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Tammi – syyskuu 
- Liikevaihto 172,0 (1-9 2010: 157,2) milj. euroa, kasvua 9,4 % 
- Liikevoitto 10,2 (11,2) milj. euroa, 5,9 % (7,1 % ) liikevaihdosta 
- Voitto katsauskaudella 1,3 (9,3) milj. euroa 
- Tulos / osake 0,02 (0,16) euroa 
 
Heinä – syyskuu 
- Liikevaihto 51,2 (Q3 2010: 62,5) milj. euroa, las kua 18,1 % 
- Liikevoitto 2,3 (3,5) milj. euroa, 4,6 (5,6) % li ikevaihdosta 
- Tulos –3,5 (3,3) milj. euroa, -6,9 (5,3) % liikev aihdosta 
- Tulos / osake -0,06 (0,06) euroa 
 
Vuoden 2010 tammi-syyskuun liikevoitto sisältää toiselle neljännekselle kirjatun kiinteistön myyntivoiton 2,5 
milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluontoista erää tammi-syyskuussa 2010 oli 5,5 % liikevaihdosta. 
 
Sievi Capital Oyj muutti 13.9.2011 julkaistulla pörssitiedotteella vuoden 2011 liikevaihto- ja tulosennustetta. 
Yhtiö arvioi, että liikevaihto vuonna 2011 on vuoden 2010 tasolla. Globaalin taloudellisen tilanteen ja 
pääomamarkkinoiden kehityksen epävarmuudesta johtuen yhtiö ei voi ennakoida nettotuloksen kehitystä 
vuonna 2011. Pörssitiedotteella 19.10.2011 Sievi Capital Oyj antoi ennakkotietoja tammi-syyskuun 
liikevaihdosta ja tuloksesta. 
 
Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen: 
”Sijoitustoiminnassa kolmas vuosineljännes jatkui haastavana, kun pääomamarkkinoilla tunnelmat 
synkkenivät entisestään. Sievi Capital Oyj:n defensiivinen sijoitusallokaatio suojasi edelleen osittain 
markkinalaskulta, mutta osa sijoituksista ei välttynyt markkinoiden poikkeuksellisen rajulta syöksyltä. 
Kolmannella neljänneksellä sijoitusten käyvät arvot laskivat lähes kaikissa omaisuusluokissa, mutta 
arvonalentuminen ei johtunut yksittäisistä markkinakehitykseen nähden erityisen heikosti tuottaneista 
sijoituksista. Suhteellisesti eniten markkinoiden laskusta kärsivät osakkeet ja high yield sijoitukset.  
 
Sopimusvalmistustoiminnassa kolmannen vuosineljänneksen kehitys oli kaksijakoinen. Myynti 
ammattielektroniikka-asiakkaille kehittyi edelleen suotuisasti, mutta tietoliikenneasiakkaiden kysyntä laski 
voimakkaasti. Panostukset ammattielektroniikka-asiakkaiden hankintaan ja myynnin kasvattamiseen ovat 
tasapainottaneet asiakasportfoliota siten, että yksittäisen asiakkaan vaikutus on pienentynyt. Tämä on ollut 
Scanfil EMS:n keskeinen tavoite.” 
 
LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Sievi Capital Oyj 
Pääomamarkkinoiden lasku voimistui kesä-syyskuun aikana. Kesän ja alkusyksyn tapahtumat ovat 
vaarantaneet Euroopan pankkijärjestelmän toimintakyvyn. Katsauskaudella 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. 
 
Osakkuusyhtiöistä Panphonics Oy:n ja iLOQ Oy:n liiketoiminnat ovat kehittyneet edelleen positiiviseen 
suuntaan myös kolmannella vuosineljänneksellä ja molemmat yhtiöt ovat syyskuun lopussa ylittäneet 
asetetut myyntitavoitteet kuluvan vuoden osalta. Lukitusyhtiö iLOQ Oy ylsi historiansa korkeimpaan 
kuukausimyyntiin syyskuussa. Sen sijaan IonPhasE Oy:n liikevaihto ei ole edelleenkään kehittynyt 
ennusteiden mukaisesti kolmannella neljänneksellä. Asiakkaiden osoittama kiinnostus lopputuotteisiin ja 
hankeaktiviteetti ovat kuitenkin edelleen säilyneet hyvällä tasolla.  
 
Lännen Tehtaat Oyj julkistaa osavuosikatsauksen 2.11.2011 ja osakkuusyhtiö Kitron ASA 27.10.2011. 
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Scanfil EMS –alakonserni 
Scanfil EMS –konsernin myynti katsauskaudella oli 172,0 milj. 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. Kokonaisuutena ammattielektroniikkatuotteiden myynti on kuitenkin 
kasvanut tammi-syyskuussa n. 33 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Ammattielektroniikka-
asiakkaiden osuus tammi-syyskuun kokonaismyynnistä oli 60 % (49 % vastaavalla jaksolla vuonna 2010) ja 
tietoliikenneasiakkaiden osuus 40 % (51 %). 
 
Asiakasportfolion suunnitelmallinen kasvattaminen useammille toimialoille on onnistunut ja kolmannen 
neljänneksen tietoliikenneasiakkaiden kysynnän laskua on osittain kompensoinut eräiden 
ammattielektroniikka-asiakkaiden koko katsauskauden hyvällä tasolla jatkunut kysyntä. 
 
Edellisellä neljänneksellä aloitettu Vantaan tehtaan sulkeminen on edennyt suunnitelman mukaisesti ja 
tuotantotoiminta Vantaalla päättyy kuuluvan vuoden loppuun mennessä. 
   
Scanfil EMS Oy:n osakkuusyhtiön Greenpoint Oy:n myynti kehittyi positiivisesti kolmannella neljänneksellä, 
kun päivittäistavaroiden impulssimyyntikonsepteja toimitettiin useille eri asiakaskohderyhmille. 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS 
 
Sievi Capital -konserni 
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 172,0 (157,2) milj. euroa, jossa on kasvua 9,4 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto syntyy sopimusvalmistusliiketoiminnasta. Liikevaihto jakaantui 
asiakkaiden sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 39 (31) %, muu Eurooppa 24 (24) %, Aasia 36 (43) %, 
USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %. 
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 43 % (47 %) sisältäen toimitukset 
konsernin muille tehtaille. 
 
Konsernin liikevoitto tammi-syyskuussa oli 10,2 (11,2) milj. euroa, joka on 5,9 (7,1) % liikevaihdosta. Vuoden 
2010 liikevoitto sisältää kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. euroa, liikevoitto ilman kertaluontoista erää oli 5,5 % 
liikevaihdosta. Katsauskauden nettotulos oli 1,3 (9,3) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,16) euroa 
ja sijoitetun pääoman tuotto 2,2 (10,9) %. Nettotuloksen heikkeneminen johtuu pääasiassa sijoitusten arvon 
alentumisesta epävakaan markkinatilanteen takia.  
 
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa oli 51,2 (62,5) milj. euroa. Liikevoitto kolmannella kvartaalilla oli 2,3 
(3,5) milj. euroa, joka on 4,6 (5,6) % liikevaihdosta. Kvartaalin tulos oli –3,5 (3,3) milj. euroa.  
 
Scanfil EMS –alakonserni 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 172,0 (157,2) milj. euroa, kasvua 9,4 %. 
Liikevoitto katsauskaudella oli 10,0 (8,1) milj. euroa, joka on 5,8 (5,1) % liikevaihdosta. Tulos oli 6,3 (5,0) milj. 
euroa, 3,7 (3,2) % liikevaihdosta.  
 
Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,5 (11,6) %, omavaraisuusaste 48,6 (39,3) % ja nettovelkaantumisaste 18,7 
(32,9) %.  
 
Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 51,2 (62,5) milj. euroa. Liikevoitto kolmannella kvartaalilla oli 2,3 (3,3) milj. 
euroa, joka on 4,5 (5,3) % liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 0,7 (2,2) milj. euroa. Kiinan tytäryhtiöin 
maksamasta osingosta on Kiinassa maksettu verolainsäädännön mukaan lähdeveroja 0,5 milj. euroa heinä-
syyskuussa. 
 
Sijoitustoiminta  
Konsernin emoyhtiön Sievi Capital Oyj:n harjoittama sijoitustoiminta jaetaan finanssisijoituksiin ja 
pääomasijoituksiin. Sijoitustoiminnasta ei synny liikevaihtoa vaan sijoitustoiminnan tuotot ja kulut kirjataan 
tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja –kuluihin. 
Tammi-syyskuussa finanssisijoitusten osinko- ja korkotuottoja sekä luovutusvoittoja kirjattiin 2,4 (3,2) milj. 
euroa, realisoituneita luovutustappioita 0 (0,6) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien 
rahoitusvarojen arvonmuutosta kirjattiin –7,8 (-0,2) milj. euroa, jotka ovat tulosvaikutteisesti yhteensä –5,4 
(2,4) milj. euroa.   
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Heinä-syyskuussa kirjattiin sijoitustoiminnan tuottoja 0,8 (1,4) milj. euroa, realisoituneita luovutustappioita 0 
(0) milj. euroa ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta –5,6 (0,3) 
milj. euroa, jotka ovat tulosvaikutteisesti yhteensä –4,8 (1,8) milj. euroa.  
 
Sievi Capital Oyj:n sijoitusallokaatio oli syyskuun 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.  
 
Katsauskaudella ei tehty uusia pääomasijoituksia. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ja 
liikearvon poistoista oli –1,3 (-0,5) milj. euroa (sisältää iLOQ Oy:n, Panphonics Oy:n ja IonPhasE Oy:n  
tulokset ja liikearvon poistot 30.9.2011 saakka sekä Kitron ASA:n tuloksen 30.6.2011 saakka). 
Lännen Tehtaat Oyj, joka ei täytä osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja tammi-
syyskuun arvonmuutos oli –1,7 milj. euroa ja se on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon 
verovelalla oikaistuna, netto –1,2 milj. euroa.  
 
Sijoitustoiminnan tulos ennen veroja sisältäen kaikki finanssi- ja pääomasijoitukset oli tammi-syyskuussa 
yhteensä –6,6 (1,9) milj. euroa. 
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.  
Konsernitaseen loppusumma oli 230,5 (216,0) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli 74,4 (58,7) milj. euroa, josta 
korotonta vierasta pääomaa 34,4 (53,7) milj. euroa ja korollista 40,0 (5,0) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 
67,3 (72,8) % ja nettovelkaantumisaste –26,7 (-30,8) %. 
 
Rahoitusvarat olivat 81,5 (53,4) milj. euroa. Rahoitusvaroista 40,4 (26,7) milj. euroa on pankkitileillä ja alle 
kolmen kuukauden talletuksissa.   
Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 41,1 (26,8) 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-
syyskuun tulos ennen veroja sisältää sijoitusten käyvän arvon muutosta –7,8 (-0,8) milj. euroa. 
 
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa 14,7 (-2,2) milj. euroa positiivinen. 
Käyttöpääoman muutos kaudella oli 7,0 (-10,9) milj. euroa. Investointien rahavirta –26,0 (-9,9) milj. euroa 
koostuu pääosin emoyhtiön finanssisijoituksista. Rahoituksen rahavirta oli -6,9 (-13,9) milj. euroa.  
 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,8 (2,2) milj. euroa, joka on 1,6 (1,4) % liikevaihdosta. Poistot 
olivat 3,5 (3,8) milj. euroa. 
 
Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen toiminnan tulokseen 
liiketoiminnan rakenteesta johtuen. 
 
HALLITUKSEN VALTUUDET 
 
Yhtiökokous valtuutti 13.4.2011 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 
 
Sievi Capital Oyj:n omistuksessa oli 30.9.2011 yhteensä 2 983 831 kpl omia osakkeita ja ne edustivat 4,9 % 
yhtiön osakepääomasta ja äänistä. 
Katsauskauden aikana ei ole tapahtunut muutoksia omien osakkeiden määrässä. 
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OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS 
 
Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,15 euroa ja alhaisin 1,85 euroa kauden päätöskurssin ollessa 
2,09 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä katsauskaudella oli 1 503 930 kappaletta, mikä vastaa 2,5 % 
koko osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo 30.9.2011 oli 126,9 milj. euroa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Sievi Capital -konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 085 (1 962). Kauden lopussa 
yhtiön palveluksessa oli 2 004 (2 046) henkilöä, joista 380 (464) henkilöä työskenteli yhtiön kotimaan 
yksiköissä ja 1 624 (1 582) yhtiön ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän 
henkilöstön osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2011 oli 81 % (77 %). 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 
 
Sievi Capital Oyj jatkaa vahvistetun sijoitusstrategian toteuttamista aktiivisen omistajuuden kautta. 
Hallituksen näkemyksen mukaan vuoden 2012 alusta voimaantulevaksi suunniteltu jakautuminen edesauttaa 
strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Sievi Capital Oyj toimii aktiivisesti markkinoilla ja etsii uusia 
pääomasijoituskohteita sekä nykyisiltä että uusilta toimialoilta varmistaakseen sijoituksilleen hyvän tuoton ja 
sijoitusliiketoiminnan kasvupotentiaalin.  
 
Johtuen erityisesti tietoliikenne- ja osin myös uusiutuvaan energiaan liittyvien tuotteiden kysynnän laskusta 
sopimusvalmistustoimialalla Sievi Capital muutti 13.9.2011 julkaistulla pörssitiedotteella vuoden 2011 
liikevaihto- ja tulosennustetta. Yhtiö arvioi, että liikevaihto vuonna 2011 on vuoden 2010 tasolla.  
 
Sopimusvalmistusliiketoiminnan (Scanfil EMS Oy) toisen vuosipuoliskon liikevoiton ennakoidaan olevan 
heikompi kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla mutta kuitenkin voitollinen. Sopimusvalmistusliiketoiminnan 
liikevoiton vuonna 2011 arvioidaan olevan edelleen tyydyttävällä tasolla. 
 
Sievi Capital -konsernin nettotulokseen sisältyy myös sijoitustoiminnan tulos.  
Maailmantalouden ja pääomamarkkinoiden epävarmuus sekä osakekurssien yleismaailmallinen lasku 
vaikuttavat Sievi Capitalin sijoitusten käypään arvoon. 
Globaalin taloudellisen tilanteen ja pääomamarkkinoiden kehityksen epävarmuudesta johtuen yhtiö ei voi 
ennakoida nettotuloksen kehitystä vuonna 2011. 
 
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Sijoitustoimintaan liittyvät merkittävimmät lähiajan riskit voivat toteutua, mikäli maailmantalous ajautuu 
taantumaan tai pidempään keskimääräistä hitaamman kasvun vaiheeseen. Valtioiden velkaongelmat 
kärjistyvät entisestään Euroopassa ja vaikutukset saatavat levitä laajalle. Euroopan pankkisektorilla on jo 
havaittavissa kriisiytymisen merkkejä. Myös Yhdysvaltojen talous on epätasapainoinen ja erittäin 
haavoittuva.  
 
Talouden kehitys on hidastunut merkittävästi monilla toimialoilla ja maailmantalous voi ajautua taantumaan. 
Viime viikkoina taantumapelot ovat voimistuneet sekä Yhdysvaloissa 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 toteuttava negatiivinen kierre voi käynnistyä. Varsinkin pankkisektorilla 
on edessään haastavat ajat ja pankkien kyky ylläpitää riittävää likviditeettiä luottomarkkinoilla on 
kyseenalainen. On täysin mahdollista, että jonkin asteinen investointi- ja luottolama käynnistyy hyvinkin 
nopealla aikataululla. Näyttää edelleen vahvasti siltä, että mitkään poliittiset tukitoimet eivät enää riitä 
palauttamaan markkinoiden luottamusta ennalleen. Äärimmäisenä pelkona on systeemiriskin 
realisoituminen, mikä aiheuttaisi vähintään Lehman Brothersin kaatumisen kaltaisen kaaoksen 
pääomamarkkinoille. Vaikeassa taloudellisessa ympäristössä kansalaisten tyytymättömyys voi voimistua 
edelleen eri puolilla maailmaa ja aiheuttaa aivan uusia laajoja levottomuuksia. Poliittisen päätöksenteon 
hitaus ja sen tuoma epävarmuus on jo nostanut pääomamarkkinoiden vaatimaa riskipreemiota ja 
volatilitettia. Edellä kuvatuilla seikoilla on välitön vaikutus pääomamarkkinoille ja niiden vallitessa 
negatiivinen kehitys arvopaperimarkkinoilla voi jatkua.  
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Sopimusvalmistustoiminnan lähiajan riskit liittyvät maailmantalouden epävarmana jatkuvaan kehitykseen. 
Talouden kasvun hidastuminen tai kääntyminen laskuun sekä investointien hidastuminen voivat heikentää 
kysyntää sopimusvalmistus-markkinoilla ja vaikuttaa yhtiön liikevaihtoon sekä tulokseen.  
 
Muilta osin Sievi Capital Oyj:n liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön riskejä ja 
riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä 
konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa. 
 
LAADINTAPERIAATTEET 
 
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti noudattaen samoja 
laadintaperiaatteita kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä.  
 
Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi tarkemmista luvuista, joten 
laskemalla ne eivät aina täsmää.  
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA         
milj. euroa           
  7 - 9 7 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2011 2010 2010 
            
Liikevaihto 51,2 62,5 172,0 157,2 219,3 
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,1 3,2 3,3 
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden         
varastojen muutos -1,7 0,8 -0,9 1,8 1,3 
Kulut -46,0 -58,6 -157,5 -147,1 -204,5 
Poistot -1,2 -1,3 -3,5 -3,8 -5,0 
Liikevoitto 2,3 3,5 10,2 11,2 14,4 
Rahoitustuotot ja -kulut -5,7 2,1 -6,3 2,4 3,0 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,7 -0,6 -1,6 -0,6 -2,0 
Voitto ennen veroja -4,0 5,0 2,3 13,0 15,4 
Tuloverot 0,5 -1,7 -1,0 -3,7 -4,5 
Tilikauden voitto -3,5 3,3 1,3 9,3 10,9 
            
Jakautuminen:           
emoyrityksen omistajille -3,5 3,3 1,3 9,3 10,9 
            
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta         
laskettu osakekohtainen tulos:           
laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) -0,06 0,06 0,02 0,16 0,19 
            
Yhtiöllä ei ole eriä jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           



 

WWW.SIEVICAPITAL.COM                                                            OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2011 
 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA         
milj. euroa           
  7 - 9 7 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2011 2010 2010 
            
Tilikauden voitto -3,5 3,3 1,3 9,3 10,9 
Muut laajan tuloksen erät:           
Myytävissä olevat sijoitukset -0,3 0,7 -1,3 1,1 0,7 
Muuntoerot 4,0 -4,8 1,1 3,3 5,5 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3,7 -4,1 -0,2 4,4 6,3 
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0,2 -0,8 1,2 13,7 17,2 
            
Jakautuminen:           
emoyrityksen omistajille 0,2 -0,8 1,2 13,7 17,2 
 
 

KONSERNITASE       
milj. euroa       
        
Varat 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 
        
Pitkäaikaiset varat       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 33,6 30,2 34,5 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Muut aineettomat hyödykkeet 3,7 0,8 3,5 
Osuudet osakkuusyrityksissä 24,0 23,9 25,7 
Myytävissä olevat sijoitukset 7,8 12,2 9,5 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 19,3 19,3 16,6 
Saamiset 0,8   0,2 
Laskennalliset verosaamiset 2,2 0,2 0,3 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 93,8 88,9 92,8 
        
Lyhytaikaiset varat       
Vaihto-omaisuus 33,3 38,5 36,8 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 40,6 54,3 53,6 
Ennakkomaksut 0,5 0,3 0,3 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 21,8 7,5 7,7 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,2     
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 19,3 14,7 41,0 
Rahavarat 21,1 12,0 16,9 
Lyhytaikaiset varat yhteensä 136,7 127,1 156,3 
        
Varat yhteensä 230,5 216,0 249,1 
        
        
Oma pääoma ja velat 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 
        
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma       
Osakepääoma 15,2 15,2 15,2 
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 16,1 
Omat osakkeet -8,9 -8,9 -8,9 
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Muuntoerot 6,8 3,4 5,7 
Muut rahastot 5,5 6,6 6,2 
Kertyneet voittovarat 120,4 124,9 126,5 
Oma pääoma yhteensä 155,1 157,3 160,8 
        
Pitkäaikaiset velat       
Laskennalliset verovelat 0,5 1,2 1,1 
Varaukset 4,0 4,8 4,4 
Rahoitusvelat 31,1   35,6 
Muut velat 1,0 1,7 1,0 
Pitkäaikaiset velat yhteensä 36,6 7,7 42,0 
        
Lyhytaikaiset velat       
Ostovelat ja muut velat 29,5 43,4 39,2 
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0,4 2,6 2,6 
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 8,9 5,0 4,4 
Lyhytaikaiset velat yhteensä 38,8 51,1 46,3 
        
Velat yhteensä 75,4 58,7 88,3 
        
Oma pääoma ja velat yhteensä 230,5 216,0 249,1 
 

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA       
milj. euroa       
  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010 
Liiketoiminnan rahavirrat       
Tilikauden voitto 1,3 9,3 10,9 
Oikaisut tilikauden voittoon 12,0 2,2 4,8 
Käyttöpääoman muutos 7,0 -10,9 -12,3 
Maksetut korot ja muut rahoituskulut  -0,5 -0,4 -0,4 
Saadut korot  0,3 0,4 0,5 
Maksetut verot -5,4 -2,8 -3,7 
Liiketoiminnan nettorahavirta 14,7 -2,2 -0,3 
        
Investointien rahavirrat        
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,6 -1,0 -9,0 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,0 7,5 7,6 
Investoinnit muihin sijoituksiin -33,8 -19,4 -25,8 
Luovutustulot muista sijoituksista 9,7 24,8 33,4 
Osakkuusyritysten hankinta   -22,8 -24,1 
Myönnetyt lainat -0,9 -0,1 -0,2 
Saadut korot investoinneista 0,5 0,6 1,0 
Saadut osingot investoinneista 1,0 0,5 1,1 
Investointien nettorahavirta -26,0 -9,9 -15,9 
        
Rahoituksen rahavirrat       
Lyhytaikaisten lainojen nostot   5,0 5,0 
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut     -5,0 
Pitkäaikaisten lainojen nostot     40,0 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -12,0 -12,0 
Maksetut osingot -6,9 -6,9 -6,9 
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Rahoituksen nettorahavirta -6,9 -13,9 21,1 
        
Rahavarojen muutos -18,2 -26,1 4,8 
        
Rahavarat tilikauden alussa 57,9 51,2 51,2 
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 1,5 1,9 
Rahavarat tilikauden lopussa 40,4 26,7 57,9 
 
 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     
milj. euroa               
                
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
                
    Yli-         Oma  
  Osake-  kurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  pääoma 
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  yhteensä 
Oma pääoma               
1.1.2011 15,2 16,1 -8,9 5,7 6,2 126,5 160,8 
                
Laaja tulos       1,1 -1,3 1,3 1,2 
                
Osingonjako           -6,9 -6,9 
Rahastosiirrot         0,5 -0,5 0 
                
Oma pääoma               
30.9.2011 15,2 16,1 -8,9 6,8 5,5 120,4 155,0 
                
                
                
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma   
                
    Yli-         Oma  
  Osake-  kurssi- Omat  Muunto- Muut Kertyneet  pääoma 
  pääoma rahasto osakkeet erot rahastot voittovarat  yhteensä 
Oma pääoma               
1.1.2010 15,2 16,1 -8,9 0,1 4,7 123,3 150,5 
                
                
Laaja tulos       3,3 1,1 9,3 13,7 
                
Osingonjako           -6,9 -6,9 
Rahastosiirrot         0,8 -0,8 0 
Omien osakkeiden luovutus   0,0       0,0 
                
Oma pääoma               
30.9.2010 15,2 16,1 -8,9 3,4 6,6 124,9 157,3 
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT       
  1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Oman pääoman tuotto, % 1,1 8,0 7,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,2 10,9 8,7 
Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 40,0 5,0 40,0 
Nettovelkaantumisaste, % -26,7 -30,8 -26,2 
Omavaraisuusaste, % 67,3 72,8 64,6 
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,8 2,2 10,1 
% liikevaihdosta 1,6 1,4 4,6 
Henkilöstö keskimäärin 2 085 1 962 1 992 
Tulos / osake, euroa 0,02 0,16 0,19 
Oma pääoma / osake, euroa 2,69 2,72 2,78 
        
Osakkeiden lukumäärä tkpl       
kauden lopussa 60 714 60 714 60 714 
 - ilman omia osakkeita 57 730 57 730 57 730 
 - painotettu keskiarvo 57 730 57 730 57 730 
        
        
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 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2010 
Liikevaihto        
Eurooppa 102,4 86,7 122,8 
Aasia 75,1 78,1 107,9 
Segmenttien välinen liikevaihto -5,5 -7,6 -11,4 
Yhteensä  172,0 157,2 219,3 
        
Liikevoitto       
Eurooppa 4,4 3,9 3,9 
Aasia 5,8 7,3 10,5 
Yhteensä 10,2 11,2 14,4 
        
Varat       
Eurooppa 73,3 75,9 76,8 
Aasia 68,2 72,5 69,6 
Liikearvo 2,4 2,4 2,4 
Sijoitustoiminnan varat 86,6 65,3 100,3 
Yhteensä  230,5 216,0 249,1 
        
Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Sievi Capital Oyj:n rahoitusvarat ja pääomasijoitukset sisältäen konsernin 
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osakkuusyhtiöt sekä tytäryhtiöiden yli 3kk talletukset, jotka luokitellaan sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan 
tulos ennen veroja oli -6,6 milj. euroa (1,9 milj. euroa vuonna 2010). 
        
        

AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET 
milj. euroa       
  1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 34,5 31,1 31,1 
Lisäykset 2,4 2,0 7,3 
Vähennykset -0,0 -0,0 -0,1 
Poistot -3,2 -3,0 -4,5 
Muuntoerot -0,0 0,1 0,7 
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 33,6 30,2 34,5 
        
        

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET     
milj. euroa       
  1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Annetut kiinteistökiinnitykset 3,4 3,4 3,4 
Annetut yrityskiinnitykset 46,8 6,8 46,8 
Annetut takaukset 1,1 0,1 0,1 
Vuokravastuut 0,0 0,2 0,1 
        
Sievi Capital Oyj on antanut omavelkaisen takauksen tytäryhtiönsä Scanfil EMS Oy:n yrityskiinnitysten  
lisäksi sen 40 milj. euron lainan ja siitä johtuvien maksuvelvoitteiden maksamisesta. 
Scanfil N.V. -yhtiön uudelleenjärjestelyyn liittyvien eläkemaksujen suorittamisen vakuudeksi on saatu  
rahoituslaitoksen antama pankkitakaus ja Sievi Capital Oyj on antanut rahoituslaitokselle 4,2 milj. euron  
vastatakauksen pankkitakauksen mahdollisesta realisoitumisesta aiheutuvien vastuiden kattamiseksi. 
        
        

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT     
milj. euroa       
        
Lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet 1 - 9 1 - 9 1 - 12 
  2011 2010 2010 
        
Osakkuusyhtiöt       
Myyntituotot 0,3     
Korkotuotot 0,0   0,0 
Myyntisaamiset 0,3     
Lainasaamiset 1,1   0,2 
        
Hallituksen jäsenet       
Korkokulut   0,0 0,0 
Lainat   5,0   
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Osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:lle on 3.8.2011 myönnetty 250.000 euron lyhytaikainen laina.  
Lainan eräpäivä on 31.10.2011 ja korko 12 kk euribor + 3 % marginaali. 
Osakkuusyhtiö IonPhasE Oy:lle on huhtikuussa 2011 annettu 150.000 euron takaus sen  
pankkitakauslimiitille. Takauksen määrä on korotettu 250.000 euroon elokuussa 2011. 
 
 
 

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN           
milj. euroa                 
                  
  Q3/11 Q2/11 Q1/11 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 
Liikevaihto 51,2 62,0 58,8 62,2 62,5 53,9 40,8 48,1 
Liikevoitto 2,3 4,2 3,7 3,2 3,5 6,2 1,5 2,6 
Liikevoitto, % 4,6 6,8 6,2 5,1 5,6 11,6 3,6 5,3 
Kauden tulos -3,5 2,8 2,1 1,6 3,3 3,9 2,0 2,7 
Tulos / osake, euroa -0,06 0,05 0,04 0,03 0,06 0,07 0,03 0,05 
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Harri Takanen 
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Lisätiedot:  
Toimitusjohtaja Harri Takanen 
puh. +358 8 4882 111 
 
 
JAKELU     NASDAQ OMX, Helsinki 
                   Keskeiset tiedotusvälineet 
                   www.sievicapital.com 
 
 
Sievi Capital -konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Sievi Capital Oyj sekä kansainvälinen 
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta harjoittava alakonserni Scanfil EMS Oy.  
Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja 
etsimällä näillä toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia. 
 
Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfil EMS Oy:llä on 35 vuoden kokemus. Yhtiö 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. 
 
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 
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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 (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 
 
Panphonics Oy (Sievi Capital 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 
 
 
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 Sievi Capital 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 Sievi 
Capital 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. 
 


