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• Värdet på Solidiums placeringar uppgick till 7 965 miljoner euro 31.12.2009. Portföljens avkast-
ning var 29,7 % under halvårsperioden och 48,8 % under hela året 2009 

• Solidium utnyttjade hela sin teckningsrätt i Kemiras aktieemission på 200 miljoner euro  
• Extra kapitalåterbetalning på 6,7 miljoner euro från Elisa   
• Kapitalåterbetalning på 19,4 miljoner euro från Stora Enso 
• Solidium undertecknade ett avtal om en lånefacilitet om 300 miljoner euro  

 
Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar andra hälften av år 2009: 
 
”Den goda utvecklingen på aktiemarknaden märktes som en gynnsam utveckling av Solidiums aktie-
portfölj. Tack vare vår starka balansräkning och de avtalade lånefaciliteterna kan vi delta i utvecklingen av 
Solidiums portföljbolag och göra placeringar i nya bolag. 
 
Under hösten har Solidium deltagit i nomineringskommittéernas verksamhet i sex portföljbolag. Valet av 
styrelse är det centrala beslut som ägarna fattar på bolagsstämmorna och därför även viktigt för  
Solidium. I bolag med stora ägare, som har förbundit sig till långsiktig utveckling av företagets verksam-
het, lämpar sig modellen med nomineringskommitté bestående av ägarna väl. Nomineringskommittén 
betonar ägarnas ansvar för valet av styrelse samt skapar transparens och långsiktighet vid valet av  
styrelse.” 
 
 
I  SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 
Händelser under perioden 
 
Kemiras aktieemission 
 

Under årets sista kvartal genomförde Kemira Oyj en företrädesrättsemission, som gav  
bolaget cirka 200 miljoner euro. Med de medel som inflöt via emissionen är det möjligt att 
förverkliga tillväxtstrategin, på ett flexibelt sätt separera Tikkurila Oy och stärka Kemiras 
balansräkning.  
 
Solidium utnyttjade hela sin teckningsrätt i Kemiras aktieemission och tecknade nya aktier i 
Kemira i förhållande till sitt tidigare innehav för sammanlagt 34,6 miljoner euro. Solidium 
deltog dessutom i den emissionsgaranti som de fyra största ägarna i Kemira gav i samband 
med aktieemissionen. Eftersom hela aktieemissionen tecknades utnyttjades emissions-
garantin inte. Kemira betalade ett marknadsmässigt arvode för emissionsgarantin. 
 
Solidium äger nu 25 896 087 aktier i Kemira och dess innehav efter Kemiras aktieemission 
är 16,67 % av aktierna och rösterna (16,52 % före emissionen).  
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Kemira har som mål att separera Tikkurila och introducera bolaget på Helsingforsbörsen 
när marknadsläget tillåter det. Kemiras styrelse har godkänt en plan för hur listningen ska 
förverkligas. Enligt planen kommer Kemira att dela ut en klar majoritet av Tikkurila aktier 
som dividend till Kemiras aktieägare. Kemira har inte för avsikt att emittera nya aktier eller 
sälja aktier i samband med börsintroduktionen av Tikkurila. 
 

 
Metso gick samman med Tamfelt 
 

Metso Abp meddelade 5.11.2009 att man hade ingått ett avtal om samgående med Tamfelt 
Abp. Samtidigt gjorde Metso ett offentligt köpeanbud för samtliga aktier och optionsrätter i 
Tamfelt. Som vederlag erbjöd Metso Tamfelts aktieägare 3 nya aktier emitterade av Metso 
för 10 aktier i Tamfelt och kontant vederlag till innehavare av Tamfelts optionsrätter. 
 
Den 23.12.2009 hade 98 % av Tamfelts aktieägare godkänt Metsos erbjudande om aktie-
byte. Metso meddelade att samgåendet genomförs och att ett inlösningsförfarande för  
förvärv av hela aktiestocken i Tamfelt inleds. Till följd av att aktiebytet genomförs sjönk  
Solidiums andel i Metso från 11,1 % till 10,4 %.  
 
Samgåendet stärker Metsos serviceaffärsverksamhet speciellt inom massa- och pappers-
industrin. Tamfelts pappers- och kartongmaskinsbeklädnad kompletterar Metsos produkt- 
och servicesortiment. Genom samgåendet kan Metso, liksom bolagets viktigaste  
konkurrenter, erbjuda sina kunder heltäckande lösningar för beklädnad av pappers- och 
kartongmaskiner. Samgåendet ger Tamfelts affärsverksamhet nya tillväxtmöjligheter i  
synnerhet utanför Europa var Metso har en omfattande, installerad maskinpark och ett 
omfattande försäljnings- och servicenätverk. 
 

 
TeliaSonera och Altimo samlar sitt ägande i Megafon och Turkcell i gemensamt bolag 
 

TeliaSonera AB och Altimo meddelade 12.11.2009 att de har kommit överens om att bilda 
ett nytt bolag för att samla respektive bolags direkta och indirekta ägande i Turkcell och 
Megafon. Det nya bolaget kommer att ha sitt säte i ett västerländskt land och vara noterat 
på New York börsen. Målet är att skapa en ledande internationell telekomoperatör, med 
över 90 miljoner abonnenter i Ryssland, Turkiet och CIS-länderna. 
 
Efter grundandet kommer det nya bolaget att äga majoriteten av aktierna i både Turkcell 
och MegaFon. AF Telecom, den tredje stora aktieägaren i Megafon, har också erbjudits att 
ingå i det nya bolaget. Om AF Telecom ansluter kommer TeliaSonera och de ryska ägarna 
att ha praktiskt taget likvärdigt ägande och lika stort inflytande i det nya bolaget. 
 
TeliaSonera och Altimo har även kommit överens om att samarbeta och tillsammans sträva 
efter att reda ut alla inbördes tvistemål liksom även med Çukurova anhängiga tvistemål för 
att möjliggöra grundandet av det nya bolaget. TeliaSonera uppskattar att tvistemålen 
kommer att kunna lösas under år 2010 tack vare samarbetet. Därefter tar det upp-
skattningsvis cirka 12 månader att introducera det nya bolaget på börsen.  
 
Det avtal som TeliaSonera och Altimo har undertecknat är juridiskt bindande, men trans-
aktionen kräver ytterligare överenskommelser om de slutliga dokumenten samt myndig-
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heternas godkännande. Om arrangemanget förverkligas betyder det, enligt Solidiums upp-
fattning, att MegaFon börjar betala dividend till sina ägare, vilket förbättrar TeliaSoneras 
fria kassaflöde och förmåga att betala dividend.  

 
 
Elisas extra kapitalåterbetalning 
 

I samband med publiceringen av resultatet för årets tredje kvartal meddelade Elisa Abp om 
utbetalning av en extra kapitalåterbetalning på sammanlagt cirka 62 miljoner euro (0,40 
EUR/aktie). Solidiums andel uppgick till 6,7 miljoner euro. Grunden för den extra kapital-
återbetalningen är den positiva utvecklingen i Elisas verksamhet och resultat samt kapital-
strukturen. Samtidigt uppdaterade bolaget sin vinstutdelningspolitik genom att lägga till ett 
omnämnande om eventuella tilläggsdividender i framtiden.  

 
 
Stora Ensos kapitalåterbetalning  
 

I augusti gjorde Stora Enso Oyj en återbetalning av eget kapital på 0,20 euro per aktie, 
sammanlagt 158 miljoner euro, i stället för dividendutdelning. Solidiums andel av detta var 
19,4 miljoner euro. Det exceptionella förfarandet för utdelning av medel hänför sig till  
inkorrekt klassificering av bolagets bundna och fria egna kapital åren 2001-2006.  

 
 
Skattebeslut rörande Sponda  
 

Sponda Oyj informerade den 15.9.2009 att Helsingfors förvaltningsdomstol efter om-
röstning har godkänt skatteombudsmannens besvär gällande den avdragsrätt för fast-
ställda förluster på 558 miljoner euro från skatteåren 1996-1999 som Nylands företags-
skattebyrå beviljat Sponda Kiinteistöt Oy (tidigare Kapiteeli). Om beslutet vinner laga kraft 
förorsakar det en skattekostnad på cirka 144 miljoner euro inklusive räntor för Sponda.  
 
Sponda anser förvaltningsdomstolens beslut vara felaktigt och har anfört besvär i frågan till 
högsta förvaltningsdomstolen. Enligt uppskattning kommer högsta förvaltningsdomstolens 
beslut att erhållas före utgången av år 2010. 
 
 

Sampo största ägare i Nordea 
 
Sampo Abp meddelade 10.12.2009 att bolagets ägarandel i Nordea Bank AB (publ) över-
stiger 20 %. Sålunda kommer Sampo att konsolidera Nordea som intressebolag fr o m 
31.12.2009. 
 

 
Placeringarnas utveckling och nyckeltal   
 

Under slutet av år 2009 har ekonomierna runt om i världen så småningom börjat visa 
tecken på återhämtning. Det finns dock osäkerhetsfaktorer i ekonomin: fortsätter till-
växten då den statliga stimulansen minskar, vilka är de totala effekterna av arbetslöshe-
ten på konsumtionen och vilka är följderna av flera länders obalans i statsräkenskaperna. 
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Placerarna har haft förtroende för att ekonomin blir starkare och sålunda var  
avkastningen på aktier och företagslån höga under perioden.  
 
Alla placeringar 
Värdet på Solidiums placeringar (aktie- och penningmarknadsplaceringar) uppgick till 
7 965 miljoner euro 31.12.2009. Placeringarna ökade med 1 817 miljoner euro under  
perioden. Avkastningen var 29,7 % under halvårsperioden och 48,8 % under hela året 
2009. I bilaga 1 finns noggrannare uppgifter om portföljens nyckeltal. 
 
Aktieplaceringar 
Helsingforsbörsens viktbegränsade generalindex OMX Helsinki Cap GI ökade med 25,5 % 
under årets andra hälft. Indexutvecklingen för hela året var +44,5 %. Värdet på Solidiums 
aktieplaceringar uppgick till 7 828 miljoner euro 31.12.2009. Aktieplaceringarna av-
kastade 30,5 % under perioden och 50,2 % under hela året 2009. Aktieportföljens värde-
förändring var +1 833 miljoner euro under perioden (inklusive de tecknade aktierna i  
Kemiras aktieemission). 
 
Penningmarknadsplaceringar 
De korta räntorna fortsatte att sjunka. I början av perioden (1.7.2009) var tre månaders 
Euribor-räntan 1,1 % och i slutet av året 0,7 % p.a. Värdet på Solidiums penning-
marknadsplaceringar uppgick till 136 miljoner euro 31.12.2009 och avkastningen under 
perioden var 0,2 %, sammanlagt 0,4 miljoner euro. Penningmarknadsplaceringarna  
varierade under rapporteringsperioden då Elisa Abp betalade ut 6,7 miljoner euro i  
kapitalåterbetalning, Stora Enso Oyj betalade ut 19,4 miljoner euro i kapitalåterbetalning 
och Solidium deltog i Kemira Oyj:s aktieemission med 34,6 miljoner euro. Solidiums  
strategi gällande placeringen av kassamedel är att göra lågriskplaceringar i penning-
marknadsplaceringar. 
 
 

Arbetet i nomineringskommittéer 
 

Ordförande för Solidiums styrelse, Keijo Suila, var ordförande för Stora Enso Oyj:s  
nomineringskommitté och verkställande direktör Kari Järvinen var ordförande för eller 
medlem i Kemira Oyj:s, Metso Abp:s, Outokumpu Oyj:s, Rautaruukki Abp:s och  
TeliaSonera AB:s nomineringskommittéer. Nomineringskommittéerna har i uppdrag att 
bereda förslagen till valet av styrelsemedlemmar och styrelsearvoden för följande  
ordinarie bolagsstämma. 
 
Solidium anser det vara motiverat att välja en nomineringskommitté bestående av de 
största aktieägarna i sådana bolag där det finns stora aktieägare som är beredda att aktivt 
delta i beredningen av förslaget till ordförande för bolagets styrelse och styrelse-
medlemmar samt de arvoden som ska betalas till styrelsen. En nomineringskommitté, 
som består av de största aktieägarna, ökar transparensen och långsiktigheten vid valet av 
styrelsemedlemmar och beredningen av styrelseplatser i sådana bolag.  
 
Enligt Solidium spelar det en central roll för styrelsens verksamhet att styrelse-
medlemmarnas erfarenhet och yrkeskunskap på ett mångsidigt sätt representerar  
bolagets centrala kunskapsområden och att styrelsemedlemmarna – i synnerhet  
ordförande – har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för arbetet i styrelsen.  

 



 
 
 

 5 ( 8 )  
 

 

 

  

II   SOLIDIUM OY UNDER RAPPORTERINGSPERIODEN  
 
Händelser under rapporteringsperioden  

 
I augusti 2009 kompletterades Solidiums organisation med tre nya personer. Solidiums 
uppgår till elva personer 31.12.2009. 
 
Den 30.11.2009 undertecknade Solidium ett avtal om en lånefacilitet på 300 miljoner euro 
utan ställd säkerhet. Faciliteten är avsedd för generella företagsändamål och som reserv till 
företagscertifikatprogrammet. Genom detta arrangemang tryggar Solidium i enlighet med 
sin finansieringspolicy att bolaget innehar medel för sina potentiella kapitalbehov. I fram-
tiden kan bolagets kapitalstruktur kompletteras med olika finansieringsinstrument.  
 
Utöver detta har omfattningen av Solidiums företagscertifikatprogram höjts från  
100 miljoner euro till 300 miljoner euro. Solidium hade inga räntebärande skulder 
31.12.2009. 

 
Solidium ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 30.10.2009. Bolagsstämman fastställde 
bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.5-30.6.2009 och beviljade styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman fattade i enlighet med styrelsens förslag 
beslut om att ingen dividend betalas för räkenskapsperioden.  
 
Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju (7). Till styrelsemedlemmar valdes fram till 
slutet av följande ordinarie bolagsstämma följande personer med sitt medgivande:  
ordförande Keijo Suila och vice ordförande Eija Ailasmaa samt ordinarie medlemmar Jouni 
Hakala, Antti Herlin, Lauri Ihalainen, Marketta Kokkonen och Anni Vepsäläinen.  
 
Bolagsstämman fastställde arvodet åt styrelseordförande till 5 500 euro i månaden, 
arvodet åt vice ordförande till 3 000 euro i månaden och arvodet åt medlemmarna till 
2 500 euro i månaden. Därtill fastställdes ett mötesarvode på 600 euro för varje möte.  
 
Till revisor för Solidium valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab med CGR Sixten  
Nyman som huvudansvarig revisor till slutet av den följande ordinarie bolagsstämman.  
Revisorns arvode beslutades att utgå enligt räkning.  
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Finansiella nyckeltal  
 

Balansomslutning 31.12.2009 5 738 milj.€ 

Erhållna dividender och kapitalåterbetalningar  
1.7-31.12.2009 

26,1 milj.€ 

Soliditet 31.12.2009 100 % 

Antal anställda 31.12.2009 11 

Kostnadsförhållande för Solidiums verksamhet (på  
årsnivå) * 

0,05 % 

Räntebärande skulder, 31.12.2009 0 milj. € 

Aktieportföljens marknadsvärde 31.12.2009  7 828 milj. € 

* verksamhetskostnader (exkl. finansieringskostnader) / nettoförmögenhet (genomsnittlig under 
perioden, latent skatteskuld obeaktad) 

 
Denna halvårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
 
Bilaga 1: Solidiums placeringar per 31.12.2009 
   
Solidium Oy 
 
Tilläggsuppgifter:    Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905 
 
Solidium Oy är ett placeringsbolag som ägs i sin helhet av finska staten och som verkar i samarbete med 
de övriga ägarna. Solidiums placeringar är relaterade till nationella intressen, men placeringsbesluten 
fattas alltid på ekonomiska grunder. Solidium är en aktiv aktör på den finländska kapitalmarknaden och 
finansierar sin verksamhet med avkastning från sina placeringar samt med främmande kapital. I Solidiums 
portfölj ingår nio börsbolag, dvs. Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Abp, 
Sampo Abp, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj och TeliaSonera AB. Marknadsvärdet på Solidiums placeringar är 
ca 8,0 miljarder euro. Ytterligare information: www.solidium.fi. 
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BILAGA 1: SOLIDIUMS PLACERINGAR PER 31.12.2009  
 
KAPITALUTVECKLING 
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Innehåller penningmarknadsplaceringarna. Aktierna var i statens direkta ägo före överförandet till Solidium 11.12.2008. 

  

NYCKELTAL 
1 mån. 6 mån. fr. årets början 12 mån. 2 år

Avkastning, % 8,1 29,7 48,8 48,8 -10,1

Avkastning för jämförelseindex, % *) 6,3 25,5 44,5 44,5 -12,8
Volatil itet, % - 24,5 - 32,9 36,7
Sharpe - 2,7 - 1,4 -0,4
Beta - - - 1,0 1,0
Alfa, % - - - 4,4 3,0
Tracking Error, % - - - 9,4 11,4
Informaationsförhållande - - - 0,5 0,2
(Nyckeltal som gäller längre perioder än ett år på årlig nivå)
*) OMX Helsinki Cap GI  
 
Innehåller penningmarknadsplaceringarna. 
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TeliaSonera
39 %

Sampo
17 %

Rautaruukki
11 %

Outokumpu
9 %

Stora Enso
7 %

Metso
5 %

Kemira
3 %

Elisa 3 %
Sponda 

3 %
Ränteplacer.

2 %

FÖRDELNING AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 
  

 

EUR vikt 31.12.2009, %

Samtliga placeringar 7 964 849 742 100,0
Elisa 265 430 760 3,3
Kemira 269 060 344 3,4
Metso 386 574 919 4,9
Outokumpu 748 402 316 9,4
Rautaruukki 898 299 122 11,3
Sampo 1 349 346 962 16,9
Sponda 259 797 024 3,3
Stora Enso 527 675 716 6,6

Stora Enso A 325 236 231 4,1

Stora Enso R 202 439 485 2,5

TeliaSonera 3 123 770 080 39,2

Ränteplaceringar 136 492 498 1,7   


