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Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.1–30.6.2020 och bokslut:  
 

 
Halvårsperioden 1.1.-30.6.2020 

• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -7,0 procent under rapportperioden 

• Metso och Outotec fusionerades och Neles aktierna som uppstod som en följd av detta 
såldes till Valmet 
 

Räkenskapsperioden 1.7.2019-30.6.2020 

• Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,3 procent under räkenskapsperioden 

• Solidiums räkenskapsperiodens resultat var 211 miljoner euro 

• Solidiums styrelse föreslår att Solidium delar ut totalt 168 miljoner euro som dividend 
till ägaren 

 
Antti Mäkinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:   
 

”Solidiums räkenskapsperiod 2019-2020 präglades av coronaviruspandemin som bröt ut 
under våren och begränsningsåtgärderna som inleddes som en följd av detta vilket i sin tur 
drabbade den globala ekonomin. Undantagstillståndet påverkade flera av Solidiums 
portföljbolagens verksamhet, i synnerhet via en minskad efterfrågan. 
 
Under räkenskapsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Nokia, Nokian Renkaat och 
Konecranes, samt minskade sin ägarandel i Sampo och Kemira. I portföljbolagen skedde 
även anmärkningsvärda företagsarrangemang då Tieto och norska EVRY samt Metso och 
Outotec fusionerades. 
 
Under den senaste räkenskapsperioden bestämde vi att ta en ännu djupare titt i företagens 
koldioxidbalans. Vi startade ett projekt där vi jämförde våra portföljbolags 
koldioxidintensitet med andra bolag inom samma industri runt om i världen.  
 
I linje med handlingsdirektiven, överför Solidium dividenderna från portföljbolagen till 
staten. Coronaviruspandemin påverkade även börsbolagens dividendutdelning. I 
bolagsstämmorna under våren 2020 minskade man dividenderna och flyttade 
utbetalningen till en senare tidpunkt. På grund av det här minskade våra dividender till 230 
miljoner euro från föregående räkenskapsperiodens 337 miljoner euro. ” 

 
SOLIDIUMS INNEHAV 

 
Innehavens utveckling och nyckeltal 
 

Värdet på Solidiums samtliga innehav (aktie- och penningmarknadsinnehav) var 6 950 
miljoner euro 30.6.2020 (7 701 miljoner euro 31.12.2019 och 8 193 miljoner euro 
30.6.2019). Under halvårsperioden var avkastningen på samtliga placeringar -6,7 procent 
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och -7,9 procent under räkenskapsperioden. Närmare uppgifter om nyckeltalen för 
innehaven finns i bilagan. 

 
Aktieinnehav 

Värdet på Solidiums aktieinnehav var 6 799 miljoner euro 30.6.2020 (7 541 miljoner euro 
31.12.2019 och 7 742 miljoner euro 30.6.2019). Den totala avkastningen på Solidiums 
aktieinnehav var -7,0 procent under halvårsperioden och -8,3 procent under 
räkenskapsperioden. Under räkenskapsperioden gav Elisa (30 %), Valmet (10 %) och Outotec 
(9 %) den bästa avkastningen. 

 
Penningmarknadsplaceringar 
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar var 151 miljoner euro 30.6.2020 (160 
miljoner euro 31.12.2019 och 452 miljoner euro 30.6.2019). Avkastningen på 
penningmarknadsplaceringarna var 0,0 procent under halvårsperioden och 0,1 procent 
under räkenskapsperioden. 
 

 
Vinstutdelning till Solidium 

 
Under räkenskapsperioden fick Solidium sammanlagt 230 miljoner euro i vinstutdelning före 
skatt (1.7.2018–30.6.2019: 337 miljoner euro) och 206 miljoner euro (300 miljoner euro) 
efter skatt. Solidiums erhållna dividendavkastning uppgick till cirka 3,4 procent i förhållande 
till aktieportföljens värde 30.6.2020. Nokia, Outokumpu, TietoEVRY och SSAB bestämde att 
inte betala dividend under våren 2020, men TietoEVRY bestämde i juli 2020 att betala 
dividend under sommaren och hösten. 
 
 

Deltagande i nomineringsrådens verksamhet 
 

För Solidiums förvaltningsmodell är en aktiv påverkan på innehavsbolagens 
styrelsesammansättningar viktig. Solidium deltog under översiktsperioden aktivt i 
nomineringsrådens arbete i beredningen av val av styrelsemedlemmar. Solidiums 
målsättning är att bilda en styrelsesammansättning som fungerar så bra som möjligt med 
tanke på värdebildningen och som motsvarar bolagets behov. Till Solidiums portföljbolag 
valdes under räkenskapsperioden 11 nya medlemmar, varav 4 var kvinnor. 
 
Solidiums representanter har suttit som ordförande för aktieägarnas nomineringsråd i Elisa, 
Metso, Outokumpu, Outotec och Valmet samt var medlemmar i aktieägarnas 
nomineringsråd i Kemira, Konecranes, SSAB, Stora Enso och TietoEVRY. Nomineringsråden 
beredde förslag till bolagens ordinarie bolagsstämmor 2020 beträffande val av 
styrelseledamöter och arvoden till ledamöterna. 
 
På lång sikt är Solidiums målsättning att ha en representant i styrelserna för varje 
innehavsbolag. Under översiktsperioden invaldes Solidiums verkställande direktör Antti 
Mäkinen igen i styrelserna för Metso, Stora Enso och Sampo medan placeringsdirektör 
Annareetta Lumme-Timonen valdes som ny medlem till SSABs styrelse. Placeringsdirektör 
Petter Söderström valdes till Neles styrelse. Utöver detta är Solidiums styrelsemedlemmar 
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Aaro Cantell i styrelsen för Valmet, Jannica Fagerholm is styrelsen för Sampo och Timo 
Ahopelto i styrelsen för TietoEVRY. 

 
Aktietransaktioner 
 

Under räkenskapsperioden förvärvade Solidium aktier i Nokia för 207 miljoner euro, aktier i 
Nokian Renkaat för 55 miljoner euro och aktier i Konecranes för 25 miljoner euro. Till följd 
av transaktionerna ökade Solidiums ägarandel i Nokia från 3,7 procent till 4,8 procent, i 
Nokian Renkaat från 5,1 procent till 6,8 procent och i Konecranes från 7,4 procent till 8,5 
procent. Till följd av fusionen mellan Tieto och EVRY, minskade Solidiums ägarandel tillfälligt 
till 6,3 procent. Till följd av avtalet som Solidium undertecknade med Apax i december 2019, 
köpte Solidium TietoEVRYs aktier för 123 miljoner euro, varefter Solidiums ägarandel 
återgick till 10 procent. 
 
I oktober 2019 minskade Solidium sin ägarandel i Kemira från 14,0 procent till 10,2 procent 
genom att sälja 6 miljoner Kemira aktier till marknaden. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick 
till cirka 84 miljoner euro. Under hösten 2019 sålde Solidium för ungefär 36 miljoner euro 
Nordea aktierna som Sampo distribuerade som extra dividend. I februari 2020 sålde 
Solidium ungefär 2,0 procent av Sampos utestående aktier. Försäljningsbeloppet, cirka 458 
miljoner euro, användes till att betala tillbaka banklånet som skulle förfalla och till nya 
aktieinvesteringar. Som en följd av försäljningen minskade Solidiums ägarandel in Sampo 
från 10,0 procent till 8,0 procent. 
   
 

Företagsarrangemang 
 
I juni 2019 publicerade Tieto Oyj och EVRY ASA om att gå samman genom en 
gränsöverskridande fusion. Samtidigt ingick Solidium ett villkorligt avtal om att förvärva cirka 
4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP. Vid 
genomförande av fusionen 5.12.2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent i och 
med att EVRYs aktieägare erhöll 37,5 procent av TietoEVRY. Till följd av avtalet som Solidium 
undertecknade med Apax Partners LLP, som genomfördes den 2.1.2020, återgick Solidiums 
ägarandel till 10 procent. 
 
I början av räkenskapsperioden juli 2019 publicerade Metso och Outotec om att slå samman 
Metso Minerals och Outotec varefter Metsos flödeskontroll affärsområde Neles fortsätter 
som ett självständigt börsbolag. De nödvändiga tillstånden från myndigheterna erhölls i tid 
och arrangemangen slutfördes den 30.6.2020. Från och med den 1.7.2020 fortsatte Metso 
Outotec i börsen under Outotecs börsnotering och Neles fortsatte med Metsos 
börsnotering. 
 
Den 17.6.2020 ingick Solidium ett avtal för att avyttra hela sitt innehav om 14,9 procent i 
blivande Neles för ungefär 179 miljoner euro och köpesumman justeras på basen av 
börshandeln. Enligt avtalet har Solidium dessutom rätt till en tilläggsköpeskilling i olika 
situationer under tre år. Avtalet innehåller en inlåsningsperiod på ett år. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 
 

Den 5.8.2020 meddelade Sampo och Rand Merchand Investment Holdings Limited (RMI) 
om ett rekommenderat 1,8 miljarder euros kontanterbjudande till Hastings Group Holdings 
PLC (Hastings). Hastings erbjuder egendoms- och olycksfallsförsäkringar och är baserad i 
Storbritannien. Efter slutförandet av erbjudandet skulle Sampo erhålla 70 procent och RMI 
30 procent av det gemensamt ägda företaget.    

 
 
HÄNDELSER INOM SOLIDIUM OY 

 
Extra bolagsstämmor 

 
Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors den 6.11.2019. Bolagsstämman 
fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2018-30.6.2019 samt beviljade styrelsen 
och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens 
förslag utbetala en dividend om 338 miljoner euro, vilket motsvarar det belopp som 
Solidium fått i dividend med skatterna i hänsyn. Till styrelseledamöter omvaldes fram till 
avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma Harri Sailas (ordförande), Aaro Cantell (vice 
ordförande) samt som ordinarie ledamöter Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo 
Miettinen, Laura Raitio och Kimmo Viertola. 
 

 
Ekonomiska nyckeltal 

Solidiums resultat för räkenskapsperioden var 211 miljoner euro. Solidiums verksamhets-
kostnader var 3,8 miljoner euro och förvaltningskostnadsprocenten var därmed 0,05 pro-
cent. Solidiums substansvärde minskade med 0,77 miljarder euro till följd av vinstdistribut-
ioner samt värdeförändringar i aktieinnehaven och var i slutet av översiktsperioden 6,6 mil-
jarder euro. 

 1.7.2019-30.6.2020 1.7.2018-30.6.2019 

Rörelsevinst, mn €   -3,8 -3,9 

Periodens vinst, mn €  210,6 297,2 

Avkastning enligt marknadsvärden, %  -7,9 -2,9 

Verksamhetens förvaltningskostnadsprocent, % 0,05 0,05 

Substansvärde, mn €  6 572,1 7 340,8 

Finansiella skulder, mn €  0,0 205,0 

Soliditet, %  95 90 

Vinstutdelning, mn €  168,0* 338,0 

Genomsnittligt antal anställda  12 12 
* Styreslsens förslag 

  



 

 

 

 

 5(8) 
 

 

 
 

 

Solidiums årsberättelse finns på finska på Solidiums webbplats www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosi-
kertomus. 
 
Meddelandet har inte granskats av revisor. 
 
Bilaga: Solidiums innehav 30.6.2020 
 
Solidium Oy 
 
Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905 
 
Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolagets uppgift är att förstärka och stabilisera det 
inhemska ägandet i nationellt sett betydelsefulla företag och på lång sikt öka innehavens ekonomiska värde. Soli-
dium är minoritetsägare i tålv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Outotec Abp, 
Nokia Abp, Nokian Renkaat Abp, Outokumpu Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Abp, TietoEVRY Abp och Valmet 
Abp). Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,4 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.  

http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus
http://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomus
http://www.solidium.fi/
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BILAGA: SOLIDIUMS INNEHAV PER 30.6.2020 

 
INNEHAVSALLOKERING 
 

  miljoner euro 

Samtliga 
aktieinnehaven 

6 799,2 

Elisa 909,7 

Kemira  180,9 

Konecranes  135,7 

Metso  652,7 

Nokia  1 049,9 

Nokian Renkaat 183,6 

Outokumpu  229,4 

Outotec  133,9 

Sampo 1 355,8 

SSAB 308,3 
    SSAB AB A 64,5 
    SSAB AB B 243,7 

Stora Enso 983,5 
    Stora Enso Oyj A 751,9 
    Stora Enso Oyj R 231,7 

TietoEVRY  287,9 

Valmet 387,8 

  

Penningmarknadsplac. 150,8 
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AVKASTNINGAR PÅ INNEHAVEN 

        
Från 

grundandet   

  6 mån. 12 mån. 5 år av Solidium   

Avkastning på samtliga innehav, % * -6,7 % -7,9 % 3,5 % 9,3 %   

Avkastning på aktieinnehaven, % -7,0 % -8,3 % 3,6 % 9,6 %   
(Avkastningstal som gäller längre perioder 
än ett år på årlig nivå)           
 
* Omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar. Solidium grundades 11.12.2008. 
 
 
 
INNEHAVENS AVKASTNINGSUTVECKLING 

 
 
Omfattar aktie- och penningmarknadsplaceringar. Solidium grundades 11.12.2008. 
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AVKASTNING PÅ SOLIDIUMS INNEHAVSBOLAG, JÄMFÖRBARA BOLAG OCH JÄMFÖRELSEINDEX 

  6 mån. 12 mån. 5 mån. 10 år 

Elisa 14 % 30 % 19 % 21 % 

Jämförbara bolag  -10 % -9 % 0 % 4 % 

DJ STOXX 600 Telecom. Index -11 % -7 % -6 % 5 % 

Kemira -11 % -9 % 7 % 7 % 

Jämförbara bolag  -11 % -9 % 3 % 9 % 

FTSE EUROFIRST 300 Chemicals Index -3 % 5 % 4 % 10 % 

Konecranes -24 % -38 % -2 % 3 % 

Jämförbara bolag  -30 % -27 % -3 % 2 % 

Vinx -6 % 6 % 8 % 11 % 

Metso -13 % -10 % 8 % 8 % 

Jämförbara bolag  -18 % -4 % -3 % 2 % 

Bloomberg Europe Mach.-Div. Index 3 % 7 % 6 % 8 % 

Nokia 18 % -10 % -6 % -2 % 

Jämförbara bolag  3 % -1 % 5 % 4 % 

Stxe 600 Tech Eur Nrt 6 % 15 % 12 % 13 % 

Nokian Renkaat -20 % -26 % -3 % 4 % 

Jämförbara bolag  -25 % -28 % -9 % 9 % 

STOXX Europe 600 Autos & Parts -22 % -19 % -6 % 8 % 

Outokumpu -9 % -15 % -9 % -21 % 

Jämförbara bolag  -19 % -5 % -5 % -1 % 

Bloomberg Europe Steel Index -39 % -41 % -16 % -11 % 

Outotec -12 % 9 % -3 % -1 % 

Jämförbara bolag  -13 % -10 % 8 % 8 % 

Bloomberg Europe Mach.-Div. Index 0 % 7 % 6 % 8 % 

Sampo -18 % -22 % -1 % 12 % 

Jämförbara bolag  -14 % -11 % 1 % 11 % 

OMX Nordic Financials Index -9 % 3 % 3 % 12 % 

SSAB -22 % -21 % -4 % -10 % 

Jämförbara bolag  -30 % -33 % -12 % -5 % 

Bloomberg Europe Steel Index -39 % -41 % -16 % -11 % 

Stora Enso -17 % 4 % 6 % 10 % 

Jämförbara bolag  -4 % 15 % 5 % 16 % 

Bloomberg W. For. Prod. & Paper Index -15 % -6 % 0 % 6 % 

TietoEVRY -12 % -7 % 8 % 11 % 

Jämförbara bolag  -16 % -15 % 10 % 13 % 

BE500 Computer Service Index 0 % 12 % 9 % 14 % 

Valmet 13 % 10 % 22 % n/a 

Jämförbara bolag  -16 % -2 % 10 % n/a 

Bloomberg Europe Mach.-Div. Index 0 % 7 % 6 % n/a 

 
Sedan börsnoteringen 2.1.2014 har Valmets aktieavkastning varit 25 procent, avkastningsmedianen för de jämförbara bolagen 9 procent och 
jämförelseindexavkastningen 3 procent. Avkastningstal som gäller längre perioder än ett år har angetts på årlig nivå. 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. 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. Källa: Bloomberg och Nasdaq 


