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SOLIDIUM OY:S HALVÅRSRAPPORT 1.7 - 31.12.2011 
  

 Avkastningen på Solidiums portfölj var -14,9 procent under halvårsperioden och -18,5 procent 
under de senaste 12 månaderna  

 Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten 

 Till följd av dividendutdelningen och värdeförändringar i placeringarna sjönk Solidiums substans-
värde under halvårsperioden med 1 652 miljoner euro och var 6 728 miljoner euro vid halvårspe-
riodens slut  

 Solidium utökade sina ägarandelar i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj och Metso Abp genom för-
värv av aktier för sammanlagt 42 miljoner euro  

 Solidium fick 7 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen under halvårsperioden  

 Solidiums resultat för halvårsperioden uppgick till 7,4 miljoner euro  
 

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:   
 
”Under det första kvartalet ifjol rådde optimism på marknaden som sedan övergick till för-
siktighet och därefter under det tredje kvartalet till djup oro över den globala ekonomiska 
utvecklingen. Aktiekurserna började sjunka kraftigt efter sommaren men nedgången pla-
nade dock ut under årets sista kvartal. Placerarnas risktagningsbenägenhet minskade, vilket 
speciellt återspeglade sig på värderingen av den konjunkturkänsliga tunga industrin. Osä-
kerheten i den ekonomiska utvecklingen, som främst beror på problemen i statsekonomi-
erna, påverkar bolagens behov att investera och utvidga sin verksamhet år 2012. 
 
Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten under halvårsperioden och 
den av Solidium utbelada dividenden uppgår sålunda till över 1 miljard euro under de sen-
aste 2 åren. Under hösten fortsatte Solidium att selektivt förvärva aktier i enlighet med sin 
placeringspolitik. Vi köpte aktier i Talvivaara och Metso då vi anser dessa vara intressanta 
placeringsobjekt på lång sikt. I enlighet med vår finansieringspolitik har vi säkrat finansie-
ringsfaciliteter för eventuella kapitalbehov. Även i fortsättningen kommer vi att använda 
vår placeringskapacitet på ett selektivt sätt med beaktande av vår ägares kapitalbehov.” 

 
 
SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 
Aktieförvärv 

 
Under halvårsperioden köpte Solidium aktier för cirka 42 miljoner euro. Solidium höjde sin 
ägarandel i Metso Abp från 10,4 procent till 11,1 procent genom att köpa 1 000 000 aktier 
på marknaden för cirka 23 miljoner euro. Solidium höjde också sin ägarandel i Talvivaaran 
Kaivososakeyhtiö Oyj från 4,3 procent till 7,1 procent genom att köpa 6 813 108 aktier på 
marknaden för cirka 19 miljoner euro.  
 

 
Erhållen vinstutdelning 
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Under halvårsperioden fick Solidium 6,7 miljoner euro i dividend av Elisa Abp (1.7 - 
31.12.2010: 8,3 miljoner euro). Därmed uppgick den vinstutdelning som Solidium erhöll ka-
lenderåret 2011 till sammanlagt 429 miljoner euro (kalenderåret 2010: 440 miljoner euro).  

 
 

Portföljutveckling och nyckeltal  
 

Värdet på Solidiums samtliga placeringar (aktie- och penningmarknadsplaceringar) var 
7 075 miljoner euro 31.12.2011 (9 145 miljoner euro 30.6.2011). Under halvårsperioden var 
avkastningen på samtliga placeringar -14,9 procent och för de senaste 12 månaderna -18,5 
procent. Närmare uppgifter om nyckeltalen för placeringarna finns i bilagan. 

 
Aktieplaceringar 
Värdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till 7 027 miljoner euro 31.12.2011 (8 364 mil-
joner euro 30.6.2011). Den totala avkastningen för Solidiums aktieportfölj var -16,4 procent 
under halvårsperioden och -20,4 procent under de senaste 12 månaderna. Det viktbegrän-
sade OMX Helsinki Cap -avkastningsindexet sjönk under halvårsperioden med -20,1 och 
under de senaste 12 månaderna med -24,9 procent.  

 
Penningmarknadsplaceringar 
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 47 miljoner euro 31.12.2011 
(780 miljoner euro 30.6.2011). Penningmarknadsplaceringarna minskade under halvårspe-
rioden på grund av dividendbetalning, skattebetalning och aktieförvärv. Avkastningen på 
penningmarknadsplaceringar var 0,5 procent under halvårsperioden och 1,1 procent under 
de senaste 12 månaderna. 
 
 

Deltagande i nomineringskommittéernas arbete 
 

Verkställande direktör Kari Järvinen har suttit som av Solidium utnämnd representant 
såsom ordförande för aktieägarnas nomineringskommittéer i Metso Abp, Outokumpu Oyj, 
Rautaruukki Abp och Sponda Oyj samt varit medlem i aktieägarnas nomineringskommittéer 
för Kemira Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Oyj. Styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä har varit 
ordförande för Stora Enso Oyj:s aktieägares nomineringskommitté. Nomineringskommitté-
erna bereder förslagen för bolagens ordinarie bolagsstämmor 2012 beträffande val av sty-
relseledamöter och arvoden till ledamöterna. 
 

 
Diversitetsmål i vid valen av styrelser 
  

Deltagande i valen av styrelseledamöter hör till de viktigaste påverkningsmöjligheterna för 
aktivt ägande. Bolagens ägare kan effektivisera beslutsfattandet i bolagens styrelser genom 
att delta i valen av styrelseledamöter och utförandet av övervakningsuppgiften genom att 
försäkra sig om att det finns tillverkligt bred diversitet i bolagens styrelsesammansättning-
ar.  
 
I egenskap av ägare strävar Solidium efter att påverka att styrelserna i de bolag som Soli-
dium äger bildar ett välfungerande organ där ledamöterna kompletterar varandra. Samti-
digt ska styrelseledamöterna ha relevant och mångsidig sakkunskap och erfarenhet enligt 
företagets behov. För att uppnå detta mål vid valet av styrelseledamöter fäster Solidium 
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särskild uppmärksamhet bland annat vid att hitta nya, kvinnliga styrelseledamöter samt att 
de nya styrelseledamotskandidaterna har internationell erfarenhet och kännedom om in-
ternationella verksamhetsmiljöer inom olika marknadsområden. Likaså bedömer Solidium 
ålderstrukturen, utbildningsbakgrunden och den yrkesmässiga bakgrunden för styrelsele-
damöterna för att åstadkomma den bästa möjliga styrelsen. 
 
    

Statsrådets beslut om ägarstyrning hösten 2011 
 

Statsrådet godkände 3.11.2011 de ägarpolitiska målsättningarna och principerna för sta-
tens ägande i bolag under innevarande regeringsperiod. I principbeslutet betonas speciellt 
att verksamheten ska vara ansvarsfull, öppen och långsiktig samt fästs uppmärksamhet 
bland annat på att diversiteten i bolagens styrelser förverkligas, i synnerhet gällande jäm-
ställdhet mellan könen.   
 

 
SOLIDIUM OY:S HÄNDELSER 
 
Ordinarie bolagsstämma 2011 
 

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 31.8.2011. Bolagsstämman fastställde 
bokslutet för 1.7.2010–30.6.2011 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens 
förslag betala 660 miljoner euro i dividend. 
 
Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sju (7). Till styrelseledamöter valdes 
fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma enligt samtycke ordförande Pekka 
Ala-Pietilä och vice ordförande Eija Ailasmaa samt ordinarie ledamöter Antti Herlin, Markku 
Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen och Jarmo Väisänen (ny ledamot). 
 
Bolagsstämman fastslog de månatliga arvodena till styrelsen enligt följande: styrelseordfö-
rande 5 500 euro per månad, vice ordförande 3 000 euro per månad och ledamot 2 500 
euro per månad. Dessutom fastslogs ett mötesarvode om 600 euro för varje möte.  
 
Till revisor för Solidium valdes CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Sixten Nyman som huvud-
ansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns arvode 
beslutades att utgå enligt räkning.  
 
 

Finansiella arrangemang 
 

Solidium ingick ett kreditlimitavtal utan säkerhet på 300 miljoner euro 24.10.2011. Avtalet 
är en kommitterad kreditlimit, som är avsedd för företagets allmänna finansieringsbehov 
och som reservarrangemang för företagscertifikatprogrammet. Lånetiden är ett år och in-
nehåller en tilläggsoption för ett år enligt separat beslut av parterna. Storleken på Solidi-
ums existerande företagscertifikatprogram höjdes från 300 miljoner till 400 miljoner euro. 
Inom ramen för företagscertifikatprogrammet kan bolaget emittera företagscertifikat för 
kortare perioder än ett år. Genom dessa arrangemang tryggar Solidium i enlighet med sin 
finansieringspolitik att bolaget har tillgång till finansieringsmedel för bolagets eventuella 
kapitalbehov. I framtiden kan finansieringsstrukturen kompletteras med andra finansie-
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ringsinstrument. I slutet av halvårsperioden 31.12.2011 var kreditlimiten oanvänd och inga 
företagscertifikat hade emitterats.   

 
 
Ekonomiska nyckeltal     
 

Under halvårsperioden uppgick Solidiums verksamhetskostnader till 1,7 miljoner euro och 
verksamhetens kostnadsförhållande var därmed 0,04 procent. I de finansiella intäkterna in-
går en dividend på 6,7 miljoner euro från Elisa Abp. Under jämförelseperioden gjorde Soli-
dium en bokföringsmässig vinst på 79 miljoner euro på försäljning av aktier i Sponda Oyj 
och en bokföringsmässig förlust på 5 miljoner på försäljning av aktier i Tikkurila Oyj. 
 

 

 1.7.2011-
31.12.2011 

(6 månader) 

1.7.2010-
31.12.2010 

(6 månader) 

1.7.2010-
30.6.2011 

(12 månader) 

Rörelsevinst, mn €  -1,7 71,1 143,9 

Periodens vinst, mn €  7,4 60,9 531,0 

Avkastning enligt marknadsvärden, % -14,9 20,1 15,1 

Erhållna dividender och kapitalåterbe-
talningar, mn € 6,7 8,3 422,1 

Verksamhetens förvaltningskostnads-
förhållande, % 

0,04 0,07 0,06 

Substansvärde, mn € 6 728,5 8 571,3 8 380,7 

Eget kapital, mn € 5 659,2 5 841,7 6 311,8 

Räntebärande skulder, mn € 0,0 0,0 0,0 

Soliditet, % 100,0 99,7 99,4 

Genomsnittligt antal anställda 11 11 11 

 
Denna halvårsrappot finns tillgänglig på bolagets internetsidor, www.solidium.fi, under 
Publikationer. Delårsrapporten har inte granskats av bolaget revisor.  
 
Bilaga: Solidiums placeringar 31.12.2011 
   
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 
förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka inneha-
vens 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 börsnote-
rade 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, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på 
Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,4 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publi-
cering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.  

http://www.solidium.fi/
http://www.solidium.fi/
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BILAGA: SOLIDIUMS PLACERINGAR PER 31.12.2011 
 

KAPITALUTVECKLING  
 

 
 

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

 
 
NYCKELTAL 

 
 

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

 

1 mån 6 mån v.a. 12 mån 2 år 

Avkastning % -0,4 -14,9 -18,5 -18,5 0,8 

Avkastning för jämförelseindex, %  *) 
-3,6 -20,1 -24,9 -24,9 -1,3 

Volatilitet, % - 34,1 - 26,9 24,1 

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

Beta - - - 0,9 0,9 

Alfa, % - - - 2,7 1,8 

Tracking Error, % - - - 8,2 7,1 

Informationsförhållande - - - 0,8 0,3 

(Nyckeltal som gäller längre än ett år på årlig nivå) 

*) OMX Helsinki Cap GI 
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FÖRDELNING AV PLACERINGPORTFÖLJEN  
 

  EUR 

Samtliga placeringar 7 074 715 252 

Elisa 271 000 130 

Kemira 237 726 079 

Metso 478 319 973 

Outokumpu 286 718 233 

Rautaruukki 395 996 702 

Sampo 1 519 799 134 

Sponda 131 550 884 

Stora Enso 471 355 226 

Stora Enso A 279 369 583 

Stora Enso R 191 985 643 

Talvivaara 43 200 001 

TeliaSonera 3 110 237 266 

Tieto 81 569 598 

    
Penningmarknads-

plac. 47 242 027 

 
 
 
 
AVKASTNING PÅ AKTIERNA UNDER 2011 
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