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SOLIDIUM OY:s HALVÅRSRAPPORT 1.7 - 31.12.2012 
 

 

 Avkastningen på Solidiums portfölj var 8,7 procent under halvårsperioden och  
9,2 procent under de senaste 12 månaderna  

 Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten 

 Till följd av vinstutdelningen sjönk Solidiums substansvärde under halvårsperioden med 
307 miljoner euro och var 6 550 miljoner euro vid halvårsperiodens slut 

 Solidium avyttrade samtliga aktier i Sponda Oyj för cirka 148 miljoner euro 

 Solidium utökade sin ägarandel i Outotec Oyj genom förvärv av aktier för 26 miljoner 
euro  

 Solidiums resultat för halvårsperioden uppgick till 36 miljoner euro 
 
 

Kari Järvinen, verkställande direktör för Solidium, kommenterar halvårsperioden så här:   
 
”Aktiemarknaden utvecklades gynnsamt under den senare hälften av år 2012 och även  
värdet på Solidiums portfölj utvecklades positivt. Placerarnas intresse för aktiemarknaden 
har ökat eftersom avkastningarna på många andra placeringsobjekt är låga och eftersom 
placerarnas förtroende för en kontrollerad lösning på den europeiska skuldkrisen har ökat.    
 
Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten under halvårs-
perioden och Solidiums sammanlagda vinstutdelning uppgår sålunda till över 1,8 miljarder 
euro under de senaste 3 åren. Avyttrandet av aktierna i Sponda var en naturlig fortsättning 
på den aktieförsäljning som vi genomförde för två år sedan där vi minskade vår ägarandel 
från 34 procent till 15 procent. Vi är nöjda med att Sponda också efter försäljningarna är 
stabilt förankrat i inhemska händer.” 

 
 
SOLIDIUMS PLACERINGAR 
 
Avyttring av Sponda Oyj:s aktier 
 

Solidium avyttrade 18.10.2012 alla sina aktier i Sponda Oyj till en inhemsk ägargrupp, Oy 
PALSK Ab. Oy PALSK Ab ägs av Föreningen Konstsamfundet, Sigrid Jusélius Stiftelse, Stiftel-
sen för Åbo Akademi, Pensionsförsäkringsbolaget Veritas och Svenska litteratursällskapet i 
Finland.  Före försäljningen ägde Solidium 42 163 745 aktier i Sponda dvs. 14,9 procent av 
bolagets aktiestock.  Försäljningspriset per aktie uppgick till 3,50 euro, försäljningsbeloppet 
till ca 148 miljoner euro och försäljningsvinsten före skatt till ca 71 miljoner euro.  Försälj-
ningspriset per aktie översteg med 14 procent det volymvägda medelpriset under de sen-
aste 6 månaderna samt översteg med 5 procent slutkursen 18.10.2012.   
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Förvärv av aktier i Outotec Oyj 
 
Under rapporteringsperioden ökade Solidium sin ägarandel i Outotec Oyj från 6,8 procent 
till 8,3 procent genom att köpa 700 000 aktier på marknaden för cirka 26 miljoner euro.   
 
 

Fusion av Outokumpu Oyj med Inoxum 

Europeiska kommissionen godkände 7.11.2012 Outokumpus förvärv av ThyssenKrupp AG:s  
affärsverksamhet för rostfritt stål, Inoxum.  Arrangemanget slutfördes 28.12.2012 och nya  
Outokumpu inledde sin verksamhet 29.12.2012 då även den nya bolagsstrukturen och  
ledningsgruppen trädde i kraft. Det nya bolaget har cirka 16 900 anställda, omsätter cirka 9,6 
miljarder euro (2011 pro forma) och den årliga kallvalsningskapaciteten är cirka 2,8 miljoner 
ton. 

Genom en riktad emission blev ThyssenKrupp i samma veva en betydande ägare i Outokumpu 
och äger 29,9 % av aktierna.  Efter fusionen är Solidium ägarandel 21,8 % av aktierna i Outo-
kumpu. Då fusionen hade förverkligats blev ekonomidirektör Guido Kerhoff på ThyssenKrupp 
styrelseledamot i Outokumpu. 

Ett villkor för att företagsaffären skulle godkännas var försäljning av Inoxums produktions-
anläggning för rostfritt stål i Terni, Italien samt försäljning av vissa servicecentraler i Europa.  
Bolaget har inlett försäljningsprocessen. 

 
Placeringarnas utveckling och nyckeltal  
 

Värdet på Solidiums samtliga placeringar (aktie- och penningmarknadsplaceringar) var  
7 525 miljoner euro 31.12.2012 (7 673 miljoner euro 30.6.2012). Under halvårsperioden var 
avkastningen på samtliga placeringar 8,7 procent och 9,2 procent under de senaste 12  
månaderna.  Närmare uppgifter om nyckeltalen för placeringarna finns i bilagan. 

 
Aktieplaceringar 
Värdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till 7 176 miljoner euro 31.12.2012 (6 642  
miljoner euro 30.6.2012). Den totala avkastningen för Solidiums aktieportfölj var 9,9  
procent under halvårsperioden och 9,3 procent under de senaste 12 månaderna. Det vikt-
begränsade OMX Helsinki Cap -avkastningsindexet steg under halvårsperioden med 15,2 
procent och under de senaste 12 månaderna med 15,5 procent.  

 
Penningmarknadsplaceringar 
Värdet på Solidiums penningmarknadsplaceringar uppgick till 350 miljoner euro 31.12.2012 
(1 031 miljoner euro 30.6.2012).  Penningmarknadsplaceringarna minskade under halvårs-
perioden på grund av vinstutdelning och aktieförvärv medan försäljningen av Sponda 
ökade kassatillgångarna. Avkastningen på penningmarknadsplaceringar var 0,3 procent  
under halvårsperioden och 0,6 procent under de senaste 12 månaderna. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 3 ( 7 )  
 

 

 

 
 

Deltagande i nomineringskommittéernas verksamhet 
 

Verkställande direktör Kari Järvinen har fungerat som av Solidium utnämnd representant 
såsom ordförande för aktieägarnas nomineringskommittéer i Metso Abp, Outokumpu Oyj, 
Rautaruukki Abp och Outotec Oyj samt varit medlem i aktieägarnas nominerings-
kommittéer för Kemira Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Oyj.  Styrelseordförande Pekka Ala-
Pietilä har varit ordförande för Stora Enso Oyj:s aktieägares nomineringskommitté och  
styrelsens vice ordförande Eija Ailasmaa har varit ordförande för aktieägarnas  
nomineringskommitté i Elisa Abp. Nomineringskommittéerna bereder förslagen för  
bolagens ordinarie bolagsstämmor 2013 beträffande val av styrelseledamöter och arvoden 
till ledamöterna. 
 

 
Företagens skatteplanering har blivit ett aktuellt företagsansvarstema  
  

Skatteplanering och de skatter som företagen betalar har diskuterats i offentligheten också 
på det internationella planet. För att balansera den offentliga ekonomin i västvärlden har 
man ansett att alla aktörer bör delta i stärkandet av finansieringsgrunden. Diskussionen har 
dock främst koncentrerats till inkomstskatt som företagen betalar och skatteplanering i an-
knytning till den. Företagens skattefotspår är dock betydligt större än de inkomstskatter 
som företag betalar.  Bolagens intressentgrupper är intresserade av företagens ”skatte-
medborgarskap” och en heltäckande rapportering kan vara en konkurrensfördel i den nu-
varande verksamhetsomgivningen. 
 
Företagets skattestrategi kan även påverka ägarvärdet genom det rykte företaget har. Där-
för anser Solidium att det bör höra till bolagens styrelsers uppgifter att bedöma  
skattestrategin inte enbart ur lagstiftningsperspektiv utan också ur transparens- och  
ryktesperspektiv. 
 
    

Finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande om belöningar  
 

Finanspolitiska ministerutskottet fattade 13.8.2012 beslut om ett ställningstagande om be-
löningar till ledningen i statsbolag. Utgångspunkten för ställningstagandet är öppenhet och 
skälighet.  Enligt ställningstagandet ska belöningen vara förutsebar och transparent så att 
samtliga parter har möjlighet att bedöma hur den lyckats. Enligt ställningstagandet ska ni-
vån på belöningen vara tillräckligt utmanande och man ska särskilt sörja för att belönings-
systemen inte leder till överdrifter. Enligt ställningstagandet ansvarar bolagets styrelse för 
belöningar till ledningen. 
 

 
SOLIDIUM OY:S HÄNDELSER 
 
Ordinarie bolagsstämma 2012 
 

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 4.9.2012. Bolagsstämman fastställde 
bokslutet för 1.7.2011–30.6.2012 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande di-
rektören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden. Bolagsstämman beslöt att enligt styrelsens 
förslag betala 800 miljoner euro i vinstutdelning. Av detta är 326 miljoner euro dividend 
och 474 miljoner euro kapitalåterbetalning. 
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Bolagsstämman fastställde 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 till ordinarie ledamöter  
Antti Herlin, Markku Hyvärinen, Marketta Kokkonen, Anni Vepsäläinen och Jarmo Väisänen. 
 
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 CGR Sixten Nyman som 
huvudansvarig revisor fram till avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Revisorns  
arvode beslutades att utgå enligt räkning. 
 
 

Ekonomiska nyckeltal     
 

En försäljningsvinst på 71 miljoner euro har bokförts som övriga rörelseintäkter på för-
säljningen av aktierna i Sponda Oyj.  Under halvårsperioden uppgick Solidiums verksam-
hetskostnader till 1,8 miljoner euro och verksamhetens kostnadsförhållande på årsnivå var 
därmed 0,05 procent.  De finansiella kostnaderna innehåller en nedskrivning på 16 miljoner 
euro netto av vilket -72 miljoner euro anknyter till aktierna i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 
Oyj och 55 miljoner euro är återföring av en tidigare nedskrivning i anknytning till aktierna i 
Rautarukki Abp. 
 

 

 1.7.2012–
31.12.2012 

(6 månader) 

1.7.2011–
31.12.2011 

(6 månader) 

1.7.2011–
30.6.2012 

(12månader) 

Rörelsevinst, milj. €  69,6 -1,7 132,1 

Periodens vinst, milj. €  36,0 7,4 131,2 

Avkastning enligt marknadsvärden, % 8,7 -14,9 -14,6 

Erhållna dividender och kapitalåterbe-
talningar, milj. € 0,0 6,7 398,8 

Verksamhetens förvaltningskostnads-
förhållande, % 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,05 

Substansvärde, milj. € 6 550,0 6 728,5 6 856,6 

Eget kapital, milj. € 5 019,1 5 659,2 5 783,1 

Räntebärande skulder, milj. € 600,0 0,0 600,0 

Soliditet, % 89,0 100,0 90,6 

Genomsnittligt antal anställda 11 11 11 

 
 
Denna halvårsrapport finns tillgänglig på bolagets internet-sidor, www.solidium.fi, under 
rubriken Publikationer. Halvårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.  
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Bilaga: Solidiums placeringar 31.12.2012 
   
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 7,3 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publi-
cering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi 

 

  

http://www.solidium.fi/
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BILAGA: SOLIDIUMS PLACERINGAR PER PER 31.12.2012   
 

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. fr. årets början 12 mån. 2 år

Avkastning, % 1,8 8,7 9,2 9,2 -5,7

Avkastning för jämförelseindex, % *)
2,4 15,2 15,5 15,5 -6,9

Volatil itet, % - 14,5 - 18,2 23,0

Sharpe - 1,2 - 0,5 -0,3

Beta - - - 0,8 0,8

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

Tracking Error, % - - - 7,1 7,7

Informationsförhållande - - - -0,9 0,2

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

*) OMX Helsinki Cap GI
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FÖRDELNING AV PLACERINGSPORTFÖLJEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
AVKASTNING PÅ AKTIERNA 1.1-31.12.2012 
 

 

EUR

Samtliga placeringar 7 525 358 578

Elisa 281 080 730

Kemira 305 832 787

Metso 534 916 995

Outokumpu 360 318 976

Outotec 161 064 174

Rautaruukki 331 435 047

Sampo 1 929 677 147

Stora Enso 534 477 804

Stora Enso A 316 896 841

Stora Enso R 217 580 963

Talvivaara 30 068 886

TeliaSonera 2 596 335 520

Tieto 110 415 574

Penningmarknadsplac. 349 734 937


