
 

EVLI PANKKI OYJ 
 
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli 
tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.  
 
Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan 
perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. 
Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.  
 
Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli-konsernin oma 
pääoma on 48,4 milj. euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,9 % (31.3.2012).  
 
 
Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, PL 1081, FI-00101 Helsinki, vaihde (09) 476 690, www.evli.com 
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EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2012 
 
 
• Konsernin nettoliikevaihto tarkastelujaksolla oli 12,8 miljoonaa euroa (1-3/2011:  

16,1 milj. euroa). 
• Konsernin kulut ovat laskeneet merkittävästi, noin 15 % verrattuna vuoden 

takaiseen. 
• Tulos oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa). 
• Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa 4,9 miljardia euroa (5,3 mrd. euroa). 

Osakkuusyhtiöt huomioon ottaen hallinnoidut varat olivat 6,2 miljardia euroa (5,3 
mrd. euroa). 

• Evli Pankin likviditeetti ja vakavaraisuus ovat hyvät. 
• Evli arvioi koko vuoden tuloksen muodostuvan positiiviseksi.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVAINLUVUT 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/ 2011
Tuotot, M€ 13,4 16,7 61,5
Nettoliikevaihto, M€ 12,8 16,1 59,0
Liikevoitto / -tappio, M€ 1,4 1,7 3,6
T ilikauden voitto/tappio, M€ 1,2 1,1 3,8
Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 11,2 % 10,8 % 6,2 %
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 253 291 276
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Markkinoiden kehitys 
 
Vuosi alkoi osakemarkkinoilla positiivisissa  tunnelmissa. Osakekurssit nousivat 
päämarkkinoilla tammi-helmikuussa. Kurssikehitykseen vaikuttivat euroalueen kriisin 
helpottuminen etenkin Euroopan keskuspankin toimenpiteiden seurauksena, paranevat 
talousindikaattorit sekä yritysten kohtuullinen tuloskehitys. Myös sijoittajien mielialat 
rohkaistuivat jonkin verran.  
 
Osakekurssit nousivat maailmanlaajuisesti 10,6 prosenttia MSCI maailmanindeksillä 
laskettuna. Euroopan osakemarkkinoita kuvaava Stoxx -indeksi nousi 7,7 prosenttia, 
Suomen osakemarkkinoita kuvaava OMX Helsinki CAP -indeksi 13,1 prosenttia ja 
Ruotsin osakemarkkinoita kuvaava OMX Stockholm CAP -indeksi 10,2 prosenttia. 
Kolmen kuukauden euribor korko laski 1,35 prosentista 0,78 prosenttiin. Saksan valtion 
10-vuoden mittaisen valtionobligaation tuottotaso pysytteli lähellä pohjatasoja ja 
reunamaiden valtionobligaatioiden tuottotasot laskivat selvästi kriisin hellittäessä. 
Euron kurssi suhteessa dollariin vahvistui 3,1 prosenttia. 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat tammi-maaliskuussa 
yhteensä 785,2 miljoonaa euroa positiiviset. 
 
Liikevaihdon kehitys 
  
Evli konsernin nettoliikevaihto laski 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna ollen 12,8 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). Nettoliikevaihdon 
kehitykseen vaikutti positiivisesti korkokatteen kehitys sekä Treasury-toiminnan ja 
Corporate Finance -yksikön hyvin sujunut vuosineljännes. Liikevaihdon laskun taustalla 
on erityisen vahva vertailujakso niin Pääomamarkkinat- kuin Varainhoito-yksikössä 
sekä markkinaepävarmuudesta johtuva alhainen pörssivaihto. Lisäksi yhtiö kirjasi 
myynnissä oleviin arvopapereihinsa 0,7 miljoonan euron arvonalentumisen, mikä 
osaltaan vaikutti heikentävästi liikevaihdon kehitykseen.  
 
Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto laski 28 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vahvan vertailujakson lisäksi syynä oli 
kiinteistörahastotuottojen puuttuminen tarkastelujakson 
liikevaihdosta.Tarkastelujaksolla kiinteistörahastotuotot sisältyvät erään Osuus 
osakkuusyritysten tuloksesta. 
   
Pääomamarkkinat-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto laski 41 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.  
  
Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto nousi 126 prosentilla verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten 
välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  
1,8 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  
1,4 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime 
vuoden tasolla ollen 1,1.  
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Vuonna 2011 toteutetut säästötoimenpiteet ovat laskeneet konsernin kuluja 
merkittävästi.  

 
Tase ja rahoitus  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 48,4 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman 
pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). 
Konsernin vakavaraisuussuhdeluku on 13,9 prosenttia, mikä ylittää selvästi 
viranomaisten asettaman vaatimuksen (8 %). 
 

 
 

Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta väheni kolme prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta viisi 
prosenttia noin 60,7 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli 
Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 19 prosenttia. Konsernin likviditeetti on hyvä. 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 253 (291). Henkilöstömäärä 
väheni 38 henkilöllä eli 13 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, M€ 31.3.2012 31.3.2011
Osakepääoma 30,2 30,2
Rahastot yhteensä 16,7 18,7
Vähemmistöosuus 0,6 0,9
Vähennykset:
   Aineettomat hyödykkeet 13,2 13,1
   Muut vähennykset 1,1 0,8

Yhteensä ensisijaiset omat varat 33,2 35,9

Evli Pankilla ei ole toissijaisia omia varoja.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 31.3.2012 31.3.2012

Väh.määrä
Riskipainotettu 

arvo
Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 3,6 45,2
Sijoitusrahastosijoitukset 0,1 1,5
Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 3,0
Saamiset yrityksiltä 0,7 8,2
Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,4 4,5
Muut erät 5,7 71,3

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 0,5 6,3
Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 7,8 98,0
Yhteensä 19,1 238,1

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 
standardimenetelmä:
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verrattuna. Viime vuoden puolella päätetyt henkilöstön vähennystoimenpiteet ovat 
saatettu loppuun tarkastelujakson aikana. 
 
Henkilöstöstä 74 prosenttia työskenteli Suomessa ja 26 prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 

 
 
Liiketoiminnat 
 
Konsernitoiminnot 
 
Tarkastelujakson painopiste on ollut prosessien kehittämisessä sekä tehokkuuden 
lisäämisessä. Kauden aikana konserni saattoi loppuun merkittävät 
tietojärjestelmäprojektit liittyen verkko- ja pankkipalveluihin.  Projektien lopputuloksena 
Evli on integroinut ammattitaitoisen ja asiakaslähtöisen sijoituspalvelun sekä modernin 
verkkopankin yhdeksi asiakaskanavaksi, My Evliksi. 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 

 
 
Varainhoitotoiminnan liikevaihto laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 
johtuen kiinteistörahastotuottojen poistumisesta sekä poikkeuksellisen vahvasta 
vertailujaksosta. Varainhoitotoiminta kehittyi hyvin verrattuna vuoden 2011 viimeiseen 
vuosineljännekseen. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa 
nettomääräisesti 4,9 miljardia euroa (5,3 mrd. euroa), joka on 8,2 prosenttia vähemmän 
kuin vuotta aiemmin. Muutos edellisen vuosineljänneksen tilanteeseen on +8,9 
prosenttia. 
 
Suomeen rekisteröityjen rahastoyhtiöiden nettomerkinnät olivat tammi-maaliskuussa 
yhteensä 785,2 miljoonaa euroa. Evlin sijoitusrahastojen nettomerkinnät Suomessa 
olivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 63,3 miljoonaa euroa (85,3 milj. euroa). Evli-
Rahastoyhtiön markkinaosuus pysyi ennallaan 5,1 prosentissa. Yhtiön hallinnoimien 26 
sijoitusrahaston yhteenlaskettu pääoma oli 3 049,24 miljoonaa euroa (2 812,71 milj. 
euroa) ja osuudenomistajien lukumäärä oli 16 907 (15 115). 
 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-3/2012 1-3/2011 Muutos %
Nettoliikevaihto, M€ 6,2 8,6 -28 %
Liiketulos, M€ 0,8 1,7 -54 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 90 93 -3 %
Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), 
katsauskauden lopulla, M€ 4 940 5 287 -7 %

Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* 5,1 5,0
Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 63,3 23,8
Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,7 3,6

lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry
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Evlin rahastoista suurimmat nettomerkinnät keräsivät maaliskuun loppuun mennessä 
Evli Tavoitekorko (152 milj. euroa) ja Evli Greater Russia (57 milj. euroa). Pääomaltaan 
suurimmat rahastot olivat Evli Euro Likvidi (494 milj. euroa) ja Evli European High Yield 
(481 milj. euroa).  
 
Rahastojen tuottokehitys noudatti yleistä markkinakehitystä ja ensimmäisen 
vuosineljänneksen tuotot olivat sekä osakerahastoissa että korkorahastoissa 
positiivisia. Osakerahastoista parhaiten menestyi Evli Greater Russia (+27,36%), 
yhdistelmärahastoista Evli Global Multi Manager 75 (+5,75%) ja korkorahastoista Evli 
Ruble Debt (+9,76%). Suurimman tuottoeron suhteessa vertailuindeksiin saavutti Evli 
Greater Russia (+7,17%).  
 
Evlin Suomeen rekisteröityjen rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattomassa 
Morningstarin maaliskuun rahastovertailussa 3,7 (3,55). Evlin 26:sta rahastosta on 
vertailussa mukana 20. Näistä yhteensä 11 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi 
parhaan Morningstar-luokituksen.  
 
Evlin Ruotsiin rekisteröityjen rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli maaliskuun lopussa 
1 535 miljoonaa kruunua (1 472 milj.kruunua). Yhtiön hallinnoimien seitsemän 
sijoitusrahaston nettomerkinnät olivat -50 miljoonaa kruunua. Sijoitusrahastoista 
parhaimman tuoton saavutti Evli Sverigefond (+10.37%). 
 
Pääomamarkkinapalvelut 

 

 
 
Tammi-joulukuu 
 
Pääomarkkinat-yksikön nettoliikevaihto laski 41 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 3,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Syynä 
laskuun olivat poikkeuksellisen vahva vertailuluku ja valtioiden velkakriisistä johtuvan 
epävarmuuden aiheuttama pörssivaihdon lasku. 
 
Loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta 2012 toteutettujen sopeutustoimien seurauksena 
Pääomamarkkinat-yksikön kustannukset laskivat 10 prosenttia tarkasteluajanjaksolla 
edellisvuoteen verrattuna.  
 
Tarkastelujakson aikana Pääomamarkkinat-yksikön toteuttamia merkittäviä osake-erien 
myyntejä olivat muun muassa Fortum Oyj:n myynti 2,3 miljoonaa osaketta (kaupan 
arvo  39,0 milj. euroa) ja UPM-Kymmene Oyj:n myynti 5,6 miljoonaa osaketta (56,7 
milj. euroa). 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-3/2012 1-3/2011 Muutos %
Nettoliikevaihto, M€ 3,4 5,7 -41 %
Liiketulos, M€ -0,5 1,1 -146 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 46 55 -16 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,3 1,5
Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen 
lukumäärästä, % 1,2 1,6
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Corporate Finance 
 

 
 
Tammi-maaliskuu     
 
Vuoden ensimmäinen neljännes alkoi vilkkaana yritysjärjestelyjen osalta.  
Ruotsissa Evlin Corporate Finance toimi pääomasijoitusyhtiö Litorinan neuvonantajana 
tämän ostaessa Ruotsin johtaviin talonvalmistajiin kuuluvan Fiskarhedenvillan. 
Suomessa Evli toimi Lännen Tehtaiden neuvonantajana yhtiön ostaessa Suomen 
johtavan tuoreruokayhtiön Caternet Oy:n.  
 
Vastaavasti Venäjällä Evli toimi maan johtavan liukuporrastoimittaja IS-Servicen 
omistajien neuvonantajana näiden myydessä yhtiönsä Alstom-konserniin kuuluvalle 
Transmashholding-yhtiölle. Lisäksi yhtiö toimi Fazerin neuvonantajana tämän 
hankkiessa teollisuustontin leipomotoimintaan Moskovan alueella. 
 
Markkinaympäristön neuvonannoissa ja yritysjärjestelyissä odotetaan jatkuvan 
vilkkaana toisella vuosineljänneksellä. 
 
Evli myi katsauskauden aikana Baltian Corporate Finance -toiminnan. Kaupalla ei ollut 
tulosvaikutusta. 
 
 
Evlin hallitus ja tilintarkastajat 
 
5.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen 
valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Mikael 
Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik 
Andersin.  
 
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 tarkastelujaksolla. 

 
Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset  
 
Yhtiökokouksen 4.3.2011 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2012 alussa yhteensä 33 016 kappaletta. 
Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten 
myötä. 
 

Corporate Finance numeroina 1-3/2012 1-3/2011 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 1,9 0,8 126 %
Liiketulos, M€ 0,4 -1,2 132 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 34 44 -23 %
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Hallitus ei käyttänyt yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaan osakeantivaltuutusta 
tarkastelujaksolla.  
 
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.3.2012 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 
kolmesataaseitsemäntuhatta (307 000) 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  5.3.2012 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson 
aikana.  

 
Varsinainen yhtiökokous päätti 5.3.2012 valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia 
enintään 410 227 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 5.3.2012 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on 
käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 
000 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti 
osakkuusmuutosten myötä. 
 
Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 99 216 kappaletta omia 
osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa  4 102 274 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 
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 
maaliskuun lopussa noin 8,0 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta 
markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,2 miljoonan euron skenaariotappio. 
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Maaliskuun lopussa Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 0,5 miljoonaa euroa 
olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin 
likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä. 
 
Liiketoimintaympäristö 
 
Vuoden 2011 lopun markkinaepävarmuus kääntyi alkuvuoden aikana varovaiseksi 
optimismiksi. Tämän näkyi muun muassa varallisuusarvojen vahvistumisena sekä 
kasvavana kiinnostuksena osakerahastoja kohtaan. Pörssikaupankäynti on kuitenkin 
jatkunut varovaisena, eikä tilanteen arvioida muuttuvan lähiaikoina 
merkittävästi.Yritysjärjestelymarkkinat ovat kehittyneet alkuvuoden aikana suotuisasti. 
Aktiivisuus yritysjärjestelyjen toteuttamisen suhteen on kasvanut huomattavasti 
edellisen vuoden lopun tilanteesta.  
 
Näkymät  
 
Arvioimme koko vuoden tuloksen muodostuvan positiiviseksi. Näkemystä tukee 
markkinaympäristön lievä elpyminen ja yhtiön merkittävästi kevyempi 
kustannusrakenne.  

 
Helsingissä 24. päivänä huhtikuuta 2012 
 
Hallitus 
 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki  
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000 

 
talousjohtaja Eeva Vakkilainen 
puh. (09) 4766 9861 tai 040 571 5757 
 
www.evli.com  
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EVLI PANKKI OYJ 
     

              
 
* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta 
 

LAAJA TULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/ 2011

Korkokate 1,3 0,8 4,0
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 11,6 14,2 51,8
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -0,1 1,1 -1,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 4,5
Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,1 -6,6 -28,9
Muut hallintokulut -3,7 -4,7 -18,6

Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -0,9 -4,3
Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -0,8 -3,6

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 1,8 3,1 3,6
Voitonjako henkilökunnalle -0,4 -1,4 0,0

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,4 1,7 3,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,0 0,0
Tuloverot* -0,5 -0,6 0,1

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 1,1 3,8
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,2 0,9
Emoyrityksen omistajille 1,0 1,0 2,8

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 1,1 3,8

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

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 1,2 3,7
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,2 0,9
Emoyrityksen omistajille 1,0 1,0 2,7
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* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta 
 

LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 1-3/ 2012 10-12/2011 7-9/2011 4-6/2011 1-3/ 2011

Korkokate 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 11,6 11,3 11,9 14,4 14,2
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot -0,1 0,4 -1,5 -1,2 1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 -0,1 4,5 0,0 0,0
Hallintokulut

Henkilöstökulut -5,1 -8,0 -7,0 -7,3 -6,6
Muut hallintokulut -3,7 -4,7 -4,4 -4,7 -4,7

Poistot ja arvonalentumiset -1,1 -1,1 -1,4 -1,0 -0,9
Liiketoiminnan muut kulut -1,2 -1,0 -1,0 -0,8 -0,8

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 1,8 -2,1 2,2 0,4 3,1
Voitonjako henkilökunnalle -0,4 0,0 1,0 0,4 -1,4

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,4 -2,1 3,2 0,8 1,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Tuloverot* -0,5 0,6 0,1 0,0 -0,6

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 -1,5 3,3 0,8 1,1
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2
Emoyrityksen omistajille 1,0 -1,4 2,7 0,5 1,0

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,2 -1,5 3,3 0,8 1,1

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,0
Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,3 0,1 0,1 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 -1,7 3,4 0,8 1,2
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,0 0,6 0,2 0,2
Emoyrityksen omistajille 1,0 -1,7 2,8 0,6 1,0
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KONSERNITASE, M€ 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
VARAT

Käteiset varat 117,8 43,3 205,1
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 107,2 251,5 130,6
Saamiset luottolaitoksilta 5,9 15,2 6,3
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 60,6 57,9 59,8
Saamistodistukset 97,0 28,4 22,5
Osakkeet ja osuudet 49,7 98,7 41,2
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 5,2 0,1 5,0
Johdannaissopimukset 12,7 12,8 17,4
Aineettomat hyödykkeet 13,9 14,8 14,4
Aineelliset hyödykkeet 3,2 1,7 3,4
Muut varat 179,7 259,4 69,2
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 4,3 7,7 5,3
Laskennalliset verosaamiset 1,5 1,5 1,9

VARAT YHTEENSÄ 658,8 793,0 581,9

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 3,2 29,7 12,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 321,4 308,6 347,4
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 67,2 66,2 68,7
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 18,4 34,8 21,3
Muut velat 188,5 280,9 68,5
Siirtovelat ja saadut ennakot 11,0 21,4 12,8
Laskennalliset verovelat 0,7 0,6 0,8

610,4 742,2 531,3
Oma pääoma emoyrityksen omistajille 47,8 49,9 50,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,6 0,9 0,6

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 658,8 793,0 581,9



 

 

 
12 (16) 

 
LEHDISTÖTIEDOTE 

 
24.4.2012 

 
 
 
 

OMA PÄÄOMA, M€

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sij.vapaan 
pääoman 

rahasto
Muut 

rahastot Muuntoero
Kertyneet 
voittovat Yhteensä

Vähemmistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2010 30,2 1,8 10,5 0,1 -0,1 12,8 55,3 1,5 56,8
Muuntoero -0,1 -0,1 -0,1
Kauden voitto / -tappio 2,8 2,8 0,9 3,8
Osingonjako -5,2 -5,2 -0,7 -5,9
Osakeanti 0,3 0,4 0,7 0,7
Omien osakkeiden hankinta -2,0 -2,0 -2,0
Muut muutokset -1,6 -1,6 -1,1 -2,7
Oma pääoma 31.12.2011 30,2 1,8 10,8 0,1 -0,2 7,2 50,0 0,6 50,6
Muuntoero 0,2 0,2 0,2
Kauden voitto / -tappio 1,0 1,0 0,2 1,2
Osingonjako -2,7 -2,7 -0,2 -2,9
Käytetyt osakeoptiot 0,0 0,0
Omien osakkeiden hankinta -0,6 -0,6 -0,6
Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0
Oma pääoma 31.3.2012 30,2 1,8 10,8 0,1 0,0 4,9 47,8 0,6 48,4
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/ 2011

Liiketoiminnan rahavirrat
Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 
osinkotuottoineen 22,2 12,5 34,5
Maksetut korot ja palkkiot -3,2 -3,1 -8,1

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -10,7 -7,0 -59,1

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:
Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos -78,4 32,4 69,0

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten -0,7 0,0 -0,5
Saamiset asiakkailta -12,1 -1,0 138,1
Velkakirjojen liikkeellelasku -1,5 3,3 5,9

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja -84,4 37,1 179,8
Tuloverot -0,2 -0,3 -1,5

Liiketoiminnan nettorahavirta -84,6 36,8 178,3

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

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,5 -1,3 -5,0

Investointien nettorahavirta -0,4 -2,5 -7,2

Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 0,0 0,0 0,7
Omien osakkeiden hankinta -0,6 -0,3 -2,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut -0,1 0,0 -0,2
Maksetut osingot -2,8 -5,3 -5,3

Rahoituksen nettorahavirta -3,5 -5,6 -6,7

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys -88,4 28,7 164,4
Rahavarat tilikauden alussa 209,7 45,3 45,3

0,0 0,2 0,0

Rahavarat tilikauden lopussa 121,3 74,3 209,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahavaroihin
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Konsernitoiminnot sisältävät sisäisen pankin, konsernin riskienhallinnan, taloushallinnon, tietohallinnon, 
konsernin viestinnän, lakiasiat ja compliance toiminnan sekä henkilöstöhallinnon. 

  

Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2012 1-3/ 2012 1-3/ 2012 1-3/ 2012 1-3/ 2012

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 3,5 1,9 6,2 1,2 0,0 12,8
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 3,4 1,9 6,2 1,4 0,0 12,8

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

Liikevoitto/ -tappio -0,5 0,4 0,8 0,7 0,3 1,7

Verot -0,5 -0,5
Segmentin voitto/tappio -0,5 0,4 0,8 0,7 -0,2 1,2

SEGMENTTITASE 31.3.2012 31.3.2012 31.3.2012 31.3.2012 31.3.2012

Segmentin varat 235,4 1,8 21,1 434,0
Kohdistumattomat yritystason varat -33,5

Konsernin varat yhteensä 658,8
Segmentin velat 174,7 0,6 9,2 443,2
Kohdistumattomat yritystason velat -17,3

Konsernin velat yhteensä 610,4

Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 5,9 0,8 8,6 0,7 0,0 16,1
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 5,7 0,8 8,6 0,9 0,0 16,1

TULOS
Segmentin operatiiv iset kulut -3,9 -1,7 -5,7 -3,0 0,0 -14,4
Yritystason kulut -0,8 -0,3 -1,3 2,4 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 1,1 -1,2 1,7 0,3 0,0 1,7

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

SEGMENTTITASE 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011

Segmentin varat 233,3 1,8 21,0 430,0
Kohdistumattomat yritystason varat 107,0

Konsernin varat yhteensä 793,0
Segmentin velat 170,5 0,6 9,0 432,7
Kohdistumattomat yritystason velat 129,4

Konsernin velat yhteensä 742,2

2012

2011
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KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/ 2012 1-3/ 2011 1-12/ 2011

Nettoliikevaihto, M€ 12,8 16,1 59,0
Liikevoitto / -tappio, M€ 1,4 1,7 3,6
% nettoliikevaihdosta 11,2 10,8 6,2
T ilikauden voitto / tappio, M€ 1,2 1,1 3,8
% nettoliikevaihdosta 9,1 7,1 6,4
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 7,3 8,6 7,0
Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 0,6 0,6 0,6
Omavaraisuusaste, % 7,3 6,4 8,7
Tuotto/kulu -suhde 1,1 1,1 1,1
Henkilöstö tilikauden lopussa 253 291 276
*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011

Omat varat, M€ * 33,2 35,9 33,1
Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 140,1 162,4 130,5
Vakavaraisuussuhde, % 13,9 13,4 14,5
Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 18,7 16,2 19,3
Omien varojen ylijäämä M€ 14,1 14,4 14,8
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,7 1,8

* 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 + määräysvallattomien omistajien osuus (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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Luvut ovat tilintarkastamattomat. 

 

LAATIMISPERIATTEET 

LIITETIEDOT, M€ 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 1,0 7,9 2,0
Joukkovelkakirjalainat 66,2 58,2 66,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 67,2 66,2 68,7

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

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 3,8 0,8 62,6

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
Liikkeeseenlaskut 0,0 4,4 21,0
Takaisinhankinnat 0,0 1,9 7,0

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 1,9 6,4 3,0
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1,0 1,4 1,1
Takaukset muiden puolesta 0,7 0,5 0,9
Käyttämättömät luottojärjestelyt 1,8 3,6 3,5

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, 
siten kuin EU on sen hyväksynyt. T ilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
segmenttiraportoinin periaatteet on kuvattu vuoden 2011 tilinpäätöksessä.

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-3/ 2012
Kauden aikana ei ollut merkittäviä muutoksia lähipiirin kanssa tehdyissä liiketoimissa.


	Markkinoiden kehitys
	Vuosi alkoi osakemarkkinoilla positiivisissa  tunnelmissa. Osakekurssit nousivat päämarkkinoilla tammi-helmikuussa. Kurssikehitykseen vaikuttivat euroalueen kriisin helpottuminen etenkin Euroopan keskuspankin toimenpiteiden seurauksena, paranevat talo...
	Osakekurssit nousivat maailmanlaajuisesti 10,6 prosenttia MSCI maailmanindeksillä laskettuna. Euroopan osakemarkkinoita kuvaava Stoxx -indeksi nousi 7,7 prosenttia, Suomen osakemarkkinoita kuvaava OMX Helsinki CAP -indeksi 13,1 prosenttia ja Ruotsin o...
	Kolmen kuukauden euribor korko laski 1,35 prosentista 0,78 prosenttiin. Saksan valtion 10-vuoden mittaisen valtionobligaation tuottotaso pysytteli lähellä pohjatasoja ja reunamaiden valtionobligaatioiden tuottotasot laskivat selvästi kriisin hellittäe...
	Suomeen rekisteröityjen rahastojen nettomerkinnät olivat tammi-maaliskuussa yhteensä 785,2 miljoonaa euroa positiiviset.
	Liikevaihdon kehitys
	Evli konsernin nettoliikevaihto laski 20 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 12,8 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikutti positiivisesti korkokatteen kehitys sekä Treasury-toiminnan ja...
	Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto laski 28 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vahvan vertailujakson lisäksi syynä oli kiinteistörahastotuottojen puuttuminen tarkastelujakson liikevaihdosta.Tarkastelujaksolla ...
	Pääomamarkkinat-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto laski 41 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
	Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto nousi 126 prosentilla verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle.
	Tuloksen ja kulurakenteen kehitys
	Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  1,8 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  1,4 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime ...
	Vuonna 2011 toteutetut säästötoimenpiteet ovat laskeneet konsernin kuluja merkittävästi.
	Tase ja rahoitus
	Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 48,4 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 väheni kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta viisi prosenttia noin 60,7 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pa...
	Henkilöstö ja organisaatio
	Liiketoiminnat
	Konsernitoiminnot
	Tarkastelujakson painopiste on ollut prosessien kehittämisessä sekä tehokkuuden lisäämisessä. Kauden aikana konserni saattoi loppuun merkittävät tietojärjestelmäprojektit liittyen verkko- ja pankkipalveluihin.  Projektien lopputuloksena Evli on integr...
	Varainhoitoliiketoiminta
	/
	Pääomamarkkinapalvelut
	/
	Tammi-joulukuu
	Pääomarkkinat-yksikön nettoliikevaihto laski 41 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ollen 3,4 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa). Syynä laskuun olivat poikkeuksellisen vahva vertailuluku ja valtioiden velkakriisistä johtuvan e...
	Loppuvuodesta 2011 ja alkuvuodesta 2012 toteutettujen sopeutustoimien seurauksena Pääomamarkkinat-yksikön kustannukset laskivat 10 prosenttia tarkasteluajanjaksolla edellisvuoteen verrattuna.
	Tarkastelujakson aikana Pääomamarkkinat-yksikön toteuttamia merkittäviä osake-erien myyntejä olivat muun muassa Fortum Oyj:n myynti 2,3 miljoonaa osaketta (kaupan arvo  39,0 milj. euroa) ja UPM-Kymmene Oyj:n myynti 5,6 miljoonaa osaketta (56,7 milj. e...
	Corporate Finance
	/
	Markkinaympäristön neuvonannoissa ja yritysjärjestelyissä odotetaan jatkuvan vilkkaana toisella vuosineljänneksellä.
	Evli myi katsauskauden aikana Baltian Corporate Finance -toiminnan. Kaupalla ei ollut tulosvaikutusta.
	Evlin hallitus ja tilintarkastajat
	5.3.2012 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen puheenjohtajana toimii Henrik Ande...
	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 tarkastelujaksolla.
	Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset
	Yhtiökokouksen 4.3.2011 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2012 alussa yhteensä 33 016 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä.
	Hallitus ei käyttänyt yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaan osakeantivaltuutusta tarkastelujaksolla.
	Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.3.2012 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä...
	Yhtiökokouksen  5.3.2012 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson aikana.
	Varsinainen yhtiökokous päätti 5.3.2012 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia enintään 410 227 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin sit...
	Yhtiökokouksen 5.3.2012 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 000 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmu...
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