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SOLIDIUM OY:S DELÅRSRAPPORT 1.1 -30.6.2013 
 

 

 Avkastningen på Solidiums portfölj var 4,8 procent under halvårsperioden och 13,9 procent un-
der de senaste 12 månaderna  

 Under halvårsperioden fick Solidium 398 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen 

 Solidium deltog i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:s aktieemission med 47 miljoner euro 

 Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj till 10 procent genom förvärv av ytterligare aktier 
för 39 miljoner euro 

 
 

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:   
 
"Den kraftiga strukturella förändringen i det finländska näringslivet fortsätter och kan även 
observeras i Solidiums portfölj och hur den utvecklas. Solidiums portföljavkastning uppgick 
till 13,9 procent för räkenskapsperioden och dividendavkastningen från Solidiums innehav 
var alltjämt hög och uppgick till över 5,5 procent. Dividendavkastningen är på en god nivå i 
rådande ränteomgivning och vi förväntar oss att denna goda nivå fortsätter också 2014. ” 
 

 
SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 
Aktieförvärv 

 
Under halvårsperioden förvärvade Solidium aktier för cirka 86 miljoner euro.  
 
Till följd av Talvivaaras teckningsrättsemission på 261 miljoner euro, som genomfördes i 
april 2013, blev Solidium Oy med en ägarandel på 16,7 procent den största ägaren i Talvi-
vaaran Kaivososakeyhtiö Oyj. Före aktieemissionen uppgick Solidiums ägarandel i Talvi-
vaara till 8,9 procent. Solidium deltog i aktieemissionen med full egen andel genom att 
teckna aktier för cirka 23 miljoner euro och för ytterligare cirka 24 miljoner i den sekundära 
teckningen i enlighet med teckningsförbindelsen. Solidium deltog i aktieemissionen ef-
tersom bolaget i egenskap av ansvarsfull ägare ansåg det vara viktigt att Talvivaara har möj-
lighet att få ordning på sina miljöfrågor och slutföra uppkörningen av produktionen. Soli-
dium önskar också i fortsättningen delta i utvecklingen av gruvklustret i Finland. 
 
Under rapporteringsperioden höjde Solidium sin ägarandel i Outotec Oyj från 8,3 procent 
till 10,0 procent genom att köpa aktier på marknaden för cirka 39 miljoner euro.   
 
 

Övriga händelser 
 

I slutet av maj 2013 godkände styrelsen för Metso en delningsplan, som går ut på att samt-
liga tillgångar, skulder och ansvar inom Metsos affärsverksamheter massa, papper och 
kraftproduktion överförs till ett nytt, nygrundat bolag, som får namnet Valmet Oyj. Ansö-
kan om börslistning på Helsingfors börs kommer att inlämnas för aktierna i Valmet. Efter 
delningen skulle Metsos nuvarande affärsverksamheter Gruv- och markbyggnad samt 
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Automation stanna i det nuvarande bolaget, som  fortsätter verksamheten med namnet 
Metso. I början skulle Valmet ha samma ägarstruktur som Metso och bolaget skulle vara 
helt självständigt utan korsägande mellan Metso och Valmet. Metso planerar att den extra 
bolagsstämman enligt uppskattning hålls 1.10.2013. Solidium och vissa andra av Metsos 
betydande aktieägare har undertecknat en förbindelse att rösta för delningen på den extra 
bolagsstämman.  Solidiums ägarandel i Metso är 11,1 procent. 

 
 
Vinstutdelning till Solidium 

 
Under halvårsperioden fick Solidium 398 miljoner euro i vinstutdelning (1.1 - 30.6.2012: 
392 miljoner euro). Solidiums erhållna vinstutdelning uppgick under räkenskapsperioden 
1.7.2012 – 30.6.2013 till totalt 398 miljoner euro (1.7.2011 - 30.6.2012: 399 miljoner euro). 
Dividendavkastningen uppgick till cirka 5,5 procent i slutet av juni. 

 
 

Placeringarnas utveckling och nyckeltal  
 

Värdet på Solidiums samtliga placeringar (aktie- och penningmarknadsplaceringar) var 7 
876 miljoner euro 30.6.2013 (7 525 miljoner euro 31.12.2012). Under halvårsperioden var 
avkastningen på samtliga placeringar 4,8 procent och 13,9 procent under de senaste 12 
månaderna. Närmare uppgifter om nyckeltalen för placeringarna finns i bilagan. 

 
Aktieplaceringar 
Värdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till 7 216 miljoner euro 30.6.2013 (7 176 mil-
joner euro 31.12.2012). Den totala avkastningen för Solidiums aktieportfölj var 4,8 procent 
under halvårsperioden och 15,2 procent under de senaste 12 månaderna. Det viktbegrän-
sade OMX Helsinki Cap -avkastningsindexet steg under halvårsperioden med 5,7 procent 
och under de senaste 12 månaderna med 21,7 procent.  

 
Penningmarknadsplaceringar 
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 660 miljoner euro 30.6.2013 
(350 miljoner euro 31.12.2012). Till följd av dividendintäkterna ökade mängden penning-
marknadsplaceringar under halvårsperioden. Avkastningen på penningmarknadsplacering-
ar var 0,2 procent under halvårsperioden och 0,5 procent under de senaste 12 månaderna. 
 
 

Deltagande i nomineringskommittéernas verksamhet 
 

Verkställande direktör Kari Järvinen satt som av Solidium utnämnd representant såsom 
ordförande för aktieägarnas nomineringskommittéer i Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rauta-
ruukki Abp och Outotec Oyj samt var medlem i aktieägarnas nomineringskommittéer för 
Kemira Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Oyj.  Styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä var ordfö-
rande för Stora Enso Oyj:s aktieägares nomineringskommitté och styrelsens vice ordfö-
rande Eija Ailasmaa var ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Elisa Abp. No-
mineringskommittéerna beredde förslag för bolagens ordinarie bolagsstämmor 2013 be-
träffande val av styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna. 
 

 
 



 

 

 

 3 ( 5 )  
 

 

 

 
 

SOLIDIUM OY:S HÄNDELSER 
 
Förändringar i ledningsgruppen 
 

Ekon. mag. Hanna Masala har utnämnts till placeringsdirektör och medlem av lednings-
gruppen från och med 12.8.2013. Hon har tidigare arbetat för Outokumpu Oyj med titeln 
Vice President med bl.a. företagsarrangemang och utveckling av affärsverksamhet som an-
svarsområde. Hon har också varit biträdande direktör på Nordea Corporate Finance. I Soli-
diums ledningsgrupp sitter verkställande direktör Kari Järvinen, chefsjurist Tapani Varjas, 
placeringsdirektör Annareetta Lumme-Timonen, placeringsdirektör Hanna Masala och pla-
ceringsdirektör Petter Söderström. 
 
I samband med detta har bolagsansvaren ändrats så att Annareetta Lumme-Timonen i 
egenskap av placeringsdirektör ansvarar för innehaven i Outotec, Stora Enso och Rautaru-
ukki, Hanna Masala för innehaven i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, Metso och Kemira samt 
Petter Söderström för innehaven i Outokumpu, Sampo och TeliaSonera. Därtill ansvarar 
placeringschef Pauli Anttila för innehavet i Elisa och placeringschef Pekka Tölli för innehavet 
i Tieto. 

 
 
 

Denna halvårsrapport finns tillgänglig på bolagets internet-sidor, www.solidium.fi, under 
rubriken Publikationer. Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.  
 
Solidium publicerar årsberättelsen för hela räkenskapsperioden 1.7.2012 - 30.6.2013 i 
september 2013.  
 
 
 
Bilaga: Solidiums placeringar 30.6.2013 
   
Solidium Oy 
 
Tilläggsuppgifter:    Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905 
 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten, och vars uppgift är att förstärka 
och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens eko-
nomiska 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 börsnoterade 
bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, 
Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso 
Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp).  Marknadsvärdet på Soli-
diums aktieplaceringar är cirka 7,9 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publice-
ring. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi 
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BILAGA: SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 

KAPITALUTVECKLING 
 

 
 
Innehåller aktie- och penningmarknadsplaceringar. Aktierna i placeringsportföljen var i statens direkta ägo före överförandet till 
Solidium 11.12.2008. 

 
 
NYCKELTAL 
 

  3 mån. 6 mån. v.a.  12 mån. 2 år 

Avkastning, % -2,7 4,8 4,8 13,9 -1,3 

Jämförelseindexets avkastning, % -1,5 5,7 5,7 21,7 -1,2 

Volatilitet, % - 14,7 - 14,6 22,6 

Sharpe - 0,7 - 0,9 -0,1 

Beta - - - 0,8 0,8 

Alfa, % - - - -3,6 -0,5 

Tracking Error, % - - - 7,6 8,1 

Informationsförhållande - - - -1,0 -0,0 
(Nyckeltal för perioder över ett år 
omräknade till årliga)           

*) OMX Helsinki Cap GI           

 
 

 
v.a.  = från kalenderårets början. 
Innehåller aktie- och penningmarknadsplaceringar. 
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FÖRDELNING AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 
 
 

  EURO 

Placeringar sammanlagt 7 876 074 106 

Elisa 252 183 010 

Kemira 301 171 492 

Metso 436 080 896 

Outokumpu 226 038 894 

Outotec 169 183 021 

Rautaruukki 245 668 228 

Sampo 2 373 645 595 

Stora Enso 535 818 485 

Stora Enso A 322 178 455 

Stora Enso R 213 640 030 

Talvivaara 45 521 047 

TeliaSonera 2 522 587 468 

Tieto 108 339 257 

    

Penningmarkn.plac. 659 836 712 

 
 
 
 
AVKASTNING PÅ AKTIERNA 1.7.2012 - 30.6.2013 

 


