


Hyvä Pörssisäätiön ystävä,
Pörssin uudet ja pienet yhtiöt esittäytyvät viime vuoden tavoin syyskuun 
erikoispörssi-illassa. Tilaisuuteen on houkuteltu viimeaikaisia ja tulevia 
listautujia. Suuri merkitys on ollut lisäksi yhtiöiden omalla aktiivisuudella. 
Helsingin Pörssissä on paljon pieniä yhtiöitä, jotka ovat jääneet sijoit-
tajille vieraaksi. Kaikkia yhtiöitä eivät edes analyytikot seuraa. Näidenkin 
yhtiöiden joukosta voi aktiivinen sijoittaja etsiä salkkuunsa helmeä.

Finanssikriisin seurauksena pankkisääntely kiristyy. Lainansaanti vai-
keutuu ja marginaalit nousevat. Oman pääoman ehtoinen rahoitus tulee 
kasvuyhtiöille houkuttelevammaksi. Tarvitaan toimivia arvopaperimarkki-
noita. Pörssilistan lisäksi Suomessa toimii monenkeskinen markkinapaikka 
First North. Tämä markkinapaikka on kevyemmin säännelty ja tarkoitettu 
erityisesti pienemmille kasvuyhtiöille. First Northilla on tällä hetkellä vain 
kaksi yhtiötä. Useat yhtiöt ovat kuitenkin ilmaisseet kiinnostuksensa 
hakeutua markkinapaikalle. Sijoittajan kannattaa pitää silmänsä auki ja 
harkita sopisiko First North –yhtiö tulevaisuudessa yhdeksi osaksi salkkua.

Pörssisäätiö on iloinen saadessaan tarjota kohtaamispaikan, mahdol-
lisuuden yhtiöille esittäytyä ja yksityissijoittajille saada tietoa. Päätökset 
ovat luonnollisesti kunkin omia, eikä yhtiön esiintymistä Pörssi-illassa tule 
pitää sijoitussuosituksena.

Antoisaa helmenkalastusta toivottaen,

Sari Lounasmeri
Toimitusjohtaja
Pörssisäätiö
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Innofactor Oyj
Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt toimittaja 
ja Suomen pörssin nopeimmin kasvava IT-yhtiö. Innofactorin tavoitteena 
on kasvaa pohjoismaiden merkittävimmäksi Microsoft-ratkaisuihin keskit-
tyneeksi toimittajaksi, johon liittyen Innofactor laajensi yritysoston kautta 
kesäkuussa 2012 toimintaansa Tanskaan.

Innofactor toimii systeemi-integraattorina sekä kehittää omia ohjelmis-
totuotteita merkittävien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tarpei-
siin. Innofactor keskittyy toiminnassaan organisaatioiden ydinjärjestelmien 
tarjoamiseen. Globaaleille markkinoille Innofactor tarjoaa valikoiduilla 
alueilla lisäarvoa tuottavia pilvi- ja mobiiliratkaisuja.

Innofactorin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua sekä Suomes-
sa että kansainvälisesti ja saavuttaa strategian mukaisesti vuosien 
2011–2015 välillä keskimäärin 30–40 prosentin vuosikasvu. Yhtiön osake 
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pienten yhtiöiden ryhmässä, 
toimialaluokassa Teknologia. Yhtiöllä oli vuoden 2011 lopussa noin  
12 000 osakkeenomistajaa.

Lisätietoja: www.innofactor.fi

Avainlukuja 1.1. – 31.12.             2010          2011         1.1.-30.6.2012

Liikevaihto, tuhatta € 9 862 17 205 7 954
Liikevoitto, tuhatta €  702 904 -316
Voitto ennen veroja, tuhatta €  696 886 -598
Tulos / osake € 0,03 0,02 -0,02
Osinko / osake €   - * - * -
Oma pääoma / osake € 0,42 0,44 0,43
Markkina-arvo, tuhatta €              46 818**      17 557** 13 876
P/E -luku                                         92,7**           25,6** -
Omavaraisuusaste % 68,2 74,5 76,8
Henkilöstö keskimäärin 108 177 181

* Osinko viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
** 31.12.



Revenio Group Oyj
Revenio Group Oyj on suomalaisen monialakonserni Revenion emoyhtiö. 
Revenio Group Oyj:n tytäryrityksille on yhteistä korkealaatuinen suoma-
lainen erityisosaaminen ja vientiin perustuva liiketoiminta.

Revenio-konserni muodostuu kuudesta itsenäisesti liiketoimintaa 
harjoittavasta yhtiöstä, jotka muodostavat viisi liiketoimintasegmenttiä. 
Tytäryhtiöt ovat Done Logistics Oy, Done Software Solutions Oy, Icare 
Finland Oy, Boomeranger Boats Oy, FLS Finland Oy ja Midas Touch Oy.

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pienten 
yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Teollisuustuotteet ja -palvelut. 
Yhtiöllä oli vuoden 2011 lopussa noin 3 700 osakkeenomistajaa.

                                                          Lisätietoja: www.reveniogroup.fi

Avainlukuja 1.1. – 31.12.                     2010            2011   1.1.-30.6.2012

Liikevaihto, tuhatta € 29 420 33 281 14 007
Liikevoitto, tuhatta € *** -715 3 421 -125
Voitto ennen veroja, tuhatta €  -739 4 800 -328
Tulos / osake €, jatkuvat toiminnot -0,011 0,028 -0,004
Osinko / osake €                                    0,02*              0,02* -
Oma pääoma / osake € 0,19 0,21 0,19
Markkina-arvo, milj. €                             23,0**             36,9** 27,7
P/E –luku                                              -45,5**             17,1** -
Omavaraisuusaste % 60,8 66,6 61,6
Henkilöstö keskimäärin 423 248 253

*Osinko viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
**31.12.
*** Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä.



Siili Solutions Oy
Siili Solutions Oy on vuonna 2005 perustettu suomalainen IT-alan 
palveluyritys, joka tarjoaa asiakkaalleen koko tietojärjestelmänsä katta-
van teknisen osaamisen tietokannoista käyttöliittymiin. Puolueeton laaja 
osaamisperusta sekä maan johtava arkkitehtuuriosaaminen yhdessä ket-
terän projektiohjausmallin kanssa tekevät Siilistä ainutlaatuisen.

Siili tarjoaa palveluaan Suomen johtaville yrityksille lukuisilla eri toimi-
aloilla, kuten pankeille, mediatoimialalle ja teollisuudelle. Lisäksi Siilin 
asiakkaita ovat julkishallinnon edelläkävijäorganisaatiot. Siilin asiakkaita 
ovat mm. OP-ryhmä, Mandatum Life, Maa- ja Metsätalousministeriö, 
Eläketurvakeskus, Elisa sekä Ahlstrom.

Siili myy osaamistaan teknologiariippumattomasti JIT – periaatteella; 
vain tarvittava osaaminen ja vain silloin kun se on tarpeen. Tavoitteena on 
pitkäjänteinen asiakassuhde, joka perustuu molemminpuoliseen kun-
nioitukseen ja jatkuvaan parantamiseen. 

Siili on perustamisvuodestaan lähtien kasvanut kannattavasti, ja se 
on yksi IT-alan nopeimmin kasvavista yrityksistä Suomessa. Siili Solutions 
Oy selvittää parhaillaan yhtiön osakkeen listausmahdollisuuksia NASDAQ 
OMX First North Finland -markkinapaikalle.

                                                                           Lisätietoja: www.siili.fi 
 

Avainlukuja 1.1. – 31.12.                    2010              2011   

Liikevaihto, tuhatta €                                            7 900,1        13 156,4 
Liikevoitto, tuhatta €                   735,9          1 437,0 
Voitto ennen veroja, tuhatta €                                  730,1          1 428,5 
Taseen loppusumma, tuhatta €                            3 662,4          4 939,4 
Markkina-arvo, €                                                       -                      - 
P/E –luku                                                                  -                      - 
Omavaraisuusaste %                                             33,5 %           26,4 % 
Henkilöstö keskimäärin                                              82                  92 



Solteq Oyj

Solteq on johtava kaupan ja palvelualan ohjelmistopalveluyhtiö. Tar-
joamme kestävää kumppanuutta ja markkinoiden laajimman valikoiman 
palveluja koko toimitusketjun optimoinnista kuluttaja-asiakastiedon hal-
lintaan. Teknologiariippumattomat ratkaisumme auttavat asiakkaitamme 
ohjaamaan liiketoimintaansa mahdollisimman tehokkaasti ja kannat-
tavasti. Solteq on suomalainen perheyhtiö, joka on perustettu vuonna 
1982. Yhtiön nimi oli tuolloin Tampereen Tiedonhallinta. Vuonna 1999 
yhtiö listautui Helsingin Pörssiin ja muutti nimensä Solteq Oyj:ksi. Yhtiö 
pyrkii kehittymään ja kasvamaan kannattavasti ja noudattamaan aktiivista 
osingonjakopolitiikkaa. Solteqin tavoitteena on olla hyvä työnantaja ja 
luotettava, pitkäaikaisiin suhteisiin panostava liikekumppani. Solteq täyttää 
tänä vuonna 30 vuotta. 

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX HelsinKI Oy:ssä pienten 
yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Teknologia. Yhtiöllä oli 30.6.2012 
yhteensä 1 810 osakkeenomistajaa.

Lisätietoja: www.solteq.com

Avainlukuja 1.1. – 31.12.             2010               2011     1.1.-30.6.2012

Liikevaihto, milj. € 27,0 27,1 19,3
Liiketulos, milj. € -4,3 1,5 1,3
Tulos ennen veroja, milj. €  -4,5 1,3 1,2
Tulos / osake € -0,32 0,08 0,06
Osinko / osake €  0,00                0,00* -
Oma pääoma / osake € 0,45 0,52 -
Markkina-arvo, milj. €                     12,6**             11,9** 16,5
P/E –luku                                    -11,93**            12,52** -
Omavaraisuusaste % 30,6 34,2 36,6
Henkilöstö keskimäärin 233 211 238

* Yhtiön hallitus esittää vuonna 2012 yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään 
enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista 
yksityiskohdista.
**31.12.



Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä, ja sen täysin 
omistetusta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver 
kehittää hopea- kulta- ja sinkkiesiintymiä Pohjoismaissa. Yhtiöllä on  
pitkälle viety hopeakaivosprojekti Taivaljärvellä Itä-Suomessa. Projekti  
on toteutettavuus- ja kannattavuusselvitys vaiheessa (feasibility study).

Sotkamo Silverin liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Poh-
joismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat 
vaatimukset. Sotkamo Silver pyrkii olemaan Pohjoismaisten mineraaliesi-
intymien johtava hyödyntäjä. Päämääränä on lisätä yhtiön mineraalivaran-
toja ja malmivaroja malmitutkimuksella, malmioiden kehittämisellä ja niiden 
hankinnalla sekä kumppanuussuhteilla.

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Sotkamo Silver AB:ssa on  
14 152 631 ja osakepääoma on 141 526 311 SEK. Yhtiöllä on noin  
5 000 osakkeenomistajaa

Lisätietoja: www.silver.fi

Avainlukuja 1.1. – 31.12.             2010               2011     1.1.-30.6.2012
  LUVUT RUOTSIN KRUUNUISSA
Liikevaihto, milj. KSEK 129 110 1 083
Liikevoitto, milj. KSEK *** 17 097 - 6 895 -3 137
Voitto ennen veroja, KSEK  17 097 - 6 895 -3 137
Tulos / osake SEK 0,10 -0,03 -0,01
Osinko / osake SEK 0 0 0
Oma pääoma / osake SEK 0,3 0,29 0,45
Markkina-arvo, milj. KSEK         10 637**           150 000** 114 200
P/E –luku  - - -
Omavaraisuusaste % 94 87 86
Henkilöstö keskimäärin 1 6 7

*Osinko viimeksi päättyneeltä tilikaudelta
**31.12.
*** Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä.



Tecnotree Oyj
Tecnotree on kansainvälinen operaattoreiden IT-ratkaisujen toimittaja, joka 
tarjoaa palveluita ja ratkaisuja maksamiseen, laskutukseen, viestimiseen 
sekä asiakkuudenhallinta- ja sisältöliiketoimintaan. Tecnotreen ratkaisujen 
avulla tietoliikennepalvelujen toimittajat voivat kasvattaa liiketoimintaansa 
luomalla digitaalisten palvelujen markkinapaikkoja, ja kasvattaa lisäarvoa 
asiakkaidensa elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tecnotree tunnetaan jousta-
vuudestaan ja sitoutuneisuudestaan. Yhtiöllä on yli 1 000 työntekijää, 
jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 100 operaattoria. 

Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä pienten 
yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Teknologia. Yhtiöllä oli 30.6.2012 
noin 6 300 osakkeenomistajaa.

Lisätietoja: www.tecnotree.com

Avainlukuja 1.1. – 31.12.                   2010             2011    1.1.-30.6.2012

Liikevaihto, milj. € 60,7 62,3 31,3
Liikevoitto, milj. €  -8,1 -11,1 -6,7
Oikaistu liiketulos, milj. € * -2,5 -1,7 -3,8
Tulos ennen veroja, milj. € -9,4 -9,9 -7,6
Tulos / osake €, laimentamaton ** -0,13 -0,18 -0,09
Tulos / osake €, 
laimennusvaikutuksella oikaistu ** -0,13 -0,18 -0,09
Osinko / osake €  - - -
Oma pääoma / osake € ** 0,85 0,58 0,37
Markkina-arvo, milj. € 44,2 28,0 19,6
P/E -luku  -4,0 -1,8 -
Omavaraisuusaste % 66,4 50,7 50,0
Henkilöstö keskimäärin 797 922 1017

*Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, 
  niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja.
**Tunnusluku on osakeantioikaistu kaikilla esitetyillä kausilla




