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SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.1-30.6.2010 
 
 

• Vid halvårsperiodens slut var Solidiums substansvärde 7 715 miljoner euro. Portföljens avkastning 
var 3,8 % under halvårsperioden och 34,6 % under de senaste 12 månaderna  

• Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2009-30.6.2010 uppgick till 397,2 miljoner euro 
• Solidium förvärvade 10,3 % av aktierna i Tieto Abp 
• Antalet portföljbolag ökade med ytterligare ett nytt bolag då Kemira Oyj delade ut aktier i 

dotterbolaget Tikkurila Oyj till sina aktieägare som vinstutdelning; Tikkurila Oyj introducerades på 
Helsingfors börs 

• Solidium fick penningdividender och kapitalåterbetalningar om sammanlagt 330 miljoner euro  
 
Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen kommenterar halvårsperioden så här:   
 
”Efter den börsuppgång som efterföljde finanskrisen normaliserades avkastningarna under våren 2010. 
God dividendavkastning och en värdeuppgång för en del av portföljbolagen under våren förbättrade vår 
avkastning även om kursutvecklingen under våren 2010 var exceptionellt volatil. Vår portfölj utvidgades 
med två nya bolag och vi verkade aktivt i valprocesserna för våra portföljbolags styrelser. En för ägarna 
väsentlig förändring på vårens bolagsstämmor var beslutet att övergå till att delvis erlägga 
styrelsearvoden i form av bolagens aktier.” 
 
 
I  SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 
Förvärv av aktier i Tieto Abp  
 

Under halvårsperioden blev Solidium den största aktieägaren i Tieto Abp. I april 2010 
förvärvade Solidium 5,0 procent av aktierna i Tieto. I maj-juni ökade Solidium sin ägarandel 
i Tieto till 10,3 procent. Sammanlagt har Solidium placerat cirka 116 miljoner euro i Tieto-
aktier. Tieto är ett av de företag som uppfyller Solidiums placeringskriterier väl. Solidiums 
målsättning är att i samarbete med övriga aktieägare utveckla Tieto för att öka 
aktieägarvärdet och att delta i styrelsevalsprocessen genom nomineringskommittén. 
Solidium anser att Tieto har goda möjligheter till lönsam tillväxt inom bolagets strategiska 
tillväxtområden.  

 
 
Tikkurila-aktier som vinstutdelning till Kemiras aktieägare; Tikkurila introducerades på börsen 
 

I mars 2010 delade Kemira ut 86 procent av aktierna i Tikkurila Oyj till Kemiras aktieägare 
för att avskilja färgbolaget till ett separat börsbolag. I detta sammanhang blev Solidium 
med en ägarandel på 14,68 procent den näst största ägaren i Tikkurila. Solidium äger 
6 474 021 aktier i Tikkurila och den bokföringsmässiga anskaffningsutgiften uppgår till 102 
miljoner euro. 
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Ett positivt slutgiltigt beskattningsbeslut beträffande Spondas fastställda förluster 
 

Sponda Oyj meddelade 6.7.2010 att högsta förvaltningsdomstolen har beslutat i Spondas 
favör gällande Sponda Kiinteistöt Oy:s avdragsrätt för fastställda förluster på 558 miljoner 
euro. Beslutet påverkar inte Spondas resultat för 2010. 

 
 
Erhållen dividend och övrig vinstutdelning 

 
Under halvårsperioden uppgick Solidiums vinstutdelning (dividender och 
kapitalåterbetalningar) till sammanlagt 432 miljoner euro (1.1-30.6.2009: 285 miljoner euro). 
Av detta var 299 miljoner euro penningdividender, 31 miljoner euro kapitalåterbetalningar 
och 102 miljoner euro dividend i form av aktier i Tikkurila. Under Solidiums räkenskapsperiod 
1.7.2009-30.6.2010 uppgick den erhållna vinstutdelningen till sammanlagt 458 miljoner euro 
varav penningdividenderna och kapitalåterbetalningarna uppgick till 356 miljoner euro.  
 
TeliaSonera (142 miljoner euro), Kemira (109 miljoner euro, inklusive aktierna i Tikkurila), och 
Sampo (79 miljoner euro) stod för den största vinstutdelningen till Solidium.  

 
 
Portföljutveckling och -nyckeltal  
 

Den globala ekonomin har börjat återhämta sig från krisen, men det finns fortfarande flera 
osäkerhetsfaktorer kring den ekonomiska utvecklingen som reflekteras i börskurserna. Under 
våren 2010 ökade staternas skuldproblem osäkerheten: börskurserna fluktuerade starkt men 
aktieindexen låg i slutet av halvårsperioden nära nivån i början av året. 
 
Alla placeringar 
Värdet på Solidiums samtliga placeringar (aktie- och penningmarknadsplaceringar) var  
8 272 miljoner euro 30.6.2010 (7 695 miljoner euro 31.12.2009). Under halvårsperioden 
var avkastningen på samtliga placeringar 3,8 procent och för de senaste 12 månaderna 
34,6 procent. Närmare uppgifter om nyckeltalen finns i bilaga 1. 
 
Aktieplaceringar 
Värdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till 7 914 miljoner euro 30.6.2010 (7 828 
miljoner euro 31.12.2009). Den totala avkastningen för Solidiums aktieportfölj var 3,6 
procent under halvårsperioden och 35,1 procent under de senaste 12 månaderna. Det 
viktbegränsade OMX Helsinki Cap GI -avkastningsindexet steg under halvårsperioden med 
5,0 procent och under de senaste 12 månaderna med 31,8 procent.  
 
Penningmarknadsplaceringar 
Värdet på Solidiums placerade kassamedel uppgick till 358 miljoner euro 30.6.2010 (136 
miljoner euro 31.12.2009). Under halvårsperioden var avkastningen på kassamedlen 0,2 
procent, sammanlagt 0,3 miljoner euro. Solidium mottog dividender från portföljbolagen 
och å andra sidan förvärvade aktier i Tieto Abp vilket ledde till att kassamedlen varierade 
under halvårsperioden. Solidium placerar sina kassamedel i penningmarknadsinstrument 
med låg risk. 
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II   SOLIDIUM OY UNDER HALVÅRSPERIODEN  
 

 
I juni 2010 sålde Solidium 100 aktier i Rautaruukki Abp för ca 1300 euro. Försäljningen 
hänför sig till fastställandet av Solidiums skatteposition. Enligt Solidiums uppfattning skall 
bolagets aktieinnehav behandlas som anläggningstillgångar enligt 12 § i näringsskattelagen. 
Tillgångsslagskategoriseringen har en avgörande betydelse för beskattningen av 
försäljningsvinster. 
 

 
Finansiella nyckeltal     
  

 1.7.2009-
30.6.2010 

1.5.2009-
30.6.2009 

Rörelsevinst, mn €  -3,7 -1,1 
Räkenskapsperiodens vinst, mn €  397,2 -0,7 
Avkastning enligt marknadsvärden, % 34,6 1,1 
Erhållna dividender och kapitalåterbetalningar, mn € 458,4 0,0 
Verksamhetens förvaltningskostnadsförhållande, % 0,05 0,11 
Substansvärde, mn € 7 714,7 6 041,6 
Eget kapital, mn € 6 136,7 5 739,5 
Räntebärande skulder, mn € 0,0 0,0 
Soliditet, % 99,9 100,0 
Genomsnittligt antal anställda 11 7 

 
 

Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
Solidiums årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och 
revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets internet-sidor i slutet av augusti 2010. 
 
Bilaga 1: Solidiums placeringar per 30.6.2010 
   
Solidium Oy 
 
Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905 

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att 
att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka 
innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på 
ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en 
god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår 
elva börslistade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa 
bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp,  
Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Tikkurila Oyj). Marknadsvärdet på 
Solidiums aktieplaceringar är cirka 8,7 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes 
publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi. 

 

http://www.solidium.fi/�
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 BILAGA 1: SOLIDIUMS PLACERINGAR PER 30.6.2010  
 
KAPITALUTVECKLING  
  

 
Innehåller penningmarknadsplaceringarna. Aktierna var i statens direkta ägo före överförandet till Solidium 11.12.2008. 
 
 
 
NYCKELTAL 

 
Innehåller penningmarknadsplaceringarna. 
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1 mån. 6 mån. fr. årets början 12 mån. 2 år
Avkastning, % 2,1 3,8 3,8 34,6 -1,9

Avkastning för jämförelseindex, % *) -1,2 5,0 5,0 31,8 -2,9
Volatil itet, % - 24,7 - 24,6 35,6
Sharpe - 0,3 - 1,4 -0,1
Beta - - - 1,0 1,0
Alfa, % - - - 1,8 1,1
Tracking Error, % - - - 7,2 9,3
Informationsförhållande - - - 0,4 0,1
(Nyckeltal som gäller längre perioder än ett år på årlig nivå)
*) OMX Helsinki Cap GI
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TeliaSonera
39 %

Sampo
17 %

Outokumpu
9 %

Rautaruukki
8 %

Stora Enso
7 %

Metso 5 %

P. m. plac. 4 %
Elisa 3 %

Sponda 3 %
Kemira 3 % Tikkurila 1 %

Tieto 1 %

FÖRDELNING AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 
 
 

  
  

EUR Vikt 30.6.2010, %

Samtliga placeringar 8 272 154 283 100,0
Elisa 236 492 820 2,9

Kemira 228 403 487 2,8
Metso 416 239 011 5,0
Outokumpu 701 556 621 8,5
Rautaruukki 668 992 320 8,1
Sampo 1 377 094 990 16,6
Sponda 236 006 088 2,9
Stora Enso 589 778 931 7,1

Stora Enso A 341 915 013 4,1
Stora Enso R 247 863 918 3,0

TeliaSonera 3 259 318 289 39,4
Tieto 100 849 685 1,2
Tikkurila 99 699 923 1,2

Penningmarknadsplac. 357 722 118 4,3


