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SIEVI CAPITAL OYJ:N JAKAUTUMINEN TOTEUTUNUT 

 

Sievi Capital Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 22.11.2011 päättämä osittaisjakautumisen 

täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin 1.1.2012. Jakautumissuunnitelman mukaan yhtiön 

sopimusvalmistustoimintaan ja muuhun teolliseen toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät 

osittaisjakautumisen seurauksena uuteen Scanfil Oyj:hin.  

 

Sievi Capital Oyj:n osakkeenomistajat ovat saaneet jakautumisvastikkeena Scanfil Oyj:n osakkeita 

osakeomistuksensa suhteessa siten, että kutakin Sievi Capital Oyj:n osaketta vastaan on 

osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattu yksi (1) Scanfil Oyj:n osake. Jakautumisen 

täytäntöönpano ei vaikuta Sievi Capital Oyj:n osakkeiden olemiseen julkisen kaupankäynnin 

kohteena. 

 

Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Scanfil Oyj on Sievi Capital Oyj:stä erillinen itsenäinen 

julkinen osakeyhtiö. 
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Sievi Capital ?konserni on sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti 

ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 

 

Sievi Capital -konsernin osakkuusyhtiöt: 

 

Kitron ASA (KIT) (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 vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n 

liikevaihto vuonna 2010 oli 1 643,9 milj. Norjan kruunua (n. 204,8 milj. euroa). www.kitron.com 

 

iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia, 

korkean turvallisuustason elektronisia 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 (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. www.ionphase.fi  
 


