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Sievi Capital Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018 

Sievi Capitalin strategia julkistettu, kohdeyhtiöiden johtoa vahvistettu 

Heinä-syyskuu 2018  

− Tilikauden tulos oli 1,6 milj. euroa 

− Tulos / osake oli 0,03 euroa 

− Sievi Capital julkisti strategian vuosille 2018-2021 sekä taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan 

− Indoor Groupille ja Suvanto Trucksille nimitettiin uudet toimitusjohtajat 

 

Tammi-syyskuu 2018 

− Tilikauden tulos oli 9,5 milj. euroa 

− Tulos / osake oli 0,16 euroa 

− Substanssiarvo / osake katsauskauden lopussa oli 1,09 euroa 

− Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 4,8 prosenttia 

− Sievi Capital myi omistuksensa Finelcompissa 

− Päivi Marttila aloitti Sievi Capitalin toimitusjohtajana 

 

Esitetyt luvut ovat Sievi Capital Oyj:n IFRS 10 –Konsernitilinpäätösstandardin mukaisia lukuja. Vertailulukuja ei ole 

esitetty, koska yhtiö on siirtynyt neljännesvuosittaiseen raportointiin vuoden 2018 alusta ja vertailuvuoden 

neljännesvuosiluvut eivät ole vertailukelpoisia. Liiketoimintakatsauksessa esitettäviä tietoja ei ole tilintarkastettu.  

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila: 

”Sievi Capitalin tammi-syyskuun tulos oli vahva sijoituskohteiden positiivisten arvonmuutosten ja alkuvuonna 

kohdeyhtiöistä saatujen osinkojen ajamana. Heinä-syyskuun tulos oli vuoden aiempia neljänneksiä 

alemmalla tasolla, koska sijoitusten arvonmuutokset ja sijoituksista saadut tuotot olivat yhteensä aiempia 

neljänneksiä pienempiä.  

Heinä-syyskuussa merkittävin suhteellinen arvonmuutos oli KH-Koneet Group -sijoituksen 1,6 miljoonan 

euron arvonnousu. Yhtiön kuluvan vuoden kehitys on ollut erittäin vahvaa ja erityisen tyytyväisiä olemme 

syyskuussa 2017 hankitun Kobelco-liiketoiminnan kehitykseen. Myös iLOQ -sijoituksen käypä arvo nousi 

kolmannella neljänneksellä. Indoor Group- ja Suvanto Trucks -sijoitusten käyvät arvot hieman laskivat. Indoor 

Groupin tuloskehitys ei ole kuluvana vuonna vastannut täysin odotuksiamme. Siihen on osittain vaikuttanut 

paljon resursseja vienyt tukipalveluiden haltuunotto yhtiön aiemmalta omistajalta.  

Aktiivinen arvonluontityö kohdeyhtiöissämme on jatkunut. Kolmannen vuosineljänneksen merkittäviä 

tapahtumia kohdeyhtiöissämme olivat Pasi Kohmon nimittäminen Indoor Groupin toimitusjohtajaksi ja Timo 

Lahtisen nimittäminen Suvanto Trucksin toimitusjohtajaksi. Olen erittäin tyytyväinen kummastakin 

nimityksestä ja uskon yhtiöiden kehittyvän hyvään suuntaan heidän johdossaan.  



Kolmannella vuosineljänneksellä vahvistettiin Sievi Capitalin strategia vuosille 2018-2021. Strategianamme 

on luoda pitkällä aikavälillä omistajillemme arvoa tekemällä enemmistösijoituksia listaamattomiin yrityksiin 

ja aktiivisen omistajuuden kautta auttaa näitä yrityksiä menestymään omaa vertailuryhmäänsä paremmin. 

Strategian vahvistamisen yhteydessä Sievi Capitalille asetettiin myös pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

ja osinkopolitiikka. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä luoda hyvää tuottoa omalle pääomalle vahvalla 

taseella sekä uuden politiikan mukaisesti pyrkiä maksamaan osinkoa osakkeenomistajillemme säännöllisesti 

vuosittain.” 

SIJOITUSTEN JA SUBSTANSSIARVON JAKAUTUMINEN         

milj. euroa 30.9.2018 % 31.12.2017 % 

Pääomasijoitukset         

Finelcomp Oy    11,7 21,8 % 

iLOQ Oy 28,3 45,0 % 22,5 42,1 % 

Indoor Group Holding Oy 23,2 36,9 % 22,4 41,9 % 

KH-Koneet Group Oy 13,1 20,8 % 10,8 20,2 % 

Suvanto Trucks Oy 6,8 10,8 % 6,6 12,4 % 

Pääomasijoitukset, yhteensä 71,4 113,4 % 74,0 138,5 % 
          

Rahavarat 3,0 4,7 % 4,8 9,1 % 

Rahoitusvelat -6,0 -9,5 % -21,0 -39,3 % 

Laskennalliset verovelat ja saamiset yhteensä -5,5 -8,8 % -4,3 -8,1 % 

Muut velat ja saamiset yhteensä 0,1 0,1 % -0,1 -0,1 % 
          

Substanssiarvo yhteensä 62,9 100,0 % 53,5 100,0 % 

Substanssiarvo per osake 1,09   0,93   
 

Sijoitusten ja substanssiarvon jakautuminen -taulukon prosenttiosuudet on laskettu substanssiarvosta. 

Tulevaisuuden näkymät 

Tarjonta uusista sijoitusmahdollisuuksista on ollut hyvällä tasolla vilkkaana käyvän yrityskauppamarkkinan 

ansiosta. Sievi Capital jatkaa sijoitusmahdollisuuksien arviointia ja valmistautuu tekemään selektiivisesti 

uusia sijoituksia vuonna 2018. Irtautumissuunnittelua ja irtautumismahdollisuuksien arviointia 

sijoituskohteiden osalta tullaan jatkamaan kuluvana vuonna.  

Sijoitusten käypien arvojen muutoksella on olennainen vaikutus Sievi Capitalin tulokseen. Sijoitusten käypien 

arvojen kehitykseen vaikuttavat kohdeyhtiöiden oman kehityksen lisäksi muun muassa toimialojen ja 

kansantalouksien yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, osake- ja korkomarkkinoiden kehitys sekä 

muut Sievi Capitalista riippumattomat tekijät. 

Edellä mainituista syistä johtuen Sievi Capital ei anna arviota vuoden 2018 tuloskehityksestä. 
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LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Päivi Marttila, puh. 0400 285 358 

 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.sievicapital.fi 

 

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.  

 

http://www.sievicapital.fi/

