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Sievi Capitalin strategia, taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka
Sievi Capitalin hallitus on vahvistanut yhtiön strategian vuosille 2018-2021 sekä pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan. Strategian keskiössä on omistaja-arvon luominen ja
pääomasijoitukset listaamattomiin pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin.
Sievi Capitalin strategiana on luoda pitkällä aikavälillä omistajilleen arvoa tekemällä enemmistösijoituksia
listaamattomiin yrityksiin, jotka aktiivisen omistajuuden avulla menestyvät omaa vertailuryhmäänsä
paremmin.
”Suomessa on runsaasti hyviä listaamattomia yhtiöitä, joissa on paljon kasvupotentiaalia. Yhtiöiden
resursseja ja strategista suuntaa vahvistamalla voidaan yhtiöiden kasvua kiihdyttää ja saavuttaa hyvä tuotto
sijoitetulle pääomalle”, sanoo Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila.
Sievi Capital suunnittelee tekevänsä vuosittain keskimäärin 1-2 uutta sijoitusta, joiden koko on 5-15
miljoonaa euroa. Sievi Capitalille on tärkeää nähdä uskottava mahdollisuus tuottotavoitteidensa
saavuttamiseen jokaisessa uudessa sijoituksessa. Sen vuoksi toteutuvien sijoitusten määrä voi vaihdella
vuosittain.
Uusissa sijoituksissa Sievi Capitalin fokuksessa ovat pienet ja keskisuuret yhtiöt, joiden liiketoiminta on
kannattavaa ja kassavirtapositiivista. Sijoituskriteerinä on kohdeyritysten toimialaa nopeampi kasvu sekä
mahdollisuus merkittävään markkina-asemaan sijoitusaikana. Uudet sijoitukset kohdistuvat suomalaisiin
yhtiöihin, joilla voi olla merkittävääkin kansainvälistä liiketoimintaa.
”Uusissa sijoituksissamme tavoittelemme enemmistöomistajan asemaa, ja kanssaomistajina ovat
tyypillisesti kohdeyhtiön avainhenkilöt, perustajat tai muut yhtiön kannalta relevantit tahot”, Marttila
kuvaa.
Ketterää sijoitustoimintaa
Aktiivisena enemmistöomistajana Sievi Capital tukee ja vauhdittaa osaamisellaan ja verkostoillaan yritysten
kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.
”Rohkaisemme harkittuun riskinottoon ja yritysjärjestelyihin sekä liiketoiminnan kasvuharppauksiin ja
uusiin avauksiin. Kehitämme myös kohdeyhtiöidemme organisaatioita ja prosesseja, sekä optimoimme
yhtiöiden rahoitusratkaisuja”, toimitusjohtaja Päivi Marttila listaa.
Sievi Capital tekee sijoituksensa suoraan taseestaan. Se mahdollistaa ketterän ja joustavan
sijoitustoiminnan, joka ei ole sidottu määräaikoihin. Kaikille sijoituksille tehdään sijoitusvaiheessa
irtautumissuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti. Irtautumisten ajoittamisessa
huomioidaan kohdeyhtiöiden strategiat ja kehitysvaiheet sekä yrityskauppa- ja pääomamarkkinoiden
tilanteet.
”Tämän seurauksena sijoitusten pitoajat voivat vaihdella kohdeyhtiöittäin huomattavasti ja voimme jatkaa
omistajana alkuperäistä suunnitelmaa pidempään – edellyttäen, että odotettu tuotto täyttää Sievi Capitalin
tavoitteet”, Marttila sanoo.

Sievi Capitalin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka
Taloudelliset tavoitteet
• Oman pääoman tuotto pitkällä aikavälillä vähintään 13 %
• Nettovelkaantumisaste korkeintaan 20 %
Osinkopolitiikka
• Varsinaisena osinkona pyritään jakamaan vuosittain noin 3 % osakekohtaisesta substanssiarvosta.
Tämän lisäksi voidaan jakaa lisäosinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen.
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Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja
keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Sievi Capital on kohdeyritysten johdon ja kanssaomistajien kumppani,
joka aktiivisena omistajana tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

