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Vi förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet

Placerings-
verksamhet

▪ Vi äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga börsnoterade bolag.

▪ Placeringsbesluten fattas på ekonomiska grunder.

▪ Vinstutdelningen från våra innehavsbolag utbetalas till staten. Medlen från 
aktieförsäljningarna används för nya placeringar eller för att stärka våra nuvarande 
innehav. 

Mission

Vision

▪ Vi förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag. Vi 
ökar innehavens ekonomiska värde på lång sikt.

▪ Våra innehav presterar bättre än sina jämförelsebolag.

Verksamhet 
som ägare

▪ Vi deltar i valet av styrelseledamöter i våra innehav genom valberedning tillsammans 
med andra storägare. 

▪ Vårt mål är att på längre sikt ha en egen styrelserepresentant i alla våra innehavsbolags 
styrelser.

Värderingar ▪ Transparens, förtroende, inflytande, förnyande, och integritet.

Vår egen 
verksamhet

▪ Vi har gedigen kunskap om ägande och placeringsverksamhet och vi är insatta i 
innehavsbolagens branscher. Vår personal är kompetent och motiverad och vi har 
kvalitets- och volymmässigt tillräckliga resurser för att genomföra vår strategi.
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Verksamhetsmodell för en aktiv minoritetsägare

Innehav

Mål
▪ Vi stödjer utvecklingen och tillväxten i 

innehavsbolagen genom aktivt ägande och strävar 
efter att bolagen ska prestera bättre än sina 
jämförelsebolag

Inflytande med hjälp av metoder tillgängliga för 
en minoritetsägare 
▪ Vi deltar i beredningen av styrelseval genom 

aktieägarnas nomineringsråd. Målet är att på längre 
sikt ha en egen styrelserepresentant i styrelserna 
för varje innehavsbolag

▪ Vi utvärderar innehavsbolagens kapitalstrukturer 
och om nödvändigt deltar i kapitaliseringen av dessa 
samtidigt som vi söker en bra vinstutdelning för 
ägarna   

▪ Vi arbetar aktivt för att förankra principerna för god 
förvaltningssed och förutsätter att våra 
innehavsbolag agerar ansvarsfullt 

▪ Vi förutsätter en aktiv dialog mellan våra 
innehavsbolag och Solidium när det gäller frågor 
med betydande inverkan på bolagets framgång 
samt ägarvärdet

Stödjer den långsiktiga 
utvecklingen och tillväxten i  
innehavsbolagen genom aktivt 
ägande

Bättre avkastning på lång sikt
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Solidium har en effektiv operativ struktur

▪ Solidium sköter effektivt förvaltningen och utvecklingen av finska statens listade 
minoritetsinvesteringar 

▪ Solidium har en egen balansräkning, vilket möjliggör användningen av skuld samt ger finansiellt 
utrymme att operera självständigt 

▪ Placeringsbesluten fattas av Solidiums styrelse
▪ I verksamhetsmodellen betonas en djupgående förtrogenhet med innehaven, bland annat deras 

affärsverksamhet, strategi, marknadsomgivning, företagsansvar och värdeskapande, vilket möjliggör 
långsiktigt stöd för ägarvärdet

Solidiums 
ledning

Finansiering 
från egen 

balans: kassa 
eller skuld 

Investering

Placeringsbeslut

Solidiums 
ledning

Genomför 
investeringar

Solidiums 
styrelse

Statsrådet
Regelbunden 

information och 
information om 

viktiga beslut

Förbereder 
investeringar
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Solidiums syn på företagsansvar

▪ En av förutsättningarna för framgångsrik företagsverksamhet och skapande av långsiktigt 
ekonomiskt värde är god omsorg om företagsansvarsfrågorna

▪ Utgör en del av riskhanteringen, men också en källa till nya verksamhetsmöjligheter

En aktiv ägares 
roll

En infallsvinkel

▪ Bedömning av nivån på företagsansvarsfrågorna ingår i uppgifterna för en aktiv ägare

▪ Solidiums perspektiv: företag som verkar ansvarsfullt har större framgång

▪ Ett naturligt perspektiv för det statsägda Solidium

▪ Nivån på hur företagsansvarsfrågorna har skötts beskriver karaktären på företagets 
affärsverksamhet och hur företaget leds

▪ Nära integrerat med den ekonomiska och strategiska analysen av portföljbolagen som 
Solidium utför

▪ Solidium skapar sin bild självständigt

Solidiums roll

Företagsansvars-
frågor främjar 
konkurrens-
förmågan

▪ Solidiums uppgift är att stöda portföljbolagens resultatbildning och förutsättningarna för 
detta
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Nokia 1 501 5,3 % 28,1 22,2 87 927

Sampo 1 494 10,7 %1) 14,0 10,2 22 094

1 477 6,2 % 23,9 9,4 13 274

Metso Outotec 949 14,9 % 6,4 4,2 15 630

Elisa 918 10,0 % 8,8 2,0 5 371

Valmet 482 11,4 %2) 4,2 3,9 14 246

344 15,5 % 2,2 7,7 9 096

310 10,9 % 2,9 2,8 24 389

193 9,4 % 2,1 1,7 4 915

Konecranes 189 8,5 % 2,2 3,2 16 573

Kemira 187 10,2 % 1,8 2,7 4 926

Anora 115 19,4 % 0,6 0,5 1 055

Yhteensä 8 158 97,0 70,5 223 608

Solidium är minoritetsägare i nationellt sett 
viktiga företag

Obs: Värde, Solidiums ägarandel och marknadsvärde per 31.3.2022
1) Andel av alla röster Stora Enso 27,3 %;
2) Solidium ägarandel sjönk till 9,3 % den 1.4.2022 då Neles fusionerades med Valmet

Värde
(mn €)

Solidiums 
ägarandel %

Marknadsvärde 
(md €)

Omsättning 2021
(md €)

Personal 2021
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Avkastning på aktieinnehav 298% eller 11 % på årlig 
nivå från grundandet av Solidium

▪ Efter aktieöverföringen 12/2008 har avkastningen på Solidiums aktieinnehav varit 11 % på årlig nivå

▪ Värdet på aktieinnehaven som finska staten flyttat till Solidium har stigit från 5,6 miljarder euro till 
nuvarande 8,2 miljarder euro trots att 7,0 miljarder euro har utbetalats till staten 2)

Avkastning på aktieinnehav 11.12.2008-
31.3.2022

1) Inkluderar aktier överförda till Solidium i form av apportegendom 11.12.2008 (ungefär 5 283 miljoner euro), samt överförda Elisa aktierna 11.6.2009 (174 miljoner euro) och överförda Anora aktierna 25.11.2021 (143 miljoner euro)

2) Inkluderar både kapitalåterbäring och ordinarie vinstutdelning (dividend)
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5/11* av innehavsbolagen gav en bättre eller lika bra 
avkastning som jämförelsebolagen under en 5-årsperiod

31.4.2017 - 31.3.2022

Gav en bättre eller lika bra avkastning som jämförelsebolagen: Gav sämre avkastning som jämförelsebolagen:

Avkastningen har beräknats i lokalvaluta utgående från den mer likvida aktieserien och bruttodividenderna antas ha återinvesterats i bolagens aktier (om de är tillgängliga). Solidiums erhållna avkastning från bolagen 
kan avvika från ovannämnda p.g.a. valutakurser, transaktioner, skatter och det faktum att Solidium inte återinvesterar erhållna dividender i respektive bolags aktier utan har utbetalat dessa till statsägaren som 
dividend. Avkastningen på de jämförbara bolagen är medianavkastningen på de jämförbara bolagen; *Anora (Altia) listades på Helsingforsbörsen den 23.3.2018 och är därmed inte med i den här granskningen.

Solidiums innehav Medianen på de jämförbara bolagenSolidiums innehav Medianen på de jämförbara bolagen
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Solidiums styrelse

Ordförande
Harri Sailas

Vice ordförande
Aaro Cantell

Jannica Fagerholm

Marjo Miettinen Laura Raitio

Timo Ahopelto

Jouko Karvinen Jukka Ohtola
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Solidiums sakkunniga

Placeringsdirektör 
Annareetta Lumme-
Timonen 
(Anora, Metso Outotec, 
Stora Enso, Valmet)

Placeringsdirektör 
Petter Söderström 
(Nokia, Outokumpu, 
Sampo, TietoEVRY)

Placeringsdirektör 
Pauli Anttila
(Elisa, Kemira, 
Konecranes, Nokian 
Tyres)

Verkställande
direktör
Antti Mäkinen

Chefsjurist
Ulla Palmunen

Associate
Toni Nurmi
(Kemira, Nokian Tyres, 
Tietoevry)

Associate
Joonas Hytti
(Konecranes, Metso 
Outotec, Outokumpu)

Associate
Timo Mäkinen
(Elisa, Nokia, Stora 
Enso, Valmet)

Analytiker
Victor Jansson
(Anora, Sampo)


