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SIEVI CAPITAL OYJ:N SUBSTANSSILASKELMA 31.12.2011 

1.1.2012 toteutetun jakautumisen jälkeen sijoitusyh tiö Sievi Capital Oyj 
julkaisee substanssilaskelman vuosineljänneksittäin . 

Osakekohtainen substanssi 31.12.2011 oli 1,52 euroa .  

Osakkeiden lukumäärä on 57 730 439 kpl  

Yhtiöllä ei ole käytettävissä vertailukelpoisia sub stanssilukuja 
edellisiltä vuosilta.  

LASKENTAPERUSTEET 

Julkisesti noteeratut arvopaperit, sijoitusrahastot  ja johdannaiset on 
arvostettu viimeiseen kaupantekokurssiin. Jos kaupa ntekokurssia ei ole 
ollut saatavilla, on käytetty ostonoteerausta tai l iikeeseenlaskijan 
vahvistamaa arvoa. Noteeraamattomat osakkeet ja osu udet on arvostettu 
käypään arvoon käyttäen laskennallisia arvonmäärity smenetelmiä.  
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Sievi Capital -konserni on sijoitusyhtiö, jonka tav oitteena on hallinnoida 
yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä ha jauttamalla 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 vii dellä eri 
asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollis uus, perusteollisuus, 
puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja terveydenhu oltolaiteteollisuus sekä 
data- ja telekommunikaatioteollisuus. Kitronilla on  tehtaita ja tuotantoa 
Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kii nassa ja  
Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n liikevaihto vuonna 201 1 oli 1 656,1 milj. 

Norjan kruunua (n. 213,6 milj. euroa). www.kitron.c om 

 



 

iLOQ Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 23 %) keh ittää, valmistaa ja 
markkinoi innovatiivisia, korkean turvallisuustason  elektronisia ja 
paristovapaita lukitusratkaisuja, jotka yhdistävät nykyaikaisen 
mekatroniikan sekä tietoliikenne- ja ohjelmistotekn ologian. iLOQ Oy:n 
kehittämän iLOQ S10 tuotekonseptin toimivuus ja sen  tuottama 
asiakaslisäarvo on todistettu hyväksi saavuttamalla  merkittävää kasvua ja 
asiakkuuksia Suomen lukkomarkkinassa. Yhtiö on rake ntanut kasvukeskukset ja 
isoimmat kaupungit kattavan jälleenmyyjäverkoston S uomeen. www.iloq.fi 

IonPhasE Oy (Sievi Capital Oyj:n omistusosuus 39,15  %) kehittää ja 
valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerej ä, jotka auttavat 

hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköi syyttä. IonPhasE:n 
tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kut en kemian-, auto- ja 
tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroni ikassa. Patentoituun 
omaan teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa Ion PhasE IPE polymeerejä. 

Lisäksi Sievi Capital Oyj:n omistusosuus Lännen Teh taat Oyj:stä on 8,6 %. 

Lännen tehtaat on elintarviketeollisuusyhtiö, jonka  osakkeet on listattu 
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Konsernin liiketoiminta -alueita ovat 

pakasteliiketoiminta, kalaliiketoiminta sekä vilja-  ja 
öljykasviliiketoiminta. Lännen Tehtaat toimii pohjo isen Itämeren alueella. 

www.lannen.fi  

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkem ykset: Tietyt 
toteamukset tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonä kemyksiä, joihin 
sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epäva rmuustekijöitä ja muita 
tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Siev i Capital Oyj:n 
toteutuvat tulokset, suoritukset tai saavutukset po ikkeavat olennaisesti 
niistä tulevaisuuden tuloksista, suorituksista tai saavutuksista, jotka on 
kerrottu tai joihin on viitattu tällaisissa ennakko näkemyksissä. Tähän 
pörssitiedotteeseen sisältyvät ennakkonäkemykset vo ivat sisältää sellaisia 
sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”, ”odotetaan”, ”ennak oidaan”, 
”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa te rminologiaa. Uusia 
riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön jo hdolla ole 
mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöi tä tai sitä, miten nämä 
tekijät voivat vaikuttaa Sievi Capital Oyj:n toteut uvan tuloksen, 
suoritusten ja saavutusten olennaiseen poikkeamisee n ennakkonäkemyksissä 
mainituista. Nämä riskitekijät ja epävarmuustekijät  huomioon ottaen 
sijoittajien ei tulisi liikaa luottaa ennakkonäkemy ksiin toteutuvien 
tulosten ennakointina. Tässä pörssitiedotteessa ilm aistut ennakkonäkemykset 
ovat ajankohtaisia ainoastaan tässä pörssitiedottee ssa mainittuna päivänä. 
Ei ole odotettavissa, että tällaista tietoa päivite ttäisiin, 
täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa tila nteissa, muutoin kuin 
lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden infor maation, muuttuvien 
olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta  tai muissa tilanteissa. 
 


