeen kurssi vuoden lopussa   

    Tulos / osake 

      

Osakkeen keskikurssi = Osakkeiden kokonaisvaihto 

    Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 

      

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä x tilinpäätöspäivän kurssi 
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SCANFIL Oyj 
 
Harri Takanen 
Toimitusjohtaja 
 
Lisätiedot 
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
+358 8 4882 111  
 
JAKELU     NASDAQ OMX Helsinki 
                   Keskeiset tiedotusvälineet 
                   www.scanfil.com 
 
Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen tietoliikennetekniikan ja 
ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä alakonserni Scanfil EMS Oy.  Sijoitustoiminnan tavoitteena 
on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä 
uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on 35 vuoden kokemus. Scanfil on järjestelmätoimittaja 
joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien ja 
ammattielektroniikan valmistajille. Tyypillisiä tuotteita ovat matkaviestin- ja tietoliikenneverkon 
laitejärjestelmät, automaatiojärjestelmät, taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja –
siirron laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on 
tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja Suomessa. 
 
Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt: 
Kitron ASA (KIT) (Scanfil 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 vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 2009 oli 
1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 210,5 milj. euroa). www.kitron.com 
 
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 sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja Latinalaisessa 
Amerikassa. www.greenpoint.fi 
 
iLOQ Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi digitaalisia ja paristovapaita 
lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistoteknologian.  
iLOQ Oy:n kehittämän iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen tuottama asiakaslisäarvo on todistettu 
hyväksi saavuttamalla merkittävää kasvua ja asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rakentanut 
kasvukeskukset ja isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston Suomeen. www.iloq.fi 
 
IonPhasE Oy (Scanfil 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. www.ionphase.fi 
 
Panphonics Oy (Scanfil Oyj:n omistusosuus 40 %) on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien 
tuotteiden valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan äänentoiston teknologiaan 
perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön SoundShower -kaiutinratkaisuja käytettään 
mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. 
Panphonics toimii myös tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana toisille 
teollisille valmistajille. www.panphonics.com 
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Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat 
ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita 
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset 
poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai 
joihin on viitattu tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset 
voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, 
”uskotaan”, tai muuta vastaavaa terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla 
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä tekijät voivat vaikuttaa Scanfil 
Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä 
mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa 
ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilmaistut 
ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole 
odotettavissa, että tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tilanteissa, 
muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden informaation, muuttuvien olosuhteiden tai 
tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai muissa tilanteissa. 


