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SOLIDIUM OY:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.7.-31.12.2012 
 

 

 Solidiumin sijoitusten tuotto oli katsauskaudella 8,7 prosenttia ja viimeisen 12 kuukau-
den aikana 9,2 prosenttia  

 Solidium maksoi voitonjakoa Suomen valtiolle 800 miljoonaa euroa 

 Solidiumin substanssiarvo laski voitonjaon takia katsauskauden aikana 307 miljoonalla 
eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6 550 miljoonaa euroa 

 Solidium myi kaikki Sponda Oyj osakkeensa noin 148 miljoonalla eurolla 

 Solidium kasvatti omistusosuuttaan Outotec Oyj:ssä hankkimalla osakkeita 26 miljoonal-
la eurolla  

 Solidiumin katsauskauden tulos oli 36 miljoonaa euroa  
 
 

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi katsauskautta:   
 
”Vuoden 2012 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla osakemarkkinat kehittyvät vahvasti, ja myös 
Solidiumin salkun arvo kehittyi myönteisesti. Sijoittajien kiinnostus osakemarkkinoita koh-
taan on kasvanut, koska monien muiden sijoituskohteiden tuotot ovat alhaisia ja koska si-
joittajien luottamus eurooppalaisen velkakriisin hallittuun ratkaisemiseen on kasvanut.   
 
Solidium maksoi tarkastelujaksolla valtiolle voitonjakoa 800 miljoonaa euroa, joten Soli-
diumin jakama voitonjako kolmen viime vuoden aikana nousi 1,8 miljardiin euroon. Luopu-
minen lopuista Spondan osakkeistamme oli luonnollinen jatko kaksi vuotta sitten toteute-
tulle osakemyynnillemme, jossa vähensimme omistusosuutta 34 prosentista 15 prosenttiin. 
Olemme tyytyväisiä siihen, että myyntien jälkeenkin Spondan omistus säilyy vahvasti koti-
maisissa käsissä.” 

 
 
SOLIDIUMIN SIJOITUKSET 
 
Sponda Oyj:n osakkeiden myynti 
 

Solidium myi 18.10.2012 kaikki omistamansa Sponda Oyj:n osakkeet kotimaiselle omistaja-
ryhmälle, Oy PALSK Ab:lle. Oy PALSK Ab:n omistajia ovat Föreningen Konstsamfundet, Si-
grid Juséliuksen Säätiö, Stiftelsen för Åbo Akademi, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja 
Svenska litteratursällskapet i Finland. Ennen myyntiä Solidium omisti 42 163 745 Sponda 
Oyj:n osaketta, eli 14,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakekohtainen myyntihinta oli 
3,50 euroa, myyntitulot noin 148 miljoonaa euroa ja myyntivoitto ennen veroja noin 71 mil-
joonaa euroa. Osakekohtainen myyntihinta oli 14 prosenttia viimeisten 6 kuukauden vaih-
dolla painotettua keskikurssia korkeampi ja 18.10.2012 päätöskurssia 5 prosenttia korke-
ampi.  
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Outotec Oyj:n osakkeiden hankinta 
 
Katsauskaudella Solidium nosti omistusosuutensa Outotec Oyj:ssa 6,8 prosentista 8,3 pro-
senttiin ostamalla 700 000 osaketta markkinoilta noin 26 miljoonalla eurolla.  
 
 

Outokumpu Oyj:n yhdistyminen Inoxumin kanssa 

Euroopan komissio hyväksyi 7.11.2012 yrityskaupan, jolla Outokumpu osti ThyssenKrupp AG:n 
ruostumattoman teräksen liiketoiminnan Inoxumin. Järjestely toteutettiin 28.12.2012 ja uusi 
Outokumpu aloitti toimintansa 29.12.2012, jolloin astuivat voimaan myös uusi yhtiörakenne ja 
johtoryhmä. Uudella yhtiöllä on noin 16 900 työntekijää, sen liikevaihto on noin 9,6 miljardia 
euroa (2011 pro forma) ja vuosittainen kylmävalssauskapasiteetti noin 2,8 miljoona tonnia. 

Samassa yhteydessä ThyssenKruppista tuli suunnatun osakeannin myötä Outokummun merkit-
tävä omistaja, jolla on hallussaan 29,9 % osakkeista. Solidiumin omistusosuus yhdistymisen jäl-
keen on 21,8 % Outokummun osakkeista. ThyssenKruppin talousjohtaja Guido Kerkhoffista tuli 
Outokummun hallituksen jäsen yhdistymisen toteuduttua. 

Yrityskaupan hyväksymisen ehtona oli Inoxumin Ternissä, Italiassa sijaitsevan ruostumattoman 
teräksen tehtaan sekä joidenkin Euroopan palvelukeskusten myynti. Yhtiö on käynnistänyt 
myyntiprosessin. 

 
Sijoitusten kehitys ja tunnusluvut  
 

Solidiumin kaikkien sijoitusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7 525 miljoonaa 
euroa 31.12.2012 (7 673 miljoonaa euroa 30.6.2012). Kaikkien sijoitusten tuotto oli 8,7 pro-
senttia katsauskaudella, ja 9,2 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot 
sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä. 

 
Osakesijoitukset 
Solidiumin osakesijoitusten arvo oli 7 176 miljoonaa euroa 31.12.2012 (6 642 miljoonaa eu-
roa 30.6.2012). Solidiumin osakesalkun kokonaistuotto oli katsauskaudella 9,9 prosenttia ja 
viimeiseltä 12 kuukaudelta 9,3 prosenttia. Helsingin pörssin painorajoitettu OMX Helsinki 
Cap -tuottoindeksi nousi katsauskaudella 15,2 prosenttia ja viimeisen kahdentoista kuu-
kauden aikana nousua kertyi 15,5 prosenttia.  

 
Rahamarkkinasijoitukset 
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 350 miljoonaa euroa 31.12.2012 (1 031 miljoonaa 
euroa 30.6.2012). Rahamarkkinasijoitusten määrä laski katsauskaudella voitonjaon ja osa-
kehankintojen takia kun taas Spondan osakkeiden myynti kasvatti kassavaroja. Rahamark-
kinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,3 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,6 
prosenttia. 
 
 

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan 
 

Toimitusjohtaja Kari Järvinen on toiminut Metson Oyj:n, Outokumpu Oyj:n, Rautaruukki 
Oyj:n ja Outotec Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä Ke-
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mira Oyj:n, TeliaSonera AB:n ja Tieto Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäse-
nenä. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä on toiminut Stora Enso Oyj:n ja hallituk-
sen varapuheenjohtaja Eija Ailasmaa Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkit-
semiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2013. 
 

 
Yritysten verojenmaksu noussut vastuullisuusteemaksi  
  

Verosuunnittelu ja yritysten maksamat verot ovat nousseet kansainvälisestikin julkiseen 
keskusteluun. Länsimaiden julkisten talouksien tasapainottamisen on katsottu edellyttävän 
kaikkien toimijoiden osallistumista rahoituspohjan vahvistamiseen. Keskustelu on kuitenkin 
keskittynyt lähinnä yritysten maksamaan tuloveroon ja siihen liittyvään verosuunnitteluun. 
Yritysten veronjalanjälki on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin yritysten maksamat tu-
loverot. Yhtiöiden sidosryhmät ovat kiinnostuneita yritysten verokansalaisuudesta, ja kat-
tava raportointi voi toimia kilpailuetuna nykyisessä toimintaympäristössä. 
 
Yrityksen verostrategialla voi olla vaikutuksia omistaja-arvoon myös mainekysymyksenä. 
Tämän vuoksi Solidiumin näkemyksen mukaan yhtiöiden hallitusten tehtäviin voidaankin 
katsoa kuuluuvan verostrategian arviointi sääntöjen noudattamisen näkökulman lisäksi 
myös läpinäkyvyys- ja maineenhallintanäkökulmasta. 
 
    

Palkitsemista koskeva päätös syksyllä 2012 
 

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 13.8.2012 kannanotosta johdon palkitsemisesta 
valtionyhtiöissä. Edellinen kannanotto oli syksyltä 2009. Kannanoton lähtökohta on avoi-
muus ja kohtuullisuus. Palkitsemisen on kannanoton mukaan oltava ennakoitavaa ja lä-
pinäkyvää, jotta kaikilla osapuolilla on mahdollisuus arvioida sen onnistumista. Kannanotto 
edellyttää, että palkitsemisen taso on asetettava riittävän haastavaksi. Erityisesti huolehdit-
tava, etteivät palkitsemisjärjestelmät johda ylilyönteihin. 
 

 
SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT 
 
Varsinainen yhtiökokous 2012 
 

Solidium Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.9.2012. Kokous vahvisti yhti-
ön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2011–30.6.2012 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja 
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että voitonjakoa 
maksetaan 800 miljoonaa euroa, josta 326 miljoonaa euroa on osinkoa ja 474 miljoonaa 
euroa pääoman palautusta. 
 
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka suostumustensa mukaisesti puheen-
johtajaksi Pekka Ala-Pietilä ja varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi 
Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen ja Jarmo Väisänen. 
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 500 euroa kuukaudessa, vara-
puheenjohtajan palkkioksi 3 000 euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi 2 500 euroa 



 

 

 

 4 ( 7 )  
 

 

 

 
 

kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 600 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin kokoukses-
ta. 
 
Solidiumin tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkas-
tajana KHT Sixten Nyman seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ti-
lintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. 
 
 

Taloudellisia tunnuslukuja     
 

Sponda Oyj:n osakkeiden myynnistä on kirjattu 71 miljoonan euron myyntivoitto liiketoi-
minnan muihin tuottoihin. Solidiumin toimintakulut olivat katsauskaudella 1,8 miljoonaa 
euroa ja toiminnan hallinnointikulusuhde siten vuositasolla 0,05 prosenttia. Rahoituskului-
hin sisältyy nettomäärältään 16 miljoonan euron laskentaperiaatteiden mukainen ar-
vonalentumiskirjaus, josta -72 miljoonaa euroa liittyy Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 
osakkeisiin ja 55 miljoonaa euroa on aikaisemman arvonalentumiskirjauksen palautusta liit-
tyen Rautarukki Oyj:n osakkeisiin. 
 

 

 1.7.2012–
31.12.2012 

(6 kuukautta) 

1.7.2011–
31.12.2011 

(6 kuukautta) 

1.7.2011–
30.6.2012 

(12 kuukautta) 

Liikevoitto, milj. €  69,6 -1,7 132,1 

Kauden voitto, milj. €  36,0 7,4 131,2 

Sijoitusten tuotto käyvin arvoin, % 8,7 -14,9 -14,6 

Saadut osingot ja pääomanpalautukset, 
milj. € 0,0 6,7 398,8 

Toiminnan hallinnointikulusuhde, % 0,05 0,04 0,05 

Substanssiarvo, milj. € 6 550,0 6 728,5 6 856,6 

Oma pääoma, milj. € 5 019,1 5 659,2 5 783,1 

Korolliset velat, milj. € 600,0 0,0 600,0 

Omavaraisuusaste, % 89,0 100,0 90,6 

Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä 11 11 11 

 
 
Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla yhtiön internet-sivuilla, www.solidium.fi, kohdassa 
Julkaisut. Puolivuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.  
 
 
 
Liite: Solidiumin sijoitukset 31.12.2012 
   
Solidium Oy 
 
Lisätietoja:    Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905 
 

  

http://www.solidium.fi/
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Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja 
vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti 
omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. 
Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon 
kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa So-
lidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec 
Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera 
AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,3 miljardia euroa tämän 
tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.  

http://www.solidium.fi/
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LIITE: SOLIDIUMIN SIJOITUKSET PER 31.12.2012 
 

PÄÄOMAN KEHITYS  
 

 
 

Sisältää osake- ja rahamarkkinasijoitukset. Sijoitussalkun osakkeet olivat ennen osakkeiden siirtoa Solidiumille 11.12.2008 valtion 
suorassa omistuksessa. 

 
 
TUNNUSLUKUJA 
 

 
 

 
v.a. = kalenterivuoden alusta. 
Sisältää osake- ja rahamarkkinasijoitukset. 
 

 

1 kk 6 kk v.a. 12 kk 2 v

Tuotto, % 1,8 8,7 9,2 9,2 -5,7

Vertailuindeksin tuotto, % *)
2,4 15,2 15,5 15,5 -6,9

Volatil iteetti, % - 14,5 - 18,2 23,0

Sharpe - 1,2 - 0,5 -0,3

Beta - - - 0,8 0,8

Alfa, % - - - -3,5 0,0

Tracking Error, % - - - 7,1 7,7

Informaatiosuhde - - - -0,9 0,2

(Yli vuoden tunnusluvut vuotuisia)

*) OMX Helsinki Cap GI



 

 

 

 7 ( 7 )  
 

 

 

 
 

SIJOITUSSALKUN JAKAUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSAKKEIDEN TUOTOT TILIKAU-
DELLA 
 
 
 
 
 
 
 
OSAKKEIDEN TUOTOT 1.1. –31.12.2012 
 

 

EUR

Kaikki sijoitukset 7 525 358 578

Elisa 281 080 730

Kemira 305 832 787

Metso 534 916 995

Outokumpu 360 318 976

Outotec 161 064 174

Rautaruukki 331 435 047

Sampo 1 929 677 147

Stora Enso 534 477 804

Stora Enso A 316 896 841

Stora Enso R 217 580 963

Talvivaara 30 068 886

TeliaSonera 2 596 335 520

Tieto 110 415 574

Rahamarkkinasij. 349 734 937


