
 

EVLI PANKKI OYJ 
 
Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja 
johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja. Yhtiön asiakkaita ovat instituutiot, yritykset ja  
varakkaat yksityishenkilöt. Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä 
pääomamarkkinoilla. Yhtiön kasvu ja menestys perustuvat sen henkilöstön vahvaan ammattitaitoon ja kokemuksen  
tuomaan kykyyn löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia 
asiakassuhteita. 
 
Evlillä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä ja sen palveluksessa työskentelee noin 285 
henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 57,2 milj. euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,6 % (30.9.2010). 
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EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010 
 
Tammi-syyskuu 
 
· Konsernin palkkiotuotot lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna ollen 42,9 miljoonaa euroa (1-9/2009: 24,9 milj. euroa). 
· Konsernin nettoliikevaihto parani 13 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna ollen 45,1 miljoonaa euroa (39,9 milj. euroa).  
· Nettoliikevaihdon ja tuloksen kasvua jarrutti Treasuryn arvopaperikaupan ja 

valuuttatoiminnan odotettua heikompi tulos.  
· Corporate Finance -toiminnon tulos parani merkittävästi edellisen vuoden 

vastaavasta ajankohdasta, mikä oli seurausta yksikön vahvistuneesta markkina-
asemasta Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. 

· Konsernin hallinnoimat varat olivat syyskuun lopussa 5,2 miljardia euroa  
(4,1 mrd. euroa). Vuoden 2010 luvussa ovat mukana sekä Carnegien Suomen 
varainhoitotoimintojen kaupassa että Erik Penser Fonder AB:n hankinnassa siirtyneet 
hallinnoitavat varat. 

· Konsernin tarkastelujakson tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (3,7 milj. euroa). 
· Voitto ennen veroja ja voitonjakoa henkilökunnalle oli 7,6 miljoonaa euroa  

(8,3 milj. euroa). 
· Evli Pankin likviditeetti ja vakavaraisuus ovat hyvät eikä konsernille ole 

tarkastelujaksolla syntynyt luottotappiota. 
 
Heinä-syyskuu 
 
· Konsernin palkkiotuotot kasvoivat yli 58 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 

ajankohtaan verrattuna ollen 13,6 miljoonaa euroa (7-9/2009: 8,6 milj. euroa). 
· Konsernin nettoliikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa). 
· Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos oli 1,4 miljoonaa euroa  

(1,7 milj. euroa). 
· Kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja ja voitonjakoa henkilökunnalle oli  

3,3 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). 
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AVAINLUVUT 7-9/ 2010 7-9/ 2009 1-9/ 2010 1-9/ 2009 1-12/ 2009
Tuotot, M€ 15,5 14,7 47,2 42,2 57,1
Nettoliikevaihto, M€ 14,9 14,0 45,1 39,9 53,8
Liikevoitto / -tappio, M€ 2,6 2,0 5,1 5,1 5,3
T ilikauden voitto/tappio, M€ 1,4 1,7 3,7 3,7 3,7
Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 17,7 % 14,7 % 11,4 % 12,7 % 9,8 %
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 285 280 281  

 
Markkinoiden kehitys 
 
Kreikan velkakriisin rauhoittumisen myötä luottamus pääomamarkkinoihin vahvistui. 
Tämän johdosta osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Osakekurssit nousivat 
maailmanlaajuisesti 8,8 prosenttia MSCI maailmanindeksillä laskettuna. Kehittyvien 
maiden osakemarkkinoita kuvaava MSCI Emerging markets free -indeksi nousi 17,2 
prosenttia ja Euroopan osakemarkkinoita kuvaava Stoxx-indeksi nousi 6,7 prosenttia. 
Suomessa OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 14,3 prosenttia, Ruotsissa OMX 
Stockholm CAP -indeksi nousi 9,5 prosenttia ja Baltian maiden osakemarkkinoita 
kuvaava Baltix -indeksi nousi 19,1 prosenttia. 
 
Osakkeiden vaihto kolmannella vuosineljänneksellä laski Helsingissä  
30,2 miljardiin euroon (-6,2 % Q3 2009) ja Tukholmassa 814 miljardiin kruunuun  
(-0,4 % Q3 2009). 
 
Rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat Suomessa tammi-syyskuussa  
213,1 miljoonaa euroa (3 314,9 milj. euroa). 
 
Tarkastelujaksolla Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron yhdessä prosentissa, mutta 
alkoi vähentää rahamarkkinaoperaatioillaan pankkijärjestelmän likviditeettiä. Euron 
kurssi vahvistui dollariin nähden 11,4 prosenttia. Dollaria heikensivät odotukset 
Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n rahapoliittisista toimenpiteistä. Saksan valtion 
pitkien obligaatioiden korot laskivat noin 0,3 prosenttia ja kävivät elokuussa kaikkien 
aikojen alimmalla tasolla 2,1 prosentissa. Ruotsin kruunun vahvistuminen euroon 
nähden hidastui. 
 
Luottamus Suomen talouden kasvuun vahvistui nopeasti elpyneen viennin ansiosta. 
Elokuussa Suomen inflaatio oli 1,2 prosenttia. 

 
Liikevaihdon kehitys 
 
Tammi-syyskuu 
 
Konsernin nettoliikevaihto kehittyi positiivisesti edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna. Evli-konsernin nettoliikevaihto oli 45,1 miljoonaa euroa, jossa 
kasvua 13 prosenttia (39,9 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat 
positiivisesti varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuottojen kasvu sekä 
neuvonantopalkkioiden kasvu. Arvopaperikaupan sekä valuuttatoiminnan nettotuottojen 
laskuun vaikutti erityisesti konsernin treasury-toiminta. Treasury-toiminnan liikevaihdon 
kehitystä heikensi loppukeväästä korkomarkkinoille levinnyt epävarmuus, joka nosti 
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riskilisiä. Konsernin sijoitukset on arvostettu käyttäen markkinoilta saatuja 
noteerauksia. 
 
Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kasvoi 56 prosenttia edellisen vuoden 
tasosta. Kasvun taustalla oli hallinnoitavien varojen markkina-arvojen kasvu ja sitä 
kautta yksikön palkkiotuottokertymän kasvu. Varainhoitoliiketoimintayksikön 
tarkastelujakson nettoliikevaihtoa kasvattivat myös vuoden 2009 aikana tehdyt 
yrityskaupat ja niistä saadut palkkiotuottojen lisäykset. Yrityskaupat vaikuttivat myös 
hallinnoitavien varojen kasvuun. 
   
Pääomamarkkinapalvelut-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto kasvoi 12 prosenttia 
edellisen vuoden tasosta. Erityisesti kasvua kertyi nettopalkkiotuotoista, jotka kasvoivat 
47 prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.  
  
Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto lähes kolminkertaistui edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla on 
yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten 
välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön toimeksiantokanta on 
hyvällä tasolla. 
 
Heinä-syyskuu 
 
Evli-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli  
14,9 miljoonaa euroa (14 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat 
positiivisesti varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuottojen kasvu sekä 
neuvonantopalkkioiden kasvu. 
 
Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi  
46 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Kehityksen taustalla oli erityisesti 
hallinnoitavien varojen kasvu, johon vaikutti positiivisesti loppuvuoden 2009 
yrityskaupat.  
   
Pääomamarkkinapalvelut-yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto kasvoi 
3 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasosta.  
  
Corporate Finance -yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto kasvoi 
merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon 
kasvun taustalla oli yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu.  
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Tammi-syyskuu  
 
Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  
7,6 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  
5,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime 
vuoden vastaavan ajanjakson tasolla ollen 1,1.  
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Konsernin kustannusten kasvun taustalla ovat vuoden 2009 lopussa toteutetut 
yrityskaupat sekä panostukset markkinointiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehitykseen.  
 
Heinä-syyskuu 
 
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja 
veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). Vastaavasti kolmannen 
vuosineljänneksen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,6 miljoonaa euroa  
(2,0 milj. euroa).  
 
Tase ja rahoitus  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 57,2 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman 
pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). 
Konsernin vakavaraisuussuhdeluku on 13,6 prosenttia, mikä ylittää selvästi 
viranomaisten asettaman vaatimuksen (8 %). 
 
 
Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, M€ 30.9.2010 30.9.2009

Osakepääoma 30,2 30,2
Rahastot yhteensä 22,8 24,6
Vähemmistöosuus 1,8 1,1
Vähennykset:
   Aineettomat hyödykkeet 13,5 10,0
   Muut vähennykset 0,4 2,4

Yhteensä ensisijaiset omat varat 40,9 43,5

Evli Pankilla ei ole toissijaisia omia varoja.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 30.9.2010 30.9.2010

Väh.määrä
Riskipainotettu 

arvo
Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 0,0 0,0
Saamiset aluehallinnoilta ja paikallisviranomaisilta 0,0 0,0
Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 4,3 53,9
Sijoitusrahastosijoitukset 0,4 5,5
Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 2,0
Saamiset yrityksiltä 0,5 6,5
Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,6 7,1
Muut erät 4,0 49,6

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 4,7 58,5
Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 9,5 118,6
Yhteensä 24,1 301,8

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 
standardimenetelmä:
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Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 7 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta 14 prosenttia 
noin 50,7 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oyj:n 
yleisön talletuksiin oli 16 prosenttia. Konsernin likviditeetti on hyvä. 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 285 (280). Henkilöstömäärä 
kasvoi 5 henkilöllä eli 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Henkilöstöstä 71 prosenttia työskenteli Suomessa ja 29 prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 
 
Liiketoiminnat 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 
Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 7-9/2010 7-9/2009 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 24,5 15,7 56 % 8,2 5,6 46 %
Liiketulos, M€ 5,4 2,0 166 % 2,3 1,2 90 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 90 81 11 %
Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), katsauskauden lopulla, M€ 5 215 4 124 26 %
Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), % 5,3 4,6
Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€ 110,8 79
Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,2 3,4  

 
Tammi-syyskuu 
 
Varainhoitotoiminnan nettoliikevaihto kasvoi 56 prosentilla edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat 
syyskuun lopussa nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa (4,1 miljardia euroa). 
Nettomerkinnät Evlin rahastoihin olivat tammi-syyskuussa 110,8 miljoonaa euroa  
(79,0 miljoonaa euroa). 
 
Syyskuun lopussa Evli-Rahastoyhtiö hallinnoi 31 sijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu 
varallisuus oli 3,1 miljardia euroa. Yhtiön markkinaosuus oli lähes 5,3 prosenttia  
(4,6 %). Katsauskauden aikana tehtiin päätökset lyhyen koron rahasto Evli Money 
Manager+:n sulauttamiseksi Evli Euro Likvidiin sekä kotimaisen osakerahaston Evli 
Suomi Osakkeen sijoitusstrategian muuttamiseksi. Uuden sijoituspolitiikan mukaan Evli 
Suomi Osake sijoittaa varansa kotimaisiin pienyhtiöihin täydentäen siten rahastoyhtiön 
tarjontaa suurempiin yhtiöihin sijoittavan Evli Select -rahaston rinnalla. Lisäksi 
toimeenpantiin Evli Corporate Bond -rahastoa koskeneet sääntömuutokset. Kaikki 
päätökset tulivat voimaan lokakuun alussa. 
 
Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin syyskuun 
rahastovertailussa 3,17. Evlin 31 rahastosta on vertailussa mukana 24. Näistä 
yhteensä 9 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. 
 
Yksittäisten rahastojen tammi-syyskuun tuottovertailussa parhaiten menestyivät 
korkorahastoista Evli Ruble Debt (tuottoero indeksiin 4,6 %) ja osakerahastoista Evli 
Swedish Small Cap Selection (tuottoero indeksiin 1,5 %). 
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Heinä-syyskuu 
 
Yksikön nettoliikevaihto kasvoi 46 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvun taustalla oli erityisesti 
yritysjärjestelyjen johdosta kasvanut hallinnoitavana oleva varallisuus. Tämä heijastui 
positiivisesti vuoden 2010 palkkiotuottokertymään. 
 
Kesäkuun lopusta liiketoimintayksikön hallinnoimat varat nousivat 0,1 miljardia euroa 
ollen nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa. Nettomerkinnät Evlin rahastoihin olivat 
kolmannen vuosineljänneksen aikana 71,8 miljoonaa euroa (92,1 milj. euroa). 
 
Pääomamarkkinapalvelut 
 
Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 7-9/2010 7-9/2009 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 11,4 10,2 12 % 3,1 3,0 3 %
Liiketulos, M€ -2,9 -2,5 -15 % -1,1 -0,9 -24 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 54 66 -18 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 2,1 4,0
Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 1,7 3,0  

 
Tammi-syyskuu 
 
Pääomamarkkinapalvelut-yksikön nettoliikevaihto kasvoi 12 prosentilla edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
 
Tarkastelujakson aikana yksikön toteuttamia merkittäviä, yli 10 miljoonan euron 
arvoisia, osake-erien myyntejä olivat Outokumpu Oyj (20,5 milj. euroa), Stockmann Oyj 
Abp (28,1 milj. euroa), Orion Oyj (33,6 milj. euroa) sekä Pohjola Pankki Oyj (81,5 milj. 
euroa). 
 
Heinä-syyskuu 
 
Yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli lähes vastaavalla tasolla 
verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. 
 
Pääomamarkkinapalvelut-liiketoimintayksikkö toi markkinoille toisen ja kolmannen 
vuosineljänneksen aikana uuden kokonaisvaltaisen ETF-tuoteportfolion. 
Palvelukokonaisuus pitää sisällään ETF-tutkimuksen, valintatyökalun sekä 
markkinoiden johtavan toteutuksen kaupoille. Uusi tuote sai hyvän vastaanoton 
markkinoilta ja herätti kasvavaa kiinnostusta kolmannella vuosineljänneksellä. 
 
Tarkastelujaksolla yksikkö toteutti merkittäviä osake-erien myyntejä, muun muassa 
Pohjola Pankki Oyj (81,5 milj.euroa). Kaupassa omistusta vaihtoi 9 500 000 kappaletta 
Pohjola Pankki Oyj:n osaketta, mikä vastaa 3,8 prosenttia kaupankäynnin kohteena 
olleen osakesarjan osakekannasta. Kaupan osapuolet olivat sekä suomalaisia että 
kansainvälisiä instituutioita. 
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Corporate Finance 
 
Corporate Finance numeroina 1-9/2010 1-9/2009 Muutos % 7-9/2010 7-9/2009 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 8,2 2,9 186 % 2,2 0,7 200 %
Liiketulos, M€ 2,6 -1,9 237 % 0,5 -0,7 169 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 40 47 -15 %  

 
Tammi-syyskuu 
 
Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto lähes kolminkertaistui edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla on 
yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten 
välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön toimeksiantokanta on 
hyvällä tasolla. 

 
Heinä-syyskuu 
 
Kolmannen vuosineljänneksen aikana Corporate Finance -yksikkö toimi muun muassa 
Vinovon osakeannin pääjärjestäjänä, Synskadades Stiftelsen neuvonantajana Iris 
Investin myynnissä Karnellille, Fortumin neuvonantajana Tyumenenergoremontin 
myynnissä, Fortumin neuvonantajana Saint-Petersburg Sale Companyn 
vähemmistöomistuksen myynnissä, Coverightin neuvonantajana Coveright Russian 
myynnissä Interprintille ja Diplom-Isin neuvonantajana Diplom-Is Denmarkin myynnissä 
Unileverille. 
 
Evlin hallitus ja tilintarkastajat 
 
2.3.2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen 
valittiin uudelleen Henrik Andersin, Pekka Hietala, Harri-Pekka Kaukonen, Timo 
Korvenpää ja Thomas Thesleff sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Mikael Lilius ja 
Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Andersin. Hallituksen 
jättivät Tapio Hintikka ja Folke Husell. 
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. 
 
Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset 
 
Evli Pankki Oyj:n osakemäärässä ei tapahtunut muutoksia kolmannella 
vuosineljänneksellä. 
 
Evli Pankki Oyj:n osakemäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15 000 osakkeella 
osakeannin seurauksena. 
 
Evli Pankki Oyj osti 19.10.2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla Erik Penser Fonder AB:n 
osakekannan Urdar AB:ltä ja yhtiön omistus siirtyi Evli Pankille 3.2.2010.  
 
Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset  
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Yhtiökokouksen 4.3.2009 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2010 alussa yhteensä 4 683 kappaletta. 
Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten 
myötä. 
 
Hallitus käytti yhtiökokouksen 4.3.2009 antamaa osakeantivaltuutusta tarjoamalla 
yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 12.2.2010 tekemällään päätöksellä yhteensä 
enintään 35 000 osaketta, joista merkintäaikana merkittiin 15 000 osaketta. Uudet 
osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 29.4.2010. 
 
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.3.2010 valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään 
kolmesataakolmetoistatuhatta (313 000) kappaletta. Hallitus on valtuutuksen nojalla 
oikeutettu päättämään osakeannista, optio-oikeuksien ja/tai muiden osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on 
voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  
 
Yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson 
aikana. 
 
Varsinainen yhtiökokous päätti 2.3.2010 valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia 
enintään 417 879 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, 
kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä hankinnan jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita myös muussa 
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja päättämään osakkeiden 
hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on 
käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
yhteensä 18 250 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten 
mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. 
 
Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 49 333 kappaletta omia 
osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 193 799 kappaletta.  
 
Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia. 
 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen 
häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, 
konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen 
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valvonta organisoidaan Evlissä. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean 
(Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. 
Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille 
myönnettyjen riskilimiittien noudattamista. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli syyskuun 
lopussa noin 5,2 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä 
olisi aiheutunut noin 1,0 miljoonan euron skenaariotappio. Syyskuun lopussa Treasury- 
yksikön korkoriski oli noin +/- 0,7 miljoonaa euroa olettaen, että markkinakorot 
nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne on säilynyt 
hyvänä. 
 
Näkymät  
 
Tämän hetken näkemyksen valossa yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja 
kannattavuuden olevan vuoden 2009 tasolla.  
 
Helsingissä 22. päivänä lokakuuta 2010 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki  
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000 
 
talousjohtaja Johanna Lamminen 
puh. (09) 4766 9861 tai 040 848 4448 
 
www.evli.com 
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LAAJA TULOSLASKELMA, M€ 7-9/ 2010 7-9/ 2009 1-9/ 2010 1-9/ 2009 1-12/ 2009

Korkokate 0,6 0,6 1,5 2,8 3,2
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 13,6 8,6 42,9 24,9 37,3
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,6 4,7 0,6 11,7 12,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,1 0,5 0,6
Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,4 -4,9 -18,8 -16,1 -23,3
Muut hallintokulut -4,5 -3,6 -13,5 -11,3 -16,4

Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,6 -2,7 -1,7 -2,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -1,0 -2,5 -2,4 -3,1

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,3 3,9 7,6 8,3 8,3
Voitonjako henkilökunnalle -0,6 -1,8 -2,5 -3,2 -3,0

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,6 2,0 5,1 5,1 5,3
Tuloverot* -1,2 -0,3 -1,4 -1,3 -1,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,4 1,7 3,7 3,7 3,7
Jakautuminen

Vähemmistölle 0,6 0,2 1,4 0,6 0,8
Emoyrityksen omistajille 0,8 1,5 2,4 3,1 2,9

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,4 1,7 3,7 3,7 3,7

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,4 1,7 3,7 3,7 3,6
Jakautuminen

Vähemmistölle 0,6 0,2 1,4 0,6 0,8
Emoyrityksen omistajille 0,8 1,5 2,4 3,1 2,8

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta  
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LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 7-9/ 2010 4-6/ 2010 1-3/ 2010 10-12/ 2009 7-9/ 2009

Korkokate 0,6 0,5 0,3 0,4 0,6
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 13,6 16,0 13,3 12,4 8,6
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 0,6 -2,3 2,3 1,0 4,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,4 -6,9 -6,5 -7,2 -4,9
Muut hallintokulut -4,5 -4,5 -4,5 -5,0 -3,6

Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,6
Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -0,8 -0,8 -0,7 -1,0

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,3 1,1 3,2 0,0 3,9
Voitonjako henkilökunnalle -0,6 -0,7 -1,1 0,2 -1,8

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 2,6 0,4 2,1 0,2 2,0
Tuloverot* -1,2 0,1 -0,3 -0,2 -0,3

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,4 0,5 1,8 0,0 1,7
Jakautuminen

Vähemmistölle 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2
Emoyrityksen omistajille 0,8 0,2 1,4 -0,2 1,5

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,4 0,5 1,8 0,0 1,7

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,4 0,5 1,8 -0,1 1,7
Jakautuminen

Vähemmistölle 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2
Emoyrityksen omistajille 0,8 0,2 1,4 -0,3 1,5

* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
12 (17) 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 

 
22.10.2010 

KONSERNITASE, M€ 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

VARAT

Käteiset varat 41,4 36,4 45,0
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 230,2 234,1 240,2
Saamiset luottolaitoksilta 10,7 8,0 17,4
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 50,7 44,6 49,6
Saamistodistukset 69,7 24,2 31,5
Osakkeet ja osuudet 123,3 137,3 130,0
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 0,1
Johdannaissopimukset 10,9 10,8 13,9
Aineettomat hyödykkeet 14,4 10,0 14,6
Aineelliset hyödykkeet 1,6 1,9 1,8
Muut varat 242,3 262,7 140,5
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5,2 5,1 5,2
Laskennalliset verosaamiset 0,8 1,2 1,0

VARAT YHTEENSÄ 801,4 776,4 690,8

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 27,8 65,4 153,1
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 311,0 255,4 199,4
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 65,0 55,4 57,5
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 72,8 54,2 46,9
Muut velat 251,9 275,6 157,6
Siirtovelat ja saadut ennakot 14,6 10,8 15,4
Laskennalliset verovelat 1,0 0,7 1,3

744,2 717,5 631,1
Oma pääoma emoyrityksen omistajille 55,4 57,9 58,4
Vähemmistön osuus pääomasta 1,8 1,1 1,3

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 801,4 776,4 690,8
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OMA PÄÄOMA, M€

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sij.vapaan 
pääoman 

rahasto
Muut 

rahastot Muuntoero
Kertyneet 
voittovat Yhteensä

Vähemmistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2008 30,2 1,8 7,4 0,1 0,5 17,3 57,4 0,9 58,3
Muuntoero -0,1 -0,1 -0,1
Kauden voitto / -tappio 3,1 3,1 0,6 3,7
Osingonjako -2,8 -2,8 -0,2 -3,0
Osakeanti 1,4 1,4 1,4
Omien osakkeiden hankinta -1,2 -1,2 -1,2
Muut muutokset 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Oma pääoma 30.9.2009 30,2 1,8 8,9 0,1 0,4 16,5 57,9 1,1 59,0
Kauden voitto / -tappio -0,2 -0,2 0,2 0,0
Osingonjako -2,8 -2,8 -2,8
Osakeanti 1,1 1,1 1,1
Omien osakkeiden hankinta -1,5 -1,5 -1,5
Oma pääoma 31.12.2009 30,2 1,8 10,0 0,1 0,4 15,9 58,4 1,3 59,7
Muuntoero -0,5 -0,5 -0,5
Kauden voitto / -tappio 2,4 2,4 1,4 3,7
Osingonjako -5,0 -5,0 -0,7 -5,7
Osakeanti 0,4 0,4 0,4
Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 -0,6 -0,6
Muut muutokset 0,0 -0,1 -0,1
Oma pääoma 30.9.2010 30,2 1,8 10,4 0,1 -0,1 13,0 55,4 1,8 57,2  
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RAHAVIRTALASKELMA, M€ 1-9/ 2010 1-9/ 2009 1-12/ 2009

Liiketoiminnan rahavirrat
Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 
osinkotuottoineen 56,8 77,2 100,7
Maksetut korot ja palkkiot -6,7 -10,5 -12,8

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -30,7 -19,0 -36,4

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:
Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos -22,6 74,5 71,5

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten 0,4 0,4 -1,4
Saamiset asiakkailta -3,5 -83,8 -63,1
Velkakirjojen liikkeellelasku 7,5 -1,2 0,9

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 1,2 37,6 59,4
Tuloverot -2,0 -0,5 0,9

Liiketoiminnan nettorahavirta -0,8 37,1 60,3

Investointien rahavirta
Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä -1,2 0,4 -1,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2,4 -1,6 -7,0

Investointien nettorahavirta -3,6 -1,2 -8,9

Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti -0,2 1,4 2,6
Omien osakkeiden hankinta 0,3 -1,2 -1,5
Tytäryrityksen osakkeiden liikkeeseenlasku 0,0 0,1 0,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,1 -0,2 -0,3
Maksetut osingot -5,7 -3,3 -3,3

Rahoituksen nettorahavirta -5,7 -3,1 -2,5

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys -10,2 32,8 48,9
Rahavarat tilikauden alussa 60,5 11,6 11,6

0,2 0,0 0,0

Rahavarat tilikauden lopussa 50,5 44,4 60,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahavaroihin
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Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-9/ 2010 1-9/ 2010 1-9/ 2010 1-9/ 2010 1-9/ 2010

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 11,7 8,2 24,5 0,7 0,0 45,1
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 11,4 8,2 24,5 1,0 0,0 45,1

TULOS
Segmentin operatiiv iset kulut -12,1 -4,8 -15,7 -7,3 -0,1 -40,0
Yritystason kulut -2,1 -0,9 -3,4 6,4 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio -2,9 2,6 5,4 0,1 -0,1 5,1

Verot -1,4 -1,4
Segmentin voitto/tappio -2,9 2,6 5,4 0,1 -1,4 3,7

SEGMENTTITASE 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 30.9.2010

Segmentin varat 124,0 5,5 75,2 608,6
Kohdistumattomat yritystason varat -11,9

Konsernin varat yhteensä 801,4
Segmentin velat 181,4 1,5 71,7 501,5
Kohdistumattomat yritystason velat -11,9

Konsernin velat yhteensä 744,2

Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-9/ 2009 1-9/ 2009 1-9/ 2009 1-9/ 2009 1-9/ 2009

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 10,6 2,9 15,7 11,1 -0,4 39,9
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 10,2 2,9 15,7 11,6 -0,4 39,9

TULOS
Segmentin operatiiv iset kulut -10,7 -4,0 -11,1 -9,4 0,4 -34,8
Yritystason kulut -2,0 -0,7 -2,6 5,3 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio -2,5 -1,9 2,0 7,4 0,0 5,1

Verot -1,3 -1,3
Segmentin voitto/tappio -2,5 -1,9 2,0 7,4 -1,3 3,7

SEGMENTTITASE 30.9.2009 30.9.2009 30.9.2009 30.9.2009 30.9.2009

Segmentin varat 332,2 3,1 46,1 400,1
Kohdistumattomat yritystason varat -5,0

Konsernin varat yhteensä 776,4
Segmentin velat 283,0 0,8 45,3 393,4
Kohdistumattomat yritystason velat -5,0

Konsernin velat yhteensä 717,5

2010

2009

 
 
Konsernitoiminnot sisältävät sisäisen pankin, konsernin riskienhallinnan ja compliance toiminnan, 
taloushallinnon, tietohallinnon, konsernin viestinnän, lakiasiat ja henkilöstöhallinnon. 
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KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-9/ 2010 1-9/ 2009 1-12/ 2009

Nettoliikevaihto, M€ 45,1 39,9 53,8
Liikevoitto / -tappio, M€ 5,1 5,1 5,3
% nettoliikevaihdosta 11,4 12,7 9,8
T ilikauden voitto / tappio, M€ 3,7 3,7 3,7
% nettoliikevaihdosta 8,3 9,3 6,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 8,5 8,5 6,3
Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 0,7 0,7 0,5
Omavaraisuusaste, % 7,1 7,6 8,6
Tuotto/kulu -suhde 1,1 1,1 1,1
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 283 279 278
Henkilöstö tilikauden lopussa 285 280 281
*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Omat varat, M€ * 40,9 44,1 40,9
Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 183,2 181,8 182,6
Vakavaraisuussuhde, % 13,6 14,6 13,6
Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 15,5 18,2 17,5
Omien varojen ylijäämä M€ 16,8 19,9 16,8
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,8 1,7

* sisältäen vain ensisijaiset omat varat  
Tunnuslukujen laskentakaavat 

Tuotot Korkokate + palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot

Nettoliikevaihto 
Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään 
korko- ja palkkiokulut.

Liikevoitto tai -tappio Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Tilikauden voitto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Liikevoitto/-tappio – verot 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Liikevoitto/-tappio - verot 
Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Oma pääoma + varaukset 
Taseen loppusumma 

Korkokate  + nettopalkkiotuotot + Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuotot+ liiketoiminnan muut tuotot 
Hallintokulut + poistot ja arvonalennukset + liiketoiminnan muut kulut 

Oman pääoman tuotto (ROE), %  = x 100 

Koko pääoman tuotto (ROA), %  = x 100 

Omavaraisuusaste, %  = x 100 

Tuotto-kulu-suhde = x 100 
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LAATIMISPERIATTEET 

LIITETIEDOT, M€ 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 11,0 8,0 6,5
Joukkovelkakirjalainat 54,0 47,4 51,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 65,0 55,4 57,5

Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 15,2 5,8 43,9

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Liikkeeseenlaskut 15,0 20,7 30,8
Takaisinhankinnat 12,9 16,2 21,9

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 8,4 6,6 9,3
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 2,0 2,4 2,3
Takaukset muiden puolesta 0,5 0,6 0,5
Käyttämättömät luottojärjestelyt 2,9 2,9 2,5

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-9/ 2010
Eläke-
säätiö

Osakkuus-
yritykset

Yrityksen 
johto

Velat 0,0 0,0 0,2

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, 
siten kuin EU on sen hyväksynyt. T ilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
segmenttiraportoinin periaatteet on kuvattu vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

 
 
Luvut ovat tilintarkastamattomat. 


	Markkinoiden kehitys
	Kreikan velkakriisin rauhoittumisen myötä luottamus pääomamarkkinoihin vahvistui. Tämän johdosta osakemarkkinat kääntyivät nousuun. Osakekurssit nousivat maailmanlaajuisesti 8,8 prosenttia MSCI maailmanindeksillä laskettuna. Kehittyvien maiden osakema...
	Osakkeiden vaihto kolmannella vuosineljänneksellä laski Helsingissä
	30,2 miljardiin euroon (-6,2 % Q3 2009) ja Tukholmassa 814 miljardiin kruunuun
	(-0,4 % Q3 2009).
	Rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat Suomessa tammi-syyskuussa
	213,1 miljoonaa euroa (3 314,9 milj. euroa).
	Tarkastelujaksolla Euroopan keskuspankki piti ohjauskoron yhdessä prosentissa, mutta alkoi vähentää rahamarkkinaoperaatioillaan pankkijärjestelmän likviditeettiä. Euron kurssi vahvistui dollariin nähden 11,4 prosenttia. Dollaria heikensivät odotukset ...
	Luottamus Suomen talouden kasvuun vahvistui nopeasti elpyneen viennin ansiosta. Elokuussa Suomen inflaatio oli 1,2 prosenttia.
	Liikevaihdon kehitys
	Tammi-syyskuu
	Konsernin nettoliikevaihto kehittyi positiivisesti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Evli-konsernin nettoliikevaihto oli 45,1 miljoonaa euroa, jossa kasvua 13 prosenttia (39,9 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat p...
	Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kasvoi 56 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Kasvun taustalla oli hallinnoitavien varojen markkina-arvojen kasvu ja sitä kautta yksikön palkkiotuottokertymän kasvu. Varainhoitoliiketoimintayksikön tar...
	Pääomamarkkinapalvelut-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Erityisesti kasvua kertyi nettopalkkiotuotoista, jotka kasvoivat 47 prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
	Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto lähes kolminkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla on yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten välil...
	Heinä-syyskuu
	Evli-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli  14,9 miljoonaa euroa (14 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positiivisesti varainhoitoliiketoiminnan palkkiotuottojen kasvu sekä neuvonantopalkkioiden ka...
	Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi  46 prosenttia edellisen vuoden tasosta. Kehityksen taustalla oli erityisesti hallinnoitavien varojen kasvu, johon vaikutti positiivisesti loppuvuoden 2009 yritysk...
	Pääomamarkkinapalvelut-yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto kasvoi 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasosta.
	Corporate Finance -yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla oli yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu.
	Tuloksen ja kulurakenteen kehitys
	Tammi-syyskuu
	Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  7,6 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  5,1 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime ...
	Konsernin kustannusten kasvun taustalla ovat vuoden 2009 lopussa toteutetut yrityskaupat sekä panostukset markkinointiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehitykseen.
	Heinä-syyskuu
	Konsernin kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli 3,3 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). Vastaavasti kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,6 miljoonaa euroa  (2,0 milj. eu...
	Tase ja rahoitus
	Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 57,2 miljoonaa euroa. Evli soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin vaka...
	Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta kasvoi 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta 14 prosenttia noin 50,7 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oy...
	Henkilöstö ja organisaatio
	Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 285 (280). Henkilöstömäärä kasvoi 5 henkilöllä eli 1,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstöstä 71 prosenttia työskenteli Suomessa ja 29 prosenttia Suomen ulkop...
	Liiketoiminnat
	Varainhoitoliiketoiminta
	Tammi-syyskuu
	Varainhoitotoiminnan nettoliikevaihto kasvoi 56 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa (4,1 miljardia euroa). Nettomerkinnät ...
	(79,0 miljoonaa euroa).
	Syyskuun lopussa Evli-Rahastoyhtiö hallinnoi 31 sijoitusrahastoa, joiden yhteenlaskettu varallisuus oli 3,1 miljardia euroa. Yhtiön markkinaosuus oli lähes 5,3 prosenttia  (4,6 %). Katsauskauden aikana tehtiin päätökset lyhyen koron rahasto Evli Money...
	Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa Morningstarin syyskuun rahastovertailussa 3,17. Evlin 31 rahastosta on vertailussa mukana 24. Näistä yhteensä 9 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen.
	Yksittäisten rahastojen tammi-syyskuun tuottovertailussa parhaiten menestyivät korkorahastoista Evli Ruble Debt (tuottoero indeksiin 4,6 %) ja osakerahastoista Evli Swedish Small Cap Selection (tuottoero indeksiin 1,5 %).
	Heinä-syyskuu
	Yksikön nettoliikevaihto kasvoi 46 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kasvun taustalla oli erityisesti yritysjärjestelyjen johdosta kasvanut hallinnoitavana oleva varallisuus. Tämä heijastui ...
	Kesäkuun lopusta liiketoimintayksikön hallinnoimat varat nousivat 0,1 miljardia euroa ollen nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa. Nettomerkinnät Evlin rahastoihin olivat kolmannen vuosineljänneksen aikana 71,8 miljoonaa euroa (92,1 milj. euroa).
	Pääomamarkkinapalvelut
	Tammi-syyskuu
	Pääomamarkkinapalvelut-yksikön nettoliikevaihto kasvoi 12 prosentilla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
	Tarkastelujakson aikana yksikön toteuttamia merkittäviä, yli 10 miljoonan euron arvoisia, osake-erien myyntejä olivat Outokumpu Oyj (20,5 milj. euroa), Stockmann Oyj Abp (28,1 milj. euroa), Orion Oyj (33,6 milj. euroa) sekä Pohjola Pankki Oyj (81,5 mi...
	Heinä-syyskuu
	Yksikön kolmannen vuosineljänneksen nettoliikevaihto oli lähes vastaavalla tasolla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
	Pääomamarkkinapalvelut-liiketoimintayksikkö toi markkinoille toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana uuden kokonaisvaltaisen ETF-tuoteportfolion. Palvelukokonaisuus pitää sisällään ETF-tutkimuksen, valintatyökalun sekä markkinoiden johtavan toteu...
	Tarkastelujaksolla yksikkö toteutti merkittäviä osake-erien myyntejä, muun muassa Pohjola Pankki Oyj (81,5 milj.euroa). Kaupassa omistusta vaihtoi 9 500 000 kappaletta Pohjola Pankki Oyj:n osaketta, mikä vastaa 3,8 prosenttia kaupankäynnin kohteena ol...
	Corporate Finance
	Tammi-syyskuu
	Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto lähes kolminkertaistui edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvun taustalla on yritysjärjestelyaktiviteetin kasvu. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten välil...
	Heinä-syyskuu
	Kolmannen vuosineljänneksen aikana Corporate Finance -yksikkö toimi muun muassa Vinovon osakeannin pääjärjestäjänä, Synskadades Stiftelsen neuvonantajana Iris Investin myynnissä Karnellille, Fortumin neuvonantajana Tyumenenergoremontin myynnissä, Fort...
	Evlin hallitus ja tilintarkastajat
	2.3.2010 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Pekka Hietala, Harri-Pekka Kaukonen, Timo Korvenpää ja Thomas Thesleff sekä uusina jäseninä Robert Ingman, Mikael Lilius ja Teuvo Sal...
	Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman.
	Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset
	Evli Pankki Oyj:n osakemäärässä ei tapahtunut muutoksia kolmannella vuosineljänneksellä.
	Evli Pankki Oyj:n osakemäärä kasvoi toisella vuosineljänneksellä 15 000 osakkeella osakeannin seurauksena.
	Evli Pankki Oyj osti 19.10.2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla Erik Penser Fonder AB:n osakekannan Urdar AB:ltä ja yhtiön omistus siirtyi Evli Pankille 3.2.2010.
	Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset
	Yhtiökokouksen 4.3.2009 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2010 alussa yhteensä 4 683 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä.
	Hallitus käytti yhtiökokouksen 4.3.2009 antamaa osakeantivaltuutusta tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 12.2.2010 tekemällään päätöksellä yhteensä enintään 35 000 osaketta, joista merkintäaikana merkittiin 15 000 osaketta. Uudet osakkee...
	Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 2.3.2010 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä...
	Yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson aikana.
	Varsinainen yhtiökokous päätti 2.3.2010 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia enintään 417 879 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin sit...
	Yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 18 250 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti o...
	Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 49 333 kappaletta omia osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 193 799 kappaletta.
	Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia.
	Riskienhallinta
	Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja s...
	Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli syyskuun lopussa noin 5,2 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,0 miljoonan euron skenaariotappio. Syyskuun lopus...
	yksikön korkoriski oli noin +/- 0,7 miljoonaa euroa olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä.
	Näkymät
	Tämän hetken näkemyksen valossa yhtiön liikevaihdon odotetaan kasvavan ja kannattavuuden olevan vuoden 2009 tasolla.
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