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Ministerns översikt

  Finlands ekonomiska utveckling fortgick tämligen 
gynnsam under år 2007. börsbolagens resultat var i hu-
vudsak goda och de dividender som betalades utgående 
från dem stora. Som ägare fi ck staten på basis av resul-
taten i de börsnoterade och onoterade bolagen redan för 
andra året i följd dividendinkomster på över en och en halv 
miljard euro. Under årens lopp har staten i sin ägarstyrning 
aktiverat sin dividendpolitiska målsättning, vilket för sin del 
har medverkat till att statens dividendinkomster har ökat.

osäkerheten på den internationella fi nansmarknaden 
och i synnerhet de sämre ekonomiska utsikterna i Förenta 
Staterna orsakade en nedgång i aktiekurserna mot slutet 
av året. värdet av statens börsportfölj var vid utgången av 
året tio procent högre än vid början av året, fastän staten 
under året hade sålt ut av sitt bolagsinnehav.

Den länge eftersträvade koncentreringen av statens 
ägarstyrning blev verklighet den 1 maj 2007. hörnstenen 
för koncentreringen är att en minister i regeringen svarar 
för de frågor som gäller ägarstyrningen. redan på basis av 
denna kortvariga erfarenhet har den koncentrerade ägar-
styrningen visat sig vara ett fungerande arrangemang. Nå-
got behov att sammanpassa synpunkter företrädda av oli-
ka ministrar som är delansvariga för ägarstyrningen, vilket 
tidigare försvårade beslutsfattandet, fi nns inte längre. De 
ställningstaganden som på ett naturligt sätt uppkommer i 
fi nanspolitiska ministerutskottet har erbjudit ett gott stöd 
för den ansvariga ministerns handlande.

Ägarstyrningen av de bolag som är verksamma på 
marknadsvillkor sköts nu av en avdelning för ägarstyrning, 
som har grundats vid statsrådets kansli. Ägarstyrningen 
av bolag som sköter vissa sepcialuppgifter kvarstår vid 
det ministerium som ansvarar för myndighetsverksamhe-
ten. betydelsefullt är att kunnandet och resurserna i fråga 
om analyseringen, som är viktiga för den koncentrerade 
ägarstyrningen av de bolag som verkar på marknadsvillkor, 
nu fi nns under samma tak och att de har kunnat utökas. 
Detta ger starkare förutsättningar än tidigare att producera 
material som grund för ägarpolitiska avgöranden. Samti-
digt kan man också utvidga rapporteringen om statens bo-
lagsinnehav. i höst får riksdagen för behandling en första 
omfattande rapport om utvecklingen av statens innehav 
och ägarpolitikens resultat. Syftet är att denna praxis ska 
bli årlig.

Den regering som inledde sin verksamhet våren 2007 
har i enlighet med sitt program drivit en aktiv ägarpoli-
tik baserad på marknadsvillkor. Statens ägarandel har på 
ett behärskat sätt minskats i vissa bolag som är verksam-
ma på marknadsvillkor. Det är positivt att andra inhem-
ska ägarparter har varit intresserade av att i sina portföljer 
köpa in av de aktier som staten har sålt. på detta sätt blev 
t.ex. Kemira förankrad vid en ny inhemsk industriell ägare.

Samtidigt har staten placerat nytt kapital i sina bolag 
genom att teckna aktier vid aktieemissioner som har orga-
niserats för att utveckla bolagen. Under regeringens första 

verksamhetsår har också verksamheten vid två nya stats-
bolag inletts, då staten har bolagiserat två av sina funktio-
ner som har utvecklats för kommersiell affärsverksamhet.

Totalrevideringen av statsbolagen, som länge varit un-
der beredning, avslutades år 2007 och en av riksdagen 
stiftad ny lag trädde i kraft vid ingången av år 2008. ge-
nom lagen defi nieras riksdagens och statsrådets behörig-
het när staten förvärvar eller avstår från infl ytande i bolag. 
regeringen måste ha fullmakt av riksdagen för att staten 
ska kunna avstå från att vara enda ägaren eller från sitt 
majoritetsinnehav i ett bolag. i lagen defi nieras dessutom 
fördelningen av behörigheten mellan statsrådets allmän-
na sammanträde och det ministerium som ansvarar för 
ägarstyrningen samt preciseras de bestämmelser som an-
knyter till aktieförsäljning och företagsarrangemang. Det 
senare befrämjar framför allt ett fl exibelt genomförande 
av ägararrangemang. Nu är handlingsramarna för statens 
ägarstyrning också i fråga om lagstiftningen klarare och 
mera tidsenliga.

Det gångna året har klart visat att den nya handlings-
modellen ger staten bättre möjligheter än tidigare att ge-
nomföra en aktiv och ansvarstagande ägarstyrning.

Jyri Häkämies
Ansvarig minister för statens ägarstyrning
Maj 2008
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De av staten ägda bolagen och ägarpolitiken

  Staten var vid utgången av år 2007 en betydande ak-
tieägare i totalt 53 bolag (se bilaga sid 51). av dessa var 31 
bolag med statlig majoritet. huvuddelen av de bolag som 
staten äger är verksamma på marknadsvillkor.

Staten hade innehav i 12 börsnoterade bolag. värdet av 
statens innehav i dessa var vid utgången av år 2007 totalt 
28,0 miljarder euro. De till värdet största aktieinnehaven 
hade staten i Fortum abp, 13,9 miljarder euro, TeliaSonera 
ab 3,9 miljarder euro och i Neste oil abp 3,1 miljarder euro.

vid ingången av maj 2007 koncentrerades ägarstyr-
ningen av de bolag som är verksamma på marknadsvillkor 
till avdelningen för ägarstyrning som inledde sin verksam-
het vid statsrådets kansli. Till dess uppgifter hör också att 
utveckla och allmänt styra statens ägarpolitik. Ägarstyr-
ningen av de bolag som sköter statens specialuppgifter 
fördelar sig mellan flera olika ministerier.

Ägarpolitiska beslut och ställningstaganden

rgeringen fattade i juni 2007 ett principbeslut om statens 
ägarpolitik, där de centrala principerna och verksamhets-
sätten för statens ägarstyrning stakas ut. Syftet är att be-
slutet ska följas i statens ägarpolitiska beslutsfattande och 
vid skötseln av ägarstyrningsuppgifter.

i principbeslutet delas bolagen in i två huvudgrupper: 
bolag som är verksamma på marknadsvillkor och bolag 
som sköter statens specialuppgifter. Målet för statens 
ägarstyrning i de bolag som är verksamma på marknads-
villkor är att uppnå det bästa ekonomiska helhetsresulta-
tet. i de bolag som realiserar statens specialuppgifter har 
staten som ägare i första hand samhälleliga mål, fastän en 
lönsam verksamhet samtidigt är ett allmänt mål.

i anknytning till statsrådets principbeslut tog regering-
ens finanspolitiska ministerutskott ställning till premiering-
en i bolag med statlig majoritet och statens intressebolag. 
Detta premieringsställningstagande följs när staten defi-
nierar sin syn som ägare på de arrangemang som ska be-
slutas om i de bolag med statlig majoritet som är verksam-
ma på marknadsvillkor. Dessa riktlinjer försöker man också 
tillämpa i intressebolagen. Ställningstagandet motsvarar 
de riktlinjer som offentliggjordes år 2006.

Statsrådets kansli tillsatte i november en sakkunnig-
grupp för ägarstyrningen. Den är verksam som diskus-
sions- och rådgivargrupp för statens ägarstyrning. 

republikens president gav på hösten riksdagen en re-
geringsproposition om en lag om statens bolagsinnehav 
och ägarstyrning. genom denna lag ersätts den s.k. stats-
bolagslagen som har varit i kraft sedan år 1991. riksdagen 
godkände lagförslaget, och den nya lagen trädde i kraft vid 
ingången av år 2008 (se sid 5).

i januari 2008 gav finanspolitiska ministerutskottet ett 
ställningstagande genom vilket utskottet fastställde riktlin-
jerna för ägarpolitiken. Ministerutskottet ansåg det viktigt att 
skilja aktieägarens roll från de affärsverksamhetsbeslut som 

bolaget själv fattar. Samtidigt betonades det att målet för de 
börsnoterade bolagen är en ekonomiskt lönsam verksamhet 
och att för dem inte i efterhand kan ställas samhälleliga eller 
regionpolitiska mål som avviker från andra företags.

Ägarstyrningsåtgärder och 
ägarstyrningsarrangemang

Staten sålde i maj sina aktier i Kemira growhow oy, 30,05 
procent av bolagets aktiestock, till Yara international aSa. 
Statens totalinkomster från försäljningen uppgick till cirka 
207 miljoner euro.

i augusti sålde staten 32,1 procent av aktierna i Kemira 
oyj till inhemska placerare. Köpesumman uppgick till totalt 
655,6 miljoner euro. Statens ägarandel av Kemiras aktier 
sjönk med 32,1 procentenheter till 16,5 procent.

Staten sålde i december sin ägarandel av 15,4 procent 
i vuotekno oy.

i februari 2008 sålde staten sina aktier i oMX abp (publ), 
dvs cirka 1,25 procent av bolagets aktier och rösträtt, till bor-
se Dubai och bD Stockholm ab som gett ett anbud på ak-
tierna. Försäljningsinkomsterna uppgick till 41 miljoner euro.

i april 2008 sålde staten sina aktier i Elisa abp. Köpe-
summan uppgick till totalt 18,1 miljoner euro. Staten hade 
en andel på 0,65 procent av aktiestocken i bolaget.

i februari 2007 tecknade staten aktier till ett värde av 85 
miljoner euro vid en nyemission som Sponda oyj arrangera-
de och staten behöll därmed sin ägarandel på 34,3 procent 
av aktiestocken. Staten tecknade vid Finnair oyj:s aktie-
emission i december aktier i bolaget till ett värde av 138,6 
miljoner euro och behöll sin ägarandel på 55,78 procent.

Staten bolagiserade de kemiska analystjänsterna vid 
geologiska forskningscentralen till bolaget Labtium oy 
som helt ägs av staten. bolaget inledde sin verksamhet i 
september 2007. vid ingången av år 2008 inledde ett nytt 
statsbolag, Destia oy, sin verksamhet. bolaget grundades 
för att fortsätta vägtrafikverkets affärsverksamhet.

Nyckeltal

De bolag som ägs av staten hade år 2007 en omsättning 
på totalt 77,6 miljarder euro. av denna summa uppgick an-
delen för de börsnoterade bolagen till 67,3 miljarder euro.

antalet anställda i de bolag som ägs av staten var to-
talt 219 700. av totalantalet utgjordes börsbolagens andel 
av 161 300 anställda.

Utgående från resultaten för föregående räkenskapsår 
betalade de statsägda bolagen år 2008 staten dividender 
på totalt 1 605,5 miljoner euro.

Dividendavkastningen på statens börsaktieportfölj för 
år 2007 uppgick till 5,8 procent, dvs den var klart större än 
medelvärdet 3,8 procent för bolagen på börsens huvudlis-
ta (tabell sid 10). på motsvarande sätt var dividendrelatio-
nen 1,4 gånger medelvärdet bland börsbolagen.
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  Statens verksamhet som ägare baserar sig på lagen 
om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (L 1368/2007, 
”ägarstyrningslagen”), som trädde i kraft vid ingången av 
år 2008. Till slutet av år 2007 iakttogs den år 1991 stiftade 
lagen om utövande av statens delägarrätt i vissa aktie-
bolag som bedriver ekonomisk verksamhet (L 740/1991, 
”statsbolagslagen”). Den centrala skillnaden mellan dessa 
finns i bestämmelserna om behörighet och i normeringen 
av de arrangemang som gäller statens bolagsinnehav. Den 
nya lagen innebar inga ändringar i statens ägarstyrning el-
ler dess verksamhetsprinciper.

Ägarstyrningslagen gäller statens verksamhet som 
ägare i alla bolag, alltså både i börsbolag och i privata bo-
lag. Lagen innehåller inga undantag från den lagstiftning 
som gäller bolag och värdepappersmarknaden. av detta 
följer att både för staten som ägare och för de bolag som 
ägs av staten gäller alla de skyldigheter och begränsningar 
som ingår i bestämmelserna i aktiebolagslagen, värdepap-
persmarknadslagen och i strafflagens bestämmelser om 
missbruk av insiderinformation.

också mera generellt berörs statens innehavsfunktion 
och verksamheten vid de bolag som staten äger av den 
principen att staten som ägare följer de lagar som staten 
som lagstiftare har stiftat och att de bolag som – helt eller 
delvis – ägs av staten följer samma normer som de finska 
företag som har en annorlunda ägarstruktur. Statsinneha-
vet ändrar alltså inte på spelreglerna, och staten kan inte 
kräva eller för sig själv reservera en möjlighet att göra un-
dantag från de lagar som gäller i Finland.

Statens ägarpolitik samt de normer och beslut som 
sammanhänger med den gäller alltså i princip i lika hög 
grad både börsbolag och onoterade bolag. Även om ägar-
politiken är enhetlig, finns det betydande skillnader i sköt-
seln av den praktiska ägarkontrollen mellan börsnoterade 
och onoterade bolag. Detta beror på att den offentlighet 
som sammanhänger med börsbolagen, värdepappers-
marknadslagstiftningen med sina tillämpningsanvisning-
ar samt det stora antalet ägare måste beaktas i ägarstyr-
ningen.

bolagen skiljer sig från varandra också i det att en del 
av bolagen utför någon specialuppgift inom statsförvalt-
ningen, varför bolaget inte nödvändigtvis eftersträvar att 
maximera sitt ekonomiska resultat utan att så bra och ef-
fektivt som möjligt sköta denna uppgift. huvuddelen av 
bolagen agerar dock på marknadsvillkor och strävar efter 
ett affärsekonomiskt resultat. alla börsbolag är verksam-
ma på marknadsvillkor och i den reglering som gäller dem 
eller i verksamhetsprinciperna för ägarstyrningen av dem 
görs ingen skillnad mellan det om staten är majoritets- el-
ler minoritetsdelägare i dem.

Lagstiftningen om statens ägarstyrning

De centrala bestämmelserna i 
ägarstyrningslagen från år 2007

Ägarstyrningslagen tillämpas på det beslutsfattande som 
gäller statens bolagsinnehav och på statens ägarstyrning. 
Lagen gäller alltså inte till någon del bolagen och påver-
kar inte heller bolagens beslut, och den innehåller inga 
bestämmelser som står i strid med aktiebolagslagen eller 
värdepappersmarknadslagen. Ägarstyrningslagen är alltså 
inte heller en s.k. speciallag, med stöd av vilken man kan 
göra undantag från bestämmelserna i den allmänna lag-
stiftningen om bolagen. Däremot är ägarstyrningslagen en 
speciallag i förhållande till lagen om statsbudgeten, varför 
i lagen synnerligen exakt har definierats de villkor som gäl-
ler försäljning av aktier och aktiekapitalinvesteringar.

Lagen har tre centrala begrepp: ägarstyrning, bolag 
med statlig majoritet och statens intressebolag. Ägarstyr-
ningen har definierats vidsträckt och med den avses både 
utövande av statens rösträtt vid bolagsstämmor och an-
dra åtgärder genom vilka staten som aktieägare påverkar 
bolagets förvaltning och verksamhetsprinciper. i enlighet 
med detta är en del av ägarstyrningen både offentlig och 
lätt att iaktta i synnerhet eftersom staten deltar i börsbola-
gens bolagsstämmor. En betydande del av ägarstyrningen 
försiggår emellertid i det fördolda, i form av regelbundna 
utvärderingar av företagen samt i form av kontakter mellan 
ägaren och företagens ledning.

När man utvärderar ägarstyrningen måste man kom-
ma ihåg att i börsbolagen är det alltid bolagets styrelse el-
ler verkställande direktör som fattar avgörandet om vilka 
frågor som ska diskuteras med ägarna och när diskussio-
nerna förs. Ägaren kan inte ge ett börsbolag skyldighe-
ter i fråga om detta. investeringar och betydande strategi-
ändringar diskuteras med ägarna därför att dessa senare 
förutsätter medverkan av ägarna. Däremot tas frågor som 
enbart hör till bolagets styrelses behörighet inte upp på 
förhand med ägarna. Sådana är t.ex. effektivering av af-
färsrörelsen och program som syftar till att förbättra lön-
samheten, med vilka kan sammanhänga till och med bety-
dande konsekvenser för personalen.

i den nya lagen kategoriseras bolagen i bolag med 
statlig majoritet och statens intressebolag enligt det om 
staten är majoritets- eller minoritetsägare. i lagen har man 
därmed helt slopat det traditionella begreppet ”statsbo-
lag”, men i praktiken blir man knappast av med det särskilt 
enkelt. intressebolag är sådana bolag där staten har ett 
röstetal på minst 10 procent eller vilka i en förordning har 
definierats som intressebolag. De bolag som är intresse-
bolag på basis av en förordning är när detta skrivs två till 
antalet: arek oy och FCg Finnish Consulting group oy.

Den första av de två betydande ändringarna i den nya 
lagen finns i definitionen av behörigheten mellan statens 
olika organ. riksdagen fattar nu beslut om att staten får 
avstå från att ensam vara ägare i ett bolag och att staten 
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får avstå från sin majoritet i ett bolag. Dessa två gränser 
ersätter det mera detaljerade tillståndssystemet i den ti-
digare lagen, med vilket dessutom sammanhängde riks-
dagens specialbestämmelser som gällde vissa börsbolag. 
Den omfattande debatt som fördes på det stadium då den 
nya lagen bereddes gällde just dessa specialbestämmel-
ser om rautaruukki, outokumpu och Kemira och möjlig-
heten att slopa dem. Dessutom behövs riksdagens full-
maktsbeslut för att staten ska kunna skaffa sig majoritet 
i ett betydande företag. i båda fallen fattar riksdagen ut-
tryckligen fullmaktsbesluten och statsrådet fattar de kon-
kreta köp- eller försäljningsbesluten.

beslutsfattandet i statsrådet och behörighetsförhållan-
dena har fördelats mellan statsrådets allmänna samman-
träde och det ministerium som svarar för ägarstyrning-
en. allmänna sammanträdet fattar alla beslut om att köpa 
och sälja aktier, och en enskild minister eller tjänstemän 
kan således inte ingripa i statens innehav utan fullmakt av 
statsrådets allmänna sammanträde. Detsamma gäller nya 
placeringar i aktiekapital och beslut av det allmänna sam-
manträdet behövs också i situationer där besluten i bola-
gets organ medför att statens bestämmande inflytande 
minskar betydligt. Dessutom beslutar statsrådets allmän-
na sammanträde om de allmänna principer och handlings-
direktiv som gäller statens ägarpolitik och ägarstyrning. 
Det centrala direktiv som fastslår hur ägarstyrningen ska 
skötas är följaktligen statsrådets principbeslut om ägar-
politiken, som en ny regering i allmänhet har gett ganska 
snabbt efter att den har inlett sin verksamhet.

En andra betydande ändring sammanhänger med pro-
cedurbestämmelserna. bestämmelserna om företagsar-
rangemang i statsbolagslagen från år 1991 hade skrivits 
tämligen exakt utgående från gällande lag om aktiebolag, 
och detta har hela tiden orsakat problem, när lagen om 
aktiebolag, värdepappersmarknadslagen och företagsar-
rangemangens finansiella praxis har ändrats. Den nya la-
gen är i detta hänseende ”procedurneutral”, eftersom det 

avgörande enligt den är arrangemangets slutresultat och 
inte hur det genomförs. av detta följer att ett objekt för 
statens innehav kan ändras i ett företagsarrangemang bara 
statens andel i det nya bolaget kvarstår på den nivå som 
riksdagsfullmakterna förutsätter. Efter detta går det klart 
smidigare än tidigare att använda olika fusions- och del-
ningsarrangemang. i samband med detta preciserades en 
regel som anknyter till den eviga frågan om gängse värde 
i situationer med företagsköp: som gängse värde på ak-
tier anses det pris som det är möjligt att få för aktierna vid 
handel som genomförs med normala kommersiella villkor. 
om ett bolag är föremål för offentlig handel, erhålls det 
gängse priset på dess aktie vid den fortgående handeln, i 
ett annat fall används de värderingsmetoder som allmänt 
används vid företagsförvärv. också en eventuell premie 
för bestämmande inflytande bestäms utgående från dessa 
värderingsmetoder – och förhandlingssituationen.

Som helhet kan den nya lagen beskrivas med tre po-
sitiva adjektiv: kort, klar och flexibel. Kortheten och klar-
heten har särskild betydelse för en utomstående läsare, 
som (förhoppningsvis) tämligen enkelt av lagen får en bild 
av hur statens olika organ deltar i de lösningar som gäller 
innehav och ägarstyrning. Med tanke på skötseln av ägar-
styrningen är flexibilitet och klara behörighetsrelationer lika 
värdefulla. Flexibiliteten har man ännu inte kunnat testa i 
en verklig situation, men den förväntas möjliggöra sådana 
företagsarrangemang i praktiken som tidigare inte har kun-
nat genomföras och vilka har ett betydande mervärde för 
statsinnehavet.

Pekka Timonen
Överdirektör
Avdelningen för ägarstyrning

Skribenten svarade för beredningen av den nya lagen 
vid handels- och industriministeriet.
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  Ett av statsförvaltningens långvariga utvecklingsprojekt 
stod klart den 1 maj 2007, då den vid statsrådets kansli 
grundade avdelningen för ägarstyrning inledde sin verk-
samhet. Tjänstemän från tre ministerier (hiM, KM och 
FM) flyttade över till avdelningen, och även från två andra 
ministerier (JSM och MM) fördes bolag över till avdel-
ningens ägarstyrning. Till chef för avdelningen utnämndes 
pekka Timonen, som tidigare arbetat vid hiM:s ägarstyr-
ning. avdelningen hade till en början en total styrka på 18 
personer. av dessa rekryterades två utifrån och 16 flyttade 
över från de ministerier som skött ägarstyrningsuppgifter. 
våren 2008 tillsattes ännu en ny tjänst vid avdelningen, på 
viss tid.

Den nya avdelningen ansvarar för ägarstyrningen av 
totalt 39 bolag. Dessutom kvarstår ägarstyrningen av to-
talt 15 bolag på flera olika ministerier och de står därmed 
utanför den koncentrerade ägarstyrningen. Till avdelningen 
för ägarstyrning överfördes endast de bolag som verkar 
på marknadsvillkor (konkurrerande och vinsteftersträvan-
de) medan de bolag som sköter specialuppgifter åt staten 
(politikuppgifter, monopol eller dylikt) kvarstår hos det mi-
nisterium som ansvarar för denna uppgift. Denna uppdel-
ning baserar sig på en exaktare identifiering av målen för 
statens bolagsinnehav än tidigare samt på en klar åtskill-
nad mellan politiskt och kommersiellt ägande i anknytning 
till detta.

verksamhetsidén för avdelningen för 
ägarstyrning

Statsrådets avdelning för ägarstyrning är en gemensam 
sakkunnigfunktion för statsrådet. Den svarar för ägarstyr-
ningen av bolag som verkar på marknadsvillkor samt för 
sådana direktiv och sådan samordning genom vilken det 
säkerställs att ägarstyrningen av bolag med specialupp-
gifter är enhetlig och konsekvent. avdelningen planerar 
och genomför statens aktieförsäljning och aktieteckningar 
samt breddning av bolagens ägarbas. i de bolag som helt 
ägs av staten svarar avdelningen för det utvecklingsarbe-
te som säkerställer att bolagen växer till sig och kan vara  
verksamma på marknadsvillkor. genom de åtgärder som 
vidtas från statens sida i egenskap av ägare främjar avdel-
ningen också sådana företagsarrangemang som förutsät-
ter medverkan av betydande ägare.

avdelningen för ägarstyrning realiserar för sin del det 
mål enligt vilket staten ska vara en bra ägare. Utgångs-
punkten för detta är att staten är en konsekvent ägare 
som handlar på ett förutsebart sätt och vars ägarskap 
främjar långvarigt utvecklande av ett bolag utan att bolaget 
till följd av innehavet skulle ha någon särställning eller sär-
skilda skyldigheter.

Statens koncentrerade ägarstyrningsfunktion

avdelningen för ägarstyrning och dess 
organisation

avdelningen för ägarstyrning har en total styrka på 19 per-
soner. Dessa kan i fråga om verksamheten delas på tre 
grupper:

– allmän ledning och förvaltning (ledning, förvaltning, 
kommunikation och stöd), 8 personer

– Ägarstrategiskt arbete, 4 personer
– analys och uppföljning, 7 personer

avdelningens basfunktioner är ägarstrategiskt arbete samt 
analys och uppföljning som stöder det. Dessa kan man ka-
raktärisera genom att säga att inom ramen för ägarstrate-
gin görs bedömningar och fattas avgöranden om statens 
roll och verksamhet som ägare. inom ramen för analys 
och uppföljning byggs det bolags- och branschvisa kun-
nande upp, med stöd av vilket det ägarstrategiska arbetet 
utförs. Det ägarstrategiska arbetet innebär också till en vä-
sentlig del extern kommunikation, medan igen analys och 
uppföljning är en intern stödfunktion på avdelningen, ett 
slags stenfot för den.

Ett offentligt innehav och en öppen 
ägarstyrning

Statens företagstillgångar utgör en betydande del av sam-
hällets gemensamma tillgångar. De måste skötas på ett 
sätt som kan kontrolleras och som åtnjuter allmänt förtro-
ende. avdelningen för ägarstyrning är en självständig sak-
kunnigfunktion som är åtskild från de ministerier som skö-
ter regleringsuppgifter med anknytning till bolag. Till dess 
centrala uppgifter hör att producera och regelbundet ge ut 
information som gäller statens bolagsinnehav och hur det 
sköts. Denna information ska vara täckande och förståelig.

Ägarstyrningen ska vara konsekvent och så öppen 
som möjligt. på värdepappersmarknaden bör man kunna 
lita på statens handlande och principer som ägare för att 
statens medverkan som en betydande ägare inte ska sän-
ka värdet på de börsbolag som ingår i statens portfölj. af-
färskompanjonerna och konkurrenterna till de bolag som 
är verksamma på marknadsvillkor måste för sin del kunna 
lita på att bolagen inte har någon som helst särställning på 
basis av statsinnehavet i dem. Samtidigt måste ägarstyr-
ningen skötas på ett sätt som möjliggör kontakter mel-
lan företagen och den betydande ägaren. Som motvikt till 
öppenheten gäller att insiderreglerna ska följas utan un-
dantag, företagens planer och de affärshemligheter som 
anknyter till dem ska ovillkorligen behandlas konfidentiellt 
och statens affärshemligheter som gäller skötseln av ägar-
politiken ska också de hemlighållas.
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Målen för det ägarstrategiska arbetet

Det grundläggande målet är att staten bör vara en bra äga-
re. Detta förutsätter förståelse för ägarens roll och upp-
gifter samt konsekvens i de beslut som gäller ägandet. 
Statens ägarstyrning bör också vara öppen, förståelig och 
trovärdig på så sätt att det råder balans mellan genomsyn-
ligheten i fråga om ägandet och den konfidentialitet som 
är nödvändig för ägarstyrningen. inom detta ramverk sö-
ker sig statens ägarstrategiska arbete sin fåra. Strategiar-
bete görs såväl genom bolagsvisa utvecklingsprojekt, ge-
nom utredning av olika ägararrangemang eller alternativ till 
dem, som också inom statsförvaltningen. Det sistnämnda 
är det inte enkelt att varsebli, men inom statsförvaltning-
en finns fortfarande funktioner vilkas art (ska det vara ett 
ämbetsverk, ett affärsverk eller ett bolag) övervägs och ut-
vecklingsalternativ söks.

Under avdelningens första verksamhetsår har två nya 
bolag, som helt ägs av staten, redan sett dagens ljus: la-
boratoriebolaget Labtium och infrastrukturbyggaren De-
stia. Under samma år har staten sålt ut sitt innehav i 
Kemira growhow och vuotekno, minskat sitt innehav i 
Kemira och deltagit i slutförandet av avvecklingen av bo-
laget Wood Focus. Dessutom har det blivit aktuellt med 
en omfattande totalbedömning av affärsverksmodellens 
framtid och en representant för avdelningen deltar i denna 
bedömning. Det är inte uteslutet att flera nya aktiebolag 
tillägs i statens ägarportfölj som resultat av utredningsar-
betet.

i Finland har staten inte haft några särskilda privatise-
ringsprogram, men staten har småningom minskat sina 
ägarandelar i synnerhet i börsnoterade bolag. För onote-
rade bolag har man sökt strategiska minoritetsägare, som 
ger bolaget sådant industriellt kunnande eller bransch-
kunnande som staten inte kan ha. aktieförsäljning och 
breddande av ägarbasen har ofta – och ibland till och med 
främst – också andra mål än att få försäljningsintäkter: ge-
nom dem främjas också bolagens utvecklingsmöjligheter 
och breddas i mån av möjlighet deras ägarkår. Som ägare 
är staten synnerligen beredd att främja fusions- och före-
tagsförvärvsarrangemang, med vilka bolagens konkurrens-
ställning förbättras och höjningen av ägarvärdet främjas. i 
onoterade bolag är ett eftersträvansvärt alternativ att lista 
bolaget på börsen, om bolagets storlek och affärsverk-
samhet samt situationen på marknaden möjliggör detta.

Med dessa instrument har det ägarstrategiska arbe-
tet fortgått också inom ramen för den nya avdelningen. 
Till denna del har inga betydande ändringar gjorts jämfört 
med tidigare. Däremot gav förstärkningen av analys- och 
uppföljningsfunktionen den en klart starkare roll och mera 
självständig betydelse än tidigare.

analys- och uppföljningsfunktionen

Som jämförelseobjekt för ägarstyrningens analysfunktion 
ställdes analysfunktionerna hos de banker och placerings-
bolag som är verksamma på kapitalmarknaden. När detta 
är målet framträder hörnstenarna i analysfunktionen enligt 
följande:

• professionella verktyg. analytikerna använder sig av 
ett enhetligt beräkningssystem som lämpar sig för 
uppföljning av aktieinnehav, med vilket varje bolags 
ekonomiska situation följs upp. Även om bolagens 
bokslutspraxis på goda grunder varierar, ger ett en-
hetligt system en god grund för diskussion om de fin-
justeringar som görs i fråga om bolagen. Samtidigt är 
granskningen i andra frågor enhetlig och jämförbar.

• Kontinuerlig ökning av förståelsen av företagen. Siff-
rorna för de ägda bolagen bör förutom studeras också 
jämföras med andra bolag i samma bransch. Dessa är 
huvudsakligen utländska bolag av samma storlek och 
typ, eftersom ett statsägt bolag ofta är den enda eller 
den största aktören i sin bransch i Finland. För att kun-
na följa de utländska bolagen stöder man sig på finans-
branschens datasystem, den information som börsen 
producerar, men också på medierna och internet. bola-
gen bekantar man sig också med genom fabriksbesök 
och diskussioner med utomstående analytiker.

• Uppgifter om staten som ägare och om de ägda bola-
gen. Ägarstyrningen är den instans som bör ha korrek-
ta basuppgifter om staten som ägare. Det antal aktier 
som staten äger nu och har ägt tidigare, de arrange-
mang som genomförts i bolagen och villkoren för dem, 
de dividender staten har fått etc. är sifferuppgifter som 
sammanställs i ägarstyrningen. Det statliga innehavets 
historia granskas ofta i olika diskussioner, och under 
tidernas gång har informationsbanken vuxit ordentligt. 
informationsbanken bör innehålla basuppgifter också 
om bolagen sådana de har varit vid olika tidpunkter och 
under olika tidsperioder (t.ex. Enso-gutzeit eller val-
met).

Även om analysfunktionen jämför sig själv kritiskt med an-
dra professionella placerare, finns det avgörande skillna-
der vid hanteringen av deras och ägarstyrningens innehav. 
Den största skillnaden är att staten inte aktivt handlar med 
sitt aktieinnehav. Transaktionerna är högst några per år, i 
typiska fall stora aktieaffärer på den finska marknaden, an-
tingen aktieteckningar eller aktiearrangemang. Kortvarig 
handel bedrivs inte, och syftet är inte heller att öka statens 
innehav i börsbolagen genom köp av aktier. Det gör att sta-
ten inte har de sedvanliga möjligheter att balansera risker-
na i sitt innehav som andra portföljförvaltare har. 
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En annan betydande skillnad är att när staten säljer av 
sitt innehav frigörs medel, som försvinner ur den aktie-
portfölj som ägarstyrningen rapporterar om, in i statens 
kassa. Medel försvinner alltså ur systemet. Detta ställer 
sina egna utmaningar på uppföljningen av statens inne-
hav: man kan inte direkt jämföra portföljens värde i euro 
för fem år sedan och nu. När avkastningarna beräknas bör 
aktieförsäljningsinkomster, dividender och andra avkast-
ningar som inte omfattas av ägarstyrningens rapportering 
beaktas. Trots detta har dessa avkastningar tillfallit staten, 
och de beaktas som den avkastning som staten fått på sitt 
innehav. Ägarstyrningen strävar efter att i sin rapportering 
referera ändringarna i portföljen så att transaktionerna och 
deras penningvärde presenteras i tabellform. Dessutom 
beaktar avkastningskalkylerna, enligt vedertagen prax-
is inom finansieringsteorin, även ur systemet försvunna 
medel. 

analytikerna utför sitt arbete utgående från offentlig 
information. För det första står staten som delägare i sam-
ma ställning som övriga ägare, den får ingen konfidentiell 
företagsinformation. För det andra gör arbetet med offent-
lig information att analytikerna fritt kan diskutera sina iakt-

tagelser med andra analytiker och aktörer. analytikerna gör 
upp egna prognoser och scenarier, utan att de behöver be-
kymra sig huruvida det uppkommer insiderinformation.

inom statens koncentrerade ägarstyrning finns 37 
bolag, som vart och ett är verksamt inom sin bransch. 
Jämfört med bankernas analytiker ska ägarstyrningens 
analytiker känna minst fem olika branscher, och gärna syn-
nerligen ingående. Dessutom är branscherna sådana om 
vilka det inte finns mycket offentlig information tillgänglig. 
arbetet i analysgruppen är alltså omfattande, utmanande 
och intressant; det förutsätter entusiasm och nyfikenhet 
när det gäller att följa företagens verksamhet.

Pekka Timonen
Överdirektör
Avdelningen för ägarstyrning

Jarmo Kilpelä
Finansieringsråd
Avdelningen för ägarstyrning
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Jämförelser av nyckeltal

Förändring av omsättningen % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 5,8 3,3 10,8 14,1 12,3 9,3
hela börsen* exkl. Nokia 7,7 4,3 9,1 12,2 8,1 8,3
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 0,0 4,5 8,7 14,9 3,6 6,3

Rörelsevinst % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 8,3 9,3 9,4 10,7 10,8 9,7
hela börsen* exkl. Nokia 6,2 7,9 8,2 9,8 9,2 8,2
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 8,4 10,9 10,9 12,9 12,9 11,2

Nettoresultat % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 5,0 6,3 6,6 7,5 8,0 6,7
hela börsen* exkl. Nokia 3,3 5,1 5,5 6,6 6,0 5,3
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 4,6 7,5 7,5 8,8 8,9 7,5

Avkastning på eget kapital % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 10,1 12,1 13,3 17,0 18,3 14,2
hela börsen* exkl. Nokia 6,6 9,8 10,3 13,4 12,1 10,4
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 6,7 11,3 11,0 14,4 14,3 11,5

Soliditetsgrad % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal.

hela börsen* 47,7 50,9 47,6 47,1 43,8 47,4
hela börsen* exkl. Nokia 44,7 48,6 46,3 46,1 44,9 46,1
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 46,1 51,0 48,5 47,7 48,1 48,3

Ekonomiskt mervärde (EVA) % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 0,3 2,5 2,4 4,3 4,6 2,8
hela börsen* exkl. Nokia -2,1 0,9 0,5 2,6 2,1 0,8
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** -3,0 1,2 -0,5 4,1 3,2 1,0

P/B-tal 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 2,2 1,9 2,5 2,7 2,9 2,4
hela börsen* exkl. Nokia 1,4 1,5 1,9 2,2 2,0 1,8
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 1,2 1,3 1,8 2,1 2,1 1,7

P/E-tal 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 21,7 16,0 18,7 16,0 16,1 17,7
hela börsen* exkl. Nokia 21,1 15,8 18,1 16,9 17,2 17,8
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 18,1 12,4 16,4 14,9 14,8 15,3

Dividendavkastning % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 2,9 3,3 3,8 4,6 3,8 3,7
hela börsen* exkl. Nokia 4,1 3,6 4,8 5,4 5,0 4,6
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 5,4 3,9 6,3 7,6 5,8 5,8

Utdelning/Resultat % 2003 2004 2005 2006 2007 Medeltal

hela börsen* 64,0 48,0 49,0 49,5 60,9 54,3
hela börsen* exkl. Nokia 85,8 57,9 60,1 61,1 85,8 70,1
börsnoterade bolag med statlig majoritet och intressebolag** 61,7 45,9 94,3 100,1 86,0 77,6

börSLiSTaDE boLag MED STaTLig MaJoriTET oCh STaTENS 
iNTrESSEboLag  

* Jämförelsebolagen täcker inte 100 % av listans marknadsvärde utan banker och försäkringsbolag
** Exklusive Sampo abp
Tabellen har beräknats på totala summor, ökningen av omsättningen har viktats med omsättningen.

i jämförelsen har banker och försäkringsbolag inte tagits med.
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börSboLag



Finnair är en koncern inom resebranschen som 
erbjuder reguljärflyg, semesterflyg, resebyråtjänster 
och frakttjänster i Finland och internationellt. Regul-
järflyg svarar för drygt 70 procent av koncernens 
externa omsättning. Över hälften av Finnairs intäk-
ter från reguljärtrafik genereras inom trafiken mel-
lan Europa och Asien. Inrikestrafiken bidrar med 12 
procent av försäljningsintäkterna från reguljärtrafik.
 Finnair har en geografisk konkurrensfördel i tra-
fiken mellan Europa och Asien. Finnair transporte-
rar drygt 8,6 miljoner passagerare och 100 miljoner 
kilo gods per år.

  resultatet för 2007 blev det bästa i företagets historia. 
Det operativa resultatet uppgick till närmare 100 miljoner 
euro. avkastningen på sysselsatt kapital var 14,2 procent.

Finnair är det europeiska flygbolag som växer snabbast 
i trafiken på asien. Finnair transporterade 1,1 miljoner pas-
sagerare på sina linjer till och från asien under 2007. Tra-
fiken växte med över 30 procent från föregående år. över 
hälften av passagerar- och fraktintäkterna kommer anting-
en direkt eller indirekt från asientrafiken. 

Finnair stod år 2007 för hälften av den ökning som de 
europeiska flygbolagen upplevde inom trafiken på asien. 
Finnair intar fjärde platsen bland de europeiska aktörerna i 
flygtrafiken mellan Europa och asien. 

över 70 procent av passagerarna på Finnairs asien-
flyg ska resa vidare med ett anslutningsflyg till Europa. En 
tredjedel av passagerarna i trafiken på asien är asiater, en 
tredjedel är nordeuropéer och en tredjedel kommer från 
övriga delar av Europa.

De nuvarande långdistansplanen av typ boeing MD-11 
kommer att tas ur trafik inom ett par år. De ersätts med 
airbus-plan av modellerna a330 och a340. Samtidigt kom-
mer storleken på flottan att öka. bränsleförbrukningen och 
utsläppen är över 20 procent lägre på de nya planen.

Som ett led i finansieringen av den nya flottan genom-
förde Finnair en riktad emission till gamla aktieägare i de-
cember 2007. Emissionen inbringade 244 miljoner euro. 
Finska staten deltog i emissionen med en insats på 139,5 
miljoner euro.

Tyngdpunkten i det inrikes linjenätet ligger på destina-
tioner i norra Finland som Finnair trafikerar med jetplan. 
Finnair har dessutom dagliga flyg med jetplan på mer ef-
terfrågade turer till städer i södra och mellersta Finland. 

Finnair avvecklade trafiken med propellerplan och upp-
hörde med kortresor när det estniska dotterbolaget aero 
airlines lade ned verksamheten i januari 2008. i juli 2007 
sålde Finnair dotterbolaget FlyNordic till flygbolaget Nor-
wegian air Shuttle.

hUvUDKoNTor
besöksadress
Datavägen 11 a

poSTaDrESS
pb 15, 01053 Finnair
Tfn 09 81 881
Fax 09 818 2944
förnamn.släktnamn@finnair.com
www.finnair.com/koncernen
www.finnair.com
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Kari Jordan, vice ordförande
Sigurdur helgason
Satu huber
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i förhållande till bolagets aktie

Den pågående förnyelsen av 
Finnairs flotta innebär lägre 
bränsleförbrukning och ut-
släpp redan idag. Under nästa 
årtionde kommer Finnair att 
köpa nya Airbus A350XWB, 
bredbukiga plan av en ny ge-
neration som har ännu bättre 
bränsleekonomi. De sätts in 
på långdistanslinjerna.
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 1 871 1 990 2 181
rörelsevinst Milj.e 82 -11 142
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 88 -15 139
avkastning på investerat kapital % 11,1 -0,1 14,2
Soliditet % 42,2 37,2 47,0
balansomslutning Milj.e 1 638 1 660 2 146
investeringar, brutto Milj.e 58 252 326
personal, medeltal 9 447 9 598 9 480

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 73,8 75,4 75,4
Utdelning Milj.e 21,8 8,9 32,0

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 18,12 -88,05 7,79
resultat/aktie (EpS) e 0,73 -0,16 1,04
Eget kapital/aktie e 6,91 6,14 7,70
Dividend/aktie e 0,25 0,10 0,25
Dividend/resultat % 34,3 -64,4 31,5
Effektiv dividendavkastning % 2,1 0,8 3,1

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 55,8
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 17,9

börSboLag      1�
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Fortum är ett av de ledande energiföretagen i Nor-
den och andra delar av Östersjöområdet. Före-
tagets verksamhet omfattar produktion, distribu-
tion och försäljning av el och värme samt drift och 
underhåll av kraftverk. Fortum ser till att hållbara 
energitjänster finns tillgängliga i dag och i framti-
den. 

  år 2007 var finansiellt sett framgångsrikt för Fortum. 
Fortum nådde sitt bästa årsresultat hittills och nådde alla 
sina viktigaste finansiella mål – trots att förhållandena på 
den nordiska elmarknaden var utmanande. Fortum lycka-
des höja sitt erhållna kraftpris med 7 % och nå ett utmärkt 
affärsresultat. Detta tack vare flexibel kraftproduktions-
portfölj och framgångsrik hedging.

Fortum gjorde stora framsteg under 2007 med att för-
verkliga sin strategi. implementeringen av investeringspro-
grammet på 3 miljarder euro för att öka kraft- och värme-
produktionen i Norden med 1 300 MW fortsatte och flera 
avtal slöts med stora kunder. Fortum påbörjade en miljö-
konsekvensanalys för en möjlig ny kärnkraftsanläggning 
i Lovisa, Finland, investerade i anläggningar i Estland och 
polen och reviderade sin vision och strategi för forskning 
och utveckling för att säkra framtida tillväxt.

Fortums vision vad gäller forskning och utveckling möj-
liggör en koldioxidfri och hållbar framtid för Fortum. Cen-
trala forsknings- och utvecklingsaktiviteter är bland annat 
utvecklingen av utnyttjande av biobränsle och koldioxidav-
skiljning i kraftverken. i 2007 installerade Fortum en för-
söksanläggning för koldioxidavskiljning i kraftverket i vär-
tan i Stockholm, och i början av 2008 startade studier av 
koldioxidavskiljning i kraftverket Meri-pori i Finland. Dess-
utom fortsatte Fortum att utveckla sina kunderbjudanden 
för att ge kunderna större mervärde med, till exempel, au-
tomatisk mätaravläsning.

Fortums vision är att vara förebilden bland kraft- och 
värmebolag och en föregångare i hållbar utveckling. år 
2007 reviderades visionen och målet att vara en föregång-
are i hållbar utveckling lades till. Detta understryker tyd-
ligt Fortums långvariga engagemang för hållbar utveckling, 
och i synnerhet att motverka klimatförändringen, men det 
pekar också på betydande affärsmöjligheter som följer på 
rollen som föregångare.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

År 2007 uppgick andelen 
koldioxidfri produktion 
till 89 % av Fortums 
totala elproduktion.  

hUvUDKoNTor
besöksadress
Kägeluddsvägen 1, Esbo

poSTaDrESS
pb 1, Fi-00048, ForTUM
Tfn 010 4511
Fax 010 45 24447
förnamn.släktnamn@fortum.com
www.fortum.se

STYrELSE 
(fr.o.m.1.4.2008)
peter Fagernäs, ordförande
Matti Lehti, vice ordförande
Esko aho
ilona Ervasti-vaintola
birgitta Johansson-hedberg
Marianne Lie
Christian ramm Schmidt

Verkställande direktör 
Mikael Lilius
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Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie

Fortum
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 3 877 4 491 4 479
rörelsevinst Milj.e 1 347 1455 1 847
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 1 267 1 421 1 934  
avkastning på investerat kapital % 13,5 13,4 16,5
Soliditet % 49 48 49
balansomslutning Milj.e 15 130 16 839 17 674
investeringar, brutto Milj.e 479  1 395 972
personal, medeltal 8 939 8 910 8 304

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 2 976 3 023 3 040
Utdelning Milj.e 987  1 122 1 197

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 10,2 17,7 17,7
resultat/aktie (EpS) e 1,55 1,22 1,74
Eget kapital/aktie e 8,17 8,91 9,43
Dividend/aktie e 1,12 1,26 1,35
Dividend/resultat % 72,3 103,3 77,6
Effektiv dividendavkastning % 7,1 5,8 4,4

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 50,86
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 608,8
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Kemiras mål är att vara en global, ledande kemikon-
cern, med en unik konkurrensposition inom utvalda 
kundsegment. Kemiras fyra affärsområden, Kemira 
Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty och 
Kemira Coatings, erbjuder sina kunder helhets-
lösningar, kompetens och högklassiga produkter. 
Kemira betjänar kunder inom massa- och pappers-
industrin, vattenrening, målning och kemiindu-
strin. År 2007 uppgick Kemiras omsättning till cirka 
2,8 miljarder euro och antalet anställda var 10 000. 
Kemira har verksamhet i 40 länder.

  Kemira erbjuder produkter, tillämpningar och lösning-
ar för massa- och pappersindustrin, vattenrening, målning 
och kemiindustrin. Kemiras mål är att vara en global, le-
dande kemikoncern, med en unik konkurrensposition inom 
utvalda kundsegment. vi vill uppnå utmärkt lönsamhet, ef-
fektivitet i världsklass och fullt utnyttjande av synergier. vi 
strävar efter kontinuerlig tillväxt genom att förstärka våra 
nuvarande kundsegment, ta oss an nya affärsmöjligheter 
och utvidga vår verksamhet på tillväxtmarknader. vårt mål 
är att skapa en konkurrensfördel som bygger på effekti-
va arbetssätt, helhetsmässiga lösningar, kompetens, ett 
starkt varumärke och en stark företagskultur.

Kemiras omsättning ökade 2007 med 11 procent jäm-
fört med föregående år och uppgick till 2 810,2 MEUr. 
omsättningen per marknadsområde fördelades enligt föl-
jande: Europa 67 %, Nordamerika 23 %, Sydamerika 4 % 
asien 5 % och övriga 1 %.

Fokus för tillväxtinvesteringarna och företagsaffärerna 
2007 låg på de växande marknaderna. Under året förstärk-
te vi affärsverksamheten i ryssland, Sydamerika och Kina 
genom företagsförvärv och investeringar. bruttoinveste-
ringarna utan företagsförvärv 2007 utgjorde 254,4 MEUr. 
De största investeringarna var kemifabrikerna som bygg-
des i anknytning till ett massabruk i Uruguay, färgfabriken 
som byggdes i närheten av Stockholm, det nya verksam-
hetsstyrningssystemet som togs i bruk inom hela koncer-
nen och miljöinvesteringen i björneborg.

i slutet av 2007 inleddes en strategigenomgång där vi 
beslöt vidareutveckla och förstärka kompetensen och af-
färsverksamheten inom kemisk vattenbehandling. genom-
gången, som slutförs under 2008, syftar till att förbättra 
koncernens lönsamhet och trygga dess tillväxt.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
porkalagatan 3, helsingfors

poSTaDrESS
pb 330 
Fi-00101 helsingfors, Finland
Tfn +358 10 8611
Fax +358 10 862 119
förnamn.släktnamn@kemira.com
www.kemira.com

STYrELSE 
(fr.o.m.19.3.2008)
pekka paasikivi, ordförande
Jukka viinanen, vice ordförande
Elizabeth armstrong
Juha Laaksonen
ove Mattsson
Kaija pehu-Lehtonen
Jarmo väisänen

Vi arbetar inom en 
bransch som är en förut-
sättning för liv – vatten. 
Vårt mål är att erbjuda 
världens bästa lösningar 
för vattenbehandling och 
industriprocesser.

Verkställande direktör 
Harri Kerminen
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 1 994,4 2 522,5 2810,2
rörelsevinst Milj.e 165,5 193,7 143,1
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 133,5 154,2 93,3
avkastning på investerat kapital % 11 12 8
Soliditet % 43,8 39,2 38,6
balansomslutning Milj.e 2 330,9 2 769,4 2 828
investeringar, brutto Milj.e 401,9 462,0 321,0
personal, medeltal 7 717 9 186 10 008

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 221,3 221,6 221,8
Utdelning Milj.e 41,0 43,6 58,2

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 18,40 18,96 27,40
resultat/aktie (EpS) e 0,73 0,90 0,53
Eget kapital/aktie e 8,33 8,85 8,85
Dividend/aktie e 0,36 0,48 0,50
Dividend/resultat % 49,1 53,4 95,2
Effektiv dividendavkastning % 2,7 2,8 3,5

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 16,52
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 10,3
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Metso är en internationell teknologikoncern vars 
omsättning år 2007 uppgick till över 6 miljarder 
euro. Metsos aktie (MEO1V) är noterad på OMX 
Nordiska Börs i Helsingfors. Vi är marknadsledare 
inom massa- och pappersteknologi samt berg- och 
mineralbearbetningsutrustning. Därutöver tillhör 
vi de ledande leverantörerna av lösningar inom 
automations- och reglerteknologi för energi- och 
processindustrin. Vi betjänar våra kunder i drygt 
100 länder med en yrkeskunnig personal på nästan 
27 000 Metsoanställda. Som ett globalt företag har 
vi verksamhet i över 50 länder och egen tillverkning 
på alla kontinenter i sammanlagt 19 länder.

  vår verksamhetsidé – Engineering Customer Success 
– innefattar både vår egen kompetens och kundens fram-
gång. vi stödjer våra kunders konkurrenskraft och främjar 
en hållbar global utveckling inom industrin.

vårt mål är att tillverka effektiva, högkvalitativa och mil-
jöanpassade lösningar som motsvarar våra kunders behov. 
verksamheten stöds av vårt omfattande expertnätverk, 
det nära och långvariga kundsamarbetet och vår gedigna 
teknologi- och processkompetens.

genom våra värderingar omsätter vi vår verksamhets-
idé i praktiken. våra värderingar är: framgång för kunderna, 
lönsam innovation, yrkesutveckling och personligt enga-
gemang.

vår verksamhetsidé, våra värderingar och vår uppfö-
randekod bildar en stabil grund för vår strategi, som siktar 
på att säkra fortsatt lönsam tillväxt. genom lönsam tillväxt 
kan vi förverkliga vår vision att bli det ledande företaget i 
vår bransch – det företag som utgör måttstocken för an-
dra.

våra kunder inom pappers-, kartong- och massain-
dustrin, gruv- och markbyggnadsindustrin, metallåtervin-
ningsindustrin samt energiindustrin är verksamma runtom 
i världen – precis som vi.

på de nya tillväxtmarknaderna investerar våra kunder i 
ny tillverkningskapacitet. på våra traditionella marknader i 
Europa och Nordamerika effektiveras processerna och till-
verkningen optimeras.

våra framgångar bygger på kundtillfredsställelse, kon-
tinuerlig effektivering av vår egen verksamhet, global när-
varo och ledande tekniska lösningar. vi vill förstärka vår 
närvaro i kundernas närhet och utvidga vår serviceverk-
samhet, samt utnyttja vår omfattande kompetens inom 
miljöteknik ännu bättre.

vi har den fasta föresatsen att arbeta för att försäkra 
våra kunders framgångar – varje dag och överallt i världen. 
av oss kan du förvänta dig resultat.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
besöksadress
Fabiansgatan 9 a, helsingfors

poSTaDrESS
pb 1220, Fi-00101 helsingfors, Finland
Tfn +358 20 484 100
Fax +358 20 484 101
förnamn.släktnamn@ metso.com
www. Metso.com

STYrELSE 
(fr.o.m. 2.4.2008)
Matti Kavetvuo, ordförande
Jaakko rauramo, vice ordförande
Maija-Liisa Friman
Christer gardell
arto honkaniemi
Yrjö Neuvo
Jukka viinanen

Verkställande direktör 
Jorma Eloranta

60

80

100

120

140

Metso Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie

M-real New Thames Ltd. tillver-
kar miljövänligt kontorspapper 
med en PM 6-pappersmaskin. 
Fabrikschef Howard Emmett och 
Metsos projektchef Ilpo Turunen 
är nöjda med produkternas 
jämna och höga kvalitet, som är 
ett resultat av lyckad produktut-
veckling och optimal användning 
av pappersmaskinen. Fabriken är 
belägen i Kent i Storbritannien.

01.01.2007 index = 100
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 4 221,0 4 955,0 6 250,0
rörelsevinst Milj.e 335,0 457,0 580,0
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 292,0 421,0 547,0
avkastning på investerat kapital % 18,9 22,5 26,1
Soliditet % 36,6 35,4 37,7
balansomslutning Milj.e 3 917,0 4 968,0 5 254,0
investeringar, brutto Milj.e 107 131 159
personal, medeltal 22 405 23 364 26 269

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 241 241 241
Utdelning Milj.e 198 212 425

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 13,81 13,23 13,88
resultat/aktie (EpS) e 1,69 2,89 2,69
Eget kapital/aktie e 8,89 10,21 11,36
Dividend/aktie e 1,4 1,5 3,0
Dividend/resultat % 83 52 112
Effektiv dividendavkastning % 6,0 3,9 8,0

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 11,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 47,1
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Neste Oil Abp är ett raffinerings- och marknadsfö-
ringsbolag som koncentrerar sig på högklassiga 
bränslen för en renare trafik. Bolaget strävar efter 
tillväxt både inom oljeraffineringen och i produktio-
nen av diesel med toppkvalitet, framställd av för-
nybara råvaror. Neste Oils oljeraffinaderier finns i 
Borgå och Nådendal, och de har en sammanlagd 
raffineringskapacitet för råolja på cirka 260 000 fat 
per dag. Neste Oils aktie har listats på Nordiska bör-
sen i Helsingfors.

  år 2007 fortgick Neste oil med realiserandet av sin 
strategi för en renare trafik. bolaget slutförde två centrala 
investeringsprojekt när en ny dieselproduktionslinje och en 
anläggning för framställning av förnybar diesel togs i bruk 
vid raffinaderiet i borgå. Ett viktigt steg var också ett be-
slut om att bygga en stor anläggning som tillverkar förny-
bar diesel i Singapore. Det beslutet togs i november 2007.

branscherna oljeraffinering och Förnybara bränslen 
åstadkommer tillväxt enligt koncernens strategi. Lovande 
tillväxtmöjligheter ses också i förstklassiga basoljor och 
bensinkomponenter, som bolaget år 2007 avskiljde till en 
egen bransch Specialprodukter. 

Dessutom har bolaget två branscher som stöder till-
växtstrategin. rederiverksamheten Shipping sköter rå-
varu- och produkttransporter, och Detaljhandeln med olja 
marknadsför och säljer flytande bränslen bl.a. via Neste oil 
-stationerna. ingenjörsbyrån Neste Jacobs, som bolaget är 
majoritetsägare i, ger en konkurrensfördel vid realiseran-
det av investeringsprojekt.

Mest påverkades Neste oils resultat för år 2007 av 
att den nya diesellinjen i raffinaderiet i borgå blev fördröjd. 
bolagets omsättning för år 2007 sjönk till 12 103 miljo-
ner euro, vilket är fem procent mindre än år 2006 (12 734 
milj.). Den minskade omsättningen berodde huvudsakli-
gen på att koncernen sålde sin ägarandel i Eastex Crude 
Company vid ingången av år 2007. Utan effekten av detta 
hade omsättningen ökat med tio procent. Den jämförba-
ra rörelsevinsten för hela året ökade till 626 miljoner euro 
(597 milj.), vilket berodde på en ökning av raffineringsmar-
ginalen och oljeraffineringens sålda mängder. Det positiva 
resultatet försvagades dock av stigande kostnader, såsom 
underhållskostnader, och oljeraffineringens avskrivningar 
som var större än föregående år. bolaget hade en stark ba-
lans och skulden uppgick till 23,7 % (25,6 %) av det totala 
kapitalet vid utgången av året.

Neste oil har både vilja till och ekonomiska resurser för 
betydande tillväxtprojekt på sina starka områden. i dessa 
projekt investeras flera miljarder euro fram till mitten av 
nästa decennium. bolaget har för avsikt att fortgå med 
sina investeringar också för att utveckla sina nuvarande 
raffinaderier.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
Kägelstranden 21, Esbo

poSTaDrESS
pb 95
00095 Neste oil
Tfn 010 458 11
Fax 010 458 4442
förnamn.släktnamn@nesteoil.com
www.nesteoil.com

STYrELSE 
(fr.o.m. 14.3.2008)
Timo peltola, ordförande
Mikael von Frenckell, vice ordförande
Michael a. M. boersma
ainomaija haarla
Nina Linander
antti Tanskanen
Markku Tapio
Maarit Toivanen-Koivisto

Verkställande direktör 
Risto Rinne
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Neste Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie

Neste Oil har som mål att vara 
ledande tillverkare av förny-
bara bränslen i världen. Den 
av bolaget utvecklade NExBTL 
är diesel av toppkvalitet som 
framställs av förnybara råva-
ror. När denna diesel används 
är utsläppen av växthusgaser 
och avgaser klart mindre än 
när vanlig diesel används.
  

01.01.2007 index = 100
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 9 974 12 734 12 103
rörelsevinst Milj.e 831 854 801
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 823 841 763
avkastning på investerat kapital % 37,0 31,9 26,2
Soliditet % 42,4 48,4 49,9
balansomslutning Milj.e 3 829 4 340 4 871
investeringar, brutto Milj.e 668 535 334
personal, medeltal 4 528 4 678 4 810

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 40 40 40
Utdelning Milj.e 205 231 256

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 9,2 9,4 10,7
resultat/aktie (EpS) e 2,6 2,5 2,3
Eget kapital/aktie e 6,3 8,2 9,5
Dividend/aktie e 0,8 0,9 1,0
Dividend/resultat % 30,8 36,6 44,4
Effektiv dividendavkastning % 3,4 3,9 4,1

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 50,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 128,5
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Outokumpu är världsledande inom rostfritt stål. Vår 
vision är att bli den obestridde ledaren inom rost-
fritt, där framgången baseras på verksamhetsmäs-
sig förträfflighet. Vårt rostfria stål och våra tjäns-
ter används världen över av kunder inom många 
olika industrier. Rostfritt stål är helt återvinningsbart, 
underhållsfritt och dessutom både starkt och härdigt 
i olika miljöer, vilket gör det till ett av de viktigaste 
konstruktionsmaterialen för en hållbar framtid. 
 Outokumpus specialitet är den totala fokuse-
ringen på kunden – hela vägen, från forskning och 
utveckling till leverans. Kunden skapar idén. Vi erbju-
der rostfritt stål av världsklass, tekniskt kunnande 
och service. Vi förverkligar kundens idéer.

  outokumpu är ett internationellt företag som har kon-
centrerat sig på rostfritt stål. outokumpu är en av de ledan-
de producenterna av rostfritt stål i världen och företaget är 
världskänt som en föregångare för tekniskt stöd, forskning 
och utveckling.  Koncernens produkturval omfattar både 
standardkvaliteter av rostfritt stål samt specialstål.   

Företagets viktigaste produktionsanläggningar finns i 
Finland, Sverige, Storbritannien och i USa. outokumpus 
smältkapacitet är 2,55 milj. ton och kapaciteten för färdiga 
kallvalsade produkter samt för blankglödgade band sam-
manlagt 1,6 milj. ton. Dessutom producerar outokumpu 0,3 
milj. ton långa produkter och plåt per år.

Tornio Works som är outokumpus största produktions-
anläggning är världens mest integrerade och kostnadsef-
fektivaste enhet som producerar rostfritt stål. outokumpu 
har under hösten 2007 och vintern 2008 meddelat om stora 
investeringar i produktion av rostfritt specialstål i avesta i 
Sverige samt i produktionen av blankglödgade austenitiska 
och ferritiska produkter i Torneå i Finland.  De här investe-
ringarna kommer att öka outokumpus produktionskapaci-
tet under kommande år. Efter att ha antagit den nuvarande 
strategin hösten 2007 utökar outokumpu sin andel av spe-
cialstål i sitt produktutbud. 

beträffande valsat rostfritt stål är outokumpus mark-
nadsandel i Europa 16 % och 6 % i världen. huvudmark-
naderna ligger i Europa (73 % av omsättningen år 2007), 
asien (12 %) samt Nord- och Syd-amerika (12 %) (2007). 
outokumpus omsättning var år 2007 6,9 miljarder euro och 
företaget sysselsatte 8200 personer.  

Koncernen har ett nätverk av säljbolag och service cen-
ter i cirka 30 länder. 

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
besöksadress
rietomtevägen 7 b, Esbo

poSTaDrESS
pb 140, 02201 Esbo, Finland
Tfn (09) 4211
Fax (09) 421 3888
corporate.comms@outokumpu.com
www.outokumpu.com

STYrELSE 
(fr.o.m.27.3.2008)
ole Johansson, ordförande
anssi Soila, vice ordförande
Evert henkes
Jarmo Kilpelä
victoire de Margerie
anna Nilsson-Ehle
Leo oksanen
Leena Saarinen

Verkställande direktör 
Juha Rantanen
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Outokumpu Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie

Användningen av rostfritt stål 
växer kraftigare än någon 
annan metall i världen. Kon-
sumtionen ökar i och med 
den ekonomiska tillväxten, 
eftersom dess kvalitativa och 
estetiska egenskaper gör den 
mycket konkurrenskraftig.

01.01.2007 index = 100
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 5 016 6 154 6 913
rörelsevinst Milj.e 57 824 589
resultatet efter finansieringsposter Milj.e -8 784 798
avkastning på investerat kapital % 1,3 20,7 13,9
Soliditet % 38,2 47,9 56,5
balansomslutning Milj.e 5 507 6 414 5 910
investeringar, brutto Milj.e 164 187 190
personal, medeltal 9 579 8 505 8 270

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 308 308 308
Utdelning Milj.e 81 199 216

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) neg. 5,6 6,0
resultat/aktie (EpS) e -2,01 5,31 3,52
Eget kapital/aktie e 11,31 16,87 18,53
Dividend/aktie e 0,45 1,10 1,20
Dividend/resultat % neg. 20,7 33,9
Effektiv dividendavkastning % 3,6 3,7 5,7

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 31,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 67,7



2�     STaTENS boLagSiNNEhav 2007

Rautaruukki levererar metallbaserade komponen-
ter, system och totalkoncept för byggsektorn och 
verkstadsindustrin. Koncernen har ett brett produkt- 
och servicesortiment inom metallprodukter. Bola-
get har verksamhet i 24 länder och 14 600 anställda. 
Omsättningen år 2007 uppgick till 3,9 miljarder 
euro. Aktien noteras på Nordiska Börsen i Helsing-
fors (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Bolaget använder 
Ruukki som marknadsföringsnamn.

  ruukki har som mål att vara Europas ledande leveran-
tör av metallbaserade koncept till kunder inom byggsek-
torn samt lyft- och transportmedelsindustrin. ruukki söker 
också tillväxt från komponent- och systemleveranser till 
energibranschen samt från specialstålsprodukter och del-
tillverkning.

Den kraftiga tillväxten på marknaden i östeuropa är en 
betydande möjlighet för alla ruukkis affärsverksamheter. 
bolaget har som mål att öka omsättningen i östra Central-
europa, ryssland och Ukraina kraftigt.

ruukki har tre kundansvariga divisioner. ruukki Con-
struction levererar metallbaserade koncept för husbyg-
gande, i synnerhet för handelns, industrins och logistikens 
behov samt för infrastrukturbyggande. ruukki Engineering 
levererar metallbaserade koncept för lyft- och transport-
medelsindustrin, energiindustrin, marinindustrin samt pap-
pers- och träförädlingsindustrin. ruukki Metals levererar 
förstklassiga stålprodukter i den form kunden önskar som 
fabriks- och lagerleveranser, förbehandlade eller i delar. En 
fjärde division ruukki production svarar för en kostnadsef-
fektiv produktion.

år 2007 var ett framgångsrikt år för ruukki. Efterfrå-
gan var livlig i alla kundindustrier och bolagets jämförbara 
omsättning ökade med tio procent. rörelsevinsten för år 
2007 var den bästa under bolagets hela historia, 637 miljo-
ner euro. Konceptverksamheten till byggsektorn och ma-
skinverkstadsindustrin stod för 44 procent av bolagets om-
sättning år 2007.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

Ruukkis lösningar 
gällande flervånings-
byggande förenar 
med hjälp av tekniska 
innovationer bolagets 
stabila kunnande på 
byggnadsfundament, 
stommar och fasader. 

hUvUDKoNTor
besöksadress
Saltstensgatan 1, helsingfors

poSTaDrESS 
00811 helsingfors
pb 138, 
Tfn +358 20 5911
Fax +358 20 592 9088
förnamn.släktnamn@ruukki.com
www. ruukki.com

STYrELSE
(fr.o.m.2.4.2008)
Jukka viinanen, ordförande
reino hanhinen, vice ordförande
Maarit aarni-Sirviö
Christer granskog
pirkko Juntti
Kalle J. Korhonen
Liisa Leino

Verkställande direktör 
Sakari Tamminen
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Rautaruukki Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 3 654 3 682 3 876
rörelsevinst Milj.e 529 618 637
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 612 635 621
avkastning på investerat kapital % 32,8 31,5 29,6
Soliditet % 56,0 61,6 70,4
balansomslutning Milj.e 2 701 3 026 2 861
investeringar, brutto Milj.e 134 325 191
personal, medeltal 11 684 13 121 14 715

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 236 236 238
Utdelning Milj.e 191 276 277

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 6,1 8,2 9,0
resultat/aktie (EpS) e 3,35 3,66 3,31
Eget kapital/aktie e 10,98 13,26 14,3
Dividend/aktie e 1,40 2,0 2,0
Dividend/resultat % 41,9 55,1 60,4
Effektiv dividendavkastning % 6,8 6,6 6,7

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 39,7
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 111,3
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Sampo koncernen består av If, det ledande skade-
försäkringsbolaget i Norden och Baltikum, livförsäk-
ringsbolaget Sampo Liv och koncernens moderbo-
lag Sampo Abp.

  Sampokoncernens affärsverksamhet är uppdelad i två 
kärnaffärsområden: 

Koncernens skadeförsäkringsverksamhet bedrivs av 
if Skadeförsäkring, det ledande skadeförsäkringsbolaget i 
Norden, vars affärsverksamhet också omfattar baltikum. 
Skadeförsäkringskoncernens moderbolag if Skadeförsäk-
ring holding ab (publ) har sitt säte i Sverige, varifrån if ge-
nom sina dotterbolag erbjuder försäkringslösningar och 
tjänster i Finland, Sverige, Norge, Danmark och de baltiska 
länderna. 

Sampo Liv, som specialiserat sig på livförsäkring har 
verksamhet i Finland och de baltiska länderna. Till Sam-
po Liv-koncernen hör Sampo abp:s helägda moderbolag 
Sampo Liv med verksamhet i Finland och dess dotterbolag 
med verksamhet i baltikum. 

Koncernens moderbolag Sampo abp äger och förvaltar 
de dotterbolag som bedriver försäkringsverksamhet. Där-
utöver innehar bolaget efter avyttringen av Sampo bank-
koncernen placeringstillgångar till ett värde av cirka 5 mil-
jarder euro.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
besöksadress
Fabiansgatan 27, helsingfors

poSTaDrESS
00100 helsingfors, Finland
Tfn +358 10 516 0100
Fax +358 10 516 0016
förnamn.släktnamn@ sampo.fi
www. sampo.com

STYrELSE 
(fr.o.m.15.4.2008)
georg Ehrnrooth, ordförande
Matti vuoria, vice ordförande
Tom berglund 
anne brunila 
Lýdur gudmundsson 
Eira palin-Lehtinen 
Jukka pekkarinen 
Christoffer Taxell 
björn Wahlroos

Verkställande direktör 
Björn Wahlroos
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Sampo Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie

Till Sampo-koncernen hör 
Nordens och Baltikums 
ledande skadeförsäk-
ringsbolag If, Liv-Sampo 
som har specialiserat sig 
på livförsäkringar samt 
koncernens moderbolag 
Sampo Abp. 

01.01.2007 index = 100
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 6 843 7 159 7 343
rörelsevinst Milj.e 1 295 1 353 3 833
resultatet efter finansieringsposter Milj.e .. .. ..
avkastning på investerat kapital % 28,4 22,6 52,6
Soliditet % 10,1 10,9 30,5
balansomslutning Milj.e 42 985 47 620 25 424
investeringar, brutto Milj.e .. .. ..
personal, medeltal 11 730 11 657 6 846

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 96 95 98
Utdelning Milj.e 339 693 694

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 8,8 11,7 2,9
resultat/aktie (EpS) e 1,68 1,73 6,18
Eget kapital/aktie e 7,65 9,18 13,47
Dividend/aktie e 0,6 1,2 1,2
Dividend/resultat % 35,7 69,4 19,4
Effektiv dividendavkastning % 4,1 5,9 6,6

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 13,7
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 95,1
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Sponda Oyj är ett fastighetsinvesteringsbolag som 
äger, hyr ut och utvecklar kontors-, affärs- och 
logistikfastigheter i de största städerna i Finland 
och Ryssland. Sponda strävar efter lönsam till-
växt i synnerhet genom aktiv fastighetsutveckling 
samt genom att utvidga fastighetsutvecklingen och 
investeringarna i Ryssland.

  Sponda utvecklar trivsamma och individuella verksam-
hetsmiljöer, som skapar förutsättningar för kundens fram-
gång. Med innovativa, kundcentrerade lösningar skapar 
Sponda aktivt branschens bästa praxis och tar sitt ansvar 
som utvecklare av miljön och stadsbilden.

Under år 2007 grundade Sponda ett eget kontor i  
S:t petersburg och ökade sitt fastighetsinnehav i ryss-
land. också fastighetsutvecklingen förstärktes betydligt 
under året. Till Spondas viktigaste fastighetsutvecklingsob-
jekt hör logistikcentret i Nordsjö hamn och köpcentret City-
Center. i början av året genomförde Sponda en avgiftsbe-
lagd aktieemission för 250 milj. euro samt sålde sådana 
fastigheter som inte hörde till bolagets strategi för cirka 
400 miljoner euro.

Den uthyrbara ytan av Sponda-koncernens placerings-
fastigheter uppgick vid utgången av år 2007 till 1,3 milj. 
m2 och den bestod av 156 kontors- och affärslokalsfastig-
heter och 49 logistikfastigheter. gängse värde för investe-
ringsfastigheterna var cirka 2,5 mrd euro den 31 decem-
ber 2007.

bolaget är organiserat i fem affärsverksamhetsenhe-
ter: Kontors- och affärslokalsfastigheter, Logistikfastighe-
ter, Fastighetsutveckling, Fastighetsfonder samt ryssland 
och baltikum.

Helsingfors tingshus’ 
moderna verksamhets-
lokaler byggdes inuti 
en gammal industri-
byggnad. 

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
besöksadress
högbergsgatan 45, helsingfors

poSTaDrESS
pb 940, 00101 helsingfors
Tfn 020 431 31
Fax 020 431 3333
förnamn.släktnamn@ sponda.fi
www.sponda.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.19.3.2008)
Lauri ratia, ordförande
Timo Korvenpää, vice ordförande
Klaus Cawén
Tuula Entelä
arja Talma
Erkki virtanen

Verkställande direktör 
Kari Inkinen
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Sponda Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 103,1 117,4 210,9
rörelsevinst Milj.e 65,5 103,9 256,7
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 39,2 65,4 184,4
avkastning på investerat kapital % 5,6 7,2 10,1
Soliditet % 44,9 20,2 32,3
balansomslutning Milj.e 1 278,7 2 939,4 2 898,5
investeringar, brutto Milj.e 52,1 1 244,6 254,0
personal, medeltal 54 63 217

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 79,2 79,3 111,0
Utdelning Milj.e 39,6 44,4 55,5

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 21,2 19,7 6,5
resultat/aktie (EpS) e 0,37 0,61 1,3
Eget kapital/aktie e 7,25 7,45 8,40
Dividend/aktie e 0,50 0,40 0,50
Dividend/resultat % 133,4 65,6 39,5
Effektiv dividendavkastning % 6,3 3,3 6,1

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 34,3
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 19,0



32     STaTENS boLagSiNNEhav 2007

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern 
med tillverkning av tidnings- och bokpapper, jour-
nalpapper och finpapper, konsumentkartong, indu-
striförpackningar samt träprodukter.

  Stora Ensos omsättning under 2007 uppgick till 13,4 
miljarder EUr. Koncernen har cirka 38 000 anställda i mer 
än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionska-
pacitet på 13,1 miljoner ton papper och kartong samt 7,5 
miljoner m3 sågade träprodukter, varav 3,2 miljoner m3 
vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i 
helsingfors och Stockholm. 

Stora Enso säljer huvuddelen av sin produktion till an-
dra företag genom en global marknads- och försäljnings-
organisation. Den globala närvaron ger service åt lokala 
kunder. Kunderna är förlag, tryckerier och grossister, samt 
förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag och 
är huvudsakligen koncentrerade till Europa, Nordamerika 
och asien. i framtiden fokuserar koncernen på att utvidga 
verksamheten till nya tillväxtmarknader som Kina, Latin-
amerika och ryssland.

Koncernen har tillverkning i Europa, Nord- och Latin-
amerika samt asien. Moderna produktionsenheter i kom-
bination med effektiva råvaru- och energikällor samt effek-
tiva processer garanterar kontinuitet i produktionen. 

Stora Enso har förbundit sig för hållbarhet. Ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt ansvar stödjer vårt tankesätt och 
agerande i varje aspekt av affärslivet. Koncernen visar an-
svar i sin verksamhet genom ärligt uppträdande och en-
gagemang i en öppen dialog med sina intressenter. Kon-
cernövergripande mål och en klar styrning används för att 
belysa och mäta hur väl Stora Enso uppträder i fråga om 
hållbarhet.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
Stora Enso oyj
besöksadress:
Kanalkajen 1, helsingfors
postadress:
box 309, FiN-00101 helsingfors, Finland
Tfn +358 2046 131
Fax +358 2046 21471

Stora Enso ab
besöksadress:
World Trade Center,
Klarabergsviadukten 70, Stockholm
postadress:
box 70395, SE-107 24 Stockholm, Sverige
Tfn +46 1046 46000
Fax +46 8 10 60 20

Stora Enso international office
Level 2 – West Wing 
1 Sheldon Square 
London W2  6TT, UK
Tfn +44 20 7016 3100
Fax +44 20 7016 3200

corporate.communications@storaenso.com
www.storaenso.com

Verkställande direktör 
Jouko Karvinen

STYrELSE 
(fr.o.m.26.3.2008)
Claes Dahlbäck, ordförande
ilkka Niemi, vice ordförande
gunnar brock  
Dominique hériard Dubreuil
birgitta Kantola
Juha rantanen
Jan Sjöqvist
Matti vuoria
Marcus Wallenberg
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Stora Enso Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie
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Koncernen 2005 2006 2007 

omsättning Milj.e 11 343 12 957 13 374
rörelsevinst Milj.e 438 884 1 172
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 104 711 77
avkastning på investerat kapital % 4,7 8,7 11,3
Soliditet % 41,0 45,3 49,3
balansomslutning Milj.e 17 830,7 17 382,1 15 310,8
investeringar, brutto Milj.e 1 079 536 784
personal, medeltal 41 392 41 036 39 239

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 1 382 1 342 1 342
Utdelning Milj.e 365 355 355

Nyckeltal per aktie 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 40,9 21,8 11,6
resultat/aktie (EpS) e 0,33 0,69 0,99
Eget kapital/aktie e 9,16 9,89 9,48
Dividend/aktie e 0,45 0,45 0,45
Dividend/resultat % 136 65 45
Effektiv dividendavkastning % 3,9 3,8 4,4

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 12,3
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 43,7

Stora Ensos produktions-
kapacitet på papper och 
kartong är 13,1 miljoner 
ton per år och på sågad 
trävara 7,5 miljoner kubik-
meter per år. 
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TeliaSonera tillhandahåller telekommunikations-
tjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxt-
marknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och 
Turkiet.

  TeliaSonera erbjuder tjänster som hjälper männis-
kor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt 
och miljövänligt sätt. vår främsta uppgift är att på bästa 
sätt tjäna våra kunder och skapa värde för våra aktieäga-
re genom goda resultat och kassaflöden. vi skapar värde 
genom att ständigt utveckla nya affärsmöjligheter utifrån 
våra mobil- och bredbandsnät, såsom mobil data och iptv, 
och expandera på de snabbväxande marknaderna i Eura-
sien. vi strävar efter att leda övergången till nya mobil- och 
internetbaserade tjänster på våra nordiska och baltiska 
marknader. Det totala antalet abonnemang i våra majori-
tetsägda verksamheter och intressebolag uppgick till cirka 
115 miljoner 2007, rörelseresultatet före engångsposter till 
27,5 miljarder kronor. antalet anställda var 31 292. TeliaSo-
nera-aktien är noterad på Stockholmsbörsen och helsing-
fors börs.

Aktiekursens utveckling 2007 (vecka)

hUvUDKoNTor
besöksadress
Sturegatan 1, Stockholm, Sverige

poSTaDrESS
TeliaSonera ab, Se-106 60, Stockholm, Sverige
Tfn +46 (0)8 504 550 00
Fax +46 (0)8 504 550 01
teliasonera@teliasonera.com
www.teliasonera.se

STYrELSE 
(omvaldes 31 mars 2008)
Tom von Weymarn,ordförande
Maija-Liisa Friman
Conny Karlsson
Lars g Nordström
Timo peltola
Jon risfelt
Caroline Sundewall
arbetstagarrepresentant:
Elof isaksson
agneta ahlström 
berith Westman

VD och koncernchef 
Lars Nyberg
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TeliaSonera Utvecklingen av OMXHPI 
i förhållande till bolagets aktie
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Koncernen, IFRS 2005 2006 2007 

omsättning MSEK 87 661 91 060 96 344
rörelsevinst /-förlust MSEK 17 549 25 489 26 155
resultat efter finansieringsposter MSEK 17 019 25 226 25 251
avkastning på investerat kapital 1) % 12,6 19,5 19,4
Soliditet 1) % 58,9 49,9 50,3
balansomslutning 1) MSEK 203 775 199 392 216 702
investeringar, brutto MSEK 14 315 15 052 20 702
personal, medeltal 27 403 26 969 28 376

Moderbolaget

aktiekapital MSEK 14 961 14 369 14 369
Dividend MSEK 15 717 2) 28 290 3) 17 962 4)

1) Enligt legal redovisning
2) inkluderar en ordinarie dividend om 5 613 MSEK och en extra dividend om 10 104 MSEK
3) inkluderar en ordinarie dividend om 8 083 MSEK och en extra dividend om 20 208 MSEK
4) inkluderar en ordinarie dividend om 8 083 MSEK och en extra dividend om 9 879 MSEK 

Nyckeltal per aktie, IFRS 2005 2006 2007 

pris/vinst (p/E-tal) 4) 16,7 14,9 15,4
resultat/aktie (EpS) SEK 2,56 3,78 3,94
Eget kapital/aktie SEK 28,29 26,55 26,12
Dividend/aktie SEK 3,50 1) 6,30 2) 4,00 3)

Dividend/resultat % 136,9 1) 166,5 2) 101,6 3)

Effektiv dividendavkastning % 8,2 1) 11,2 2) 6,6 3)

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 13,7
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 262,0

1)  inkluderar en ordinarie dividend om 1,25 SEK och en extra dividend om 2,25 SEK
2)  inkluderar en ordinarie dividend om 1,80 SEK och en extra dividend om 4,50 SEK 
3)  inkluderar en ordinarie dividend om 1,80 SEK och en extra dividend om 2,20 SEK
4)  vid beräkning av finansiella nyckeltal har använts börskursen vid årets slut på Stockholmbörsen

TeliaSoneras verksamhet är att tillhan-
dahålla telekommunikationstjänster av 
hög kvalitet, paketera och överföra inne-
håll som ljud, bild, data, information, 
transaktioner och underhållning.
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Altia är en tillväxtinriktad distributör av viner, öl och 
starksprit, med en unik insikt i fråga om konsumen-
terna och marknaden i de nordiska länderna och 
Baltikum. Altia importerar, marknadsför, tillverkar 
och exporterar alkoholdrycker. Företaget represen-
terar internationella kvalitetsmärken från olika håll 
i världen och destillerar sädesbrännvin för tillverk-
ningen av sina egna, välkända produkter.
 Altia agerar på sina olika marknadsområden 
genom lokala försäljnings- och marknadsföringsbolag. 
Företagets produktionsanläggningar ligger i Kosken-
korva och Rajamäki i Finland samt i Tabasalu i Estland. 

  altias omsättning växte under 2007 snabbare än mark-
naden – nästan sju procent – till 494,7 miljoner euro. rö-
relsevinsten före poster av engångskaraktär ökade från 
15,8 miljoner euro till 17,1 miljoner euro. rörelsevinsten 
efter poster av engångskaraktär minskade dock från 15,1 
miljoner euro till –47 miljoner euro. 

Kostnadsnivån steg märkbart under 2007. höjningen 
av byggnadskostnaderna lade hinder i vägen för utvidg-
ningen av bränsleetanolfabriken i Koskenkorva. priset på 
inhemskt korn, av vilket altia använder cirka 190 miljoner 
kilo om året, fördubblades nästan under året. på grund av 
den växande internationella efterfrågan bland konsumen-
terna steg inköpspriset på bl.a. whisky, konjak och cham-
pagne, och tillgängligheten försämrades. i årsskiftet stra-
mades alkoholbeskattningen åt i både Finland och Estland.

altias strategi fokuserade på den grundläggande verk-
samheten, tillverkning, försäljning, marknadsföring, import 
och export av alkoholdrycker. Speciell uppmärksamhet fäs-
tes vid möjligheterna att utveckla koncernens lönsamhet 
och konkurrenskraft. bolagets operativa styrning kommer 
att förbättras av ibruktagandet av Sap-systemet.

En balanserad produktportfölj och kontinuerlig utveck-
ling av denna hör till framgångsfaktorerna i altias affärsverk-
samhet. Två tredjedelar av omsättningen från alkoholdryck-
erna uppkommer genom de leverantörsprodukter som altia 
importerar, säljer och marknadsför, medan en tredjedel här-
stammar från de egna produkterna, som skapar grunden för 
lönsamheten. Under 2007 grundades en enhet med syfte 
att förstärka samarbetet med huvudmännen samtidigt som 
man inledde arbetet för att utveckla och internationalisera 
bolagets mest kända varumärke, Koskenkorva. Satsningen 
på exporten fortsätter på de mest lovande marknaderna. 

i juni 2007 förvärvade altia det danska alkoholbolaget 
vintappergaarden a/S. i framtiden strävar företaget när-
mast efter organisk tillväxt.

Det växande intresset för lyxpro-
dukter syns i den ökade efterfrågan 
på kvalitetsviner, mousserande 
viner och champagne i de nordiska 
länderna.

Verkställande direktör
Antti Pankakoski

hUvUDKoNTor
besöksadress
Sundholmstranden 7 h, helsingfors

poSTaDrESS
pb 33, 00101 helsingfors
Tfn (09) 133 11
Fax (09) 133 3278
förnamn.släktnamn@altiacorporation.com
www.altiacorporation.com

STYrELSE 
(fr.o.m.4.4.2008)
Jarmo Leppiniemi, ordförande
riitta vermas, vice ordförande
Catarina Fagerholm
ainomaija haarla
arto harjumaaskola
ilkka puro  
Markku rönkkö

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 422,7 462,4 494,7
rörelsevinst Milj.e 24,8 15,1 -47,0
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 23,0 13,3 -51,6
avkastning på investerat kapital % 8,2 8,5 -13,4
Soliditet % 39 38,1 30,4
balansomslutning Milj.e 486,3 495,4 452,3
investeringar, brutto Milj.e 17,1 16,1 17,3
personal, medeltal 971 1103 1135

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 60,5 60,5 60,5
Utdelning Milj.e 10,0 5,0 5,0

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 99,9
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 5,0
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Edita Abp är en nordisk kommunikationskoncern 
vars verksamhet är indelad i tre affärsområden: pro-
duktionstjänster för marknadskommunikation, tryck- 
och logistiktjänster och fackboksförlag.

  år 2007 fastställde man en strategi för koncernen där 
produktionstjänster för marknadskommunikation är ett 
växande kärnområde. affärsområdet i fråga drar stor nytta 
av ny teknologi, vare sig man producerar budskap i tryckt 
form eller digitalt material för flerkanalsproduktion.

Edita är föregångare inom digitaliserade produktions-
tjänster inom tryckeri och logistik och i synnerhet när det 
gäller produktion av högklassiga trycksaker och personan-
passade kampanjer.

Edita är dessutom det största förlaget i Finland som 
fokuserar på fackböcker och informationstjänster på inter-
net, och är känt för bland annat sin juridiska informations-
tjänst på nätet.

på hemmamarknaden i Finland och Sverige erbjuder 
Edita både produktionstjänster för marknadskommunika-
tion och tryck- och logistiklösningar. huvudmålgrupperna 
är sådana stora och kommunikationsintensiva företag och 
organisationer där databashantering och hantering av för-
änderlig information, i synnerhet vid kundkommunikation, 
utgör en betydande andel av verksamheten.

Under 2007 genomförde Edita betydande företagsom-
struktureringar, förstärkte verksamheter på prioriterade 
områden genom investeringar och avstod från verksam-
heter som inte ingick i koncernens kärnområden. Man 
förenhetligade tjänsteutbudet i Finland och Sverige. i och 
med att koncernen avyttrade acta print oy i Finland av-
stod man helt och hållet från att trycka tidskrifter i stora 
volymer. i Sverige investerade Edita i styrsystem för mark-
nadskommunikation genom att förvärva 40 procent av det 

svenska företaget brandSystems ab. Dylika styrsystem 
var mycket efterfrågade på marknaden

Edita har traditionellt stark kompetens och är föregång-
are inom direktmarknadsföring, som idag blir allt mer digi-
taliserad och personanpassad. De här styrkorna förstärkte 
man ytterligare genom att förvärva arkpressen i västerås 
ab i Sverige och Käpylä print oy i Finland, ett företag som 
är specialiserat på specialprodukter för marknadsföring.

omstruktureringarna enligt den nya strategin påverka-
de resultatet för 2007 på förväntat sätt. Editas omsättning 
uppgick till 147,6 miljoner euro och resultatet till 4,4 miljo-
ner euro 2007. Trots de stora omstruktureringarna lycka-
des man så gott som bevara resultatet före engångsposter 
på samma nivå som tidigare. Edita har som mål att vara 
den största leverantören av produktionstjänster för mark-
nadskommunikation i de nordiska länderna.

hUvUDKoNTor
håkansåkersvägen 2, helsingfors

poSTaDrESS
pb 33, 110, FiN-00043 EDiTa
Tfn +358 20 450 00
Fax +358 20 450 2374
förnamn.släktnamn@edita.fi
www.edita.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.26.3.2008)
Lauri ratia, ordförande
Jarmo väisänen, vice ordförande
Liisa Jauri
riitta Laitasalo
Timo Löyttyniemi
Marianne Mäkelä

Produktionstjänster för marknads-
kommunikation är Editas växande 
kärnområde. Koncernen producerar 
flerkanaliga, tryckta och digitala bud-
skap både i Finland och i Sverige.

Verkställande direktör 
Timo Lepistö

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 177,4 170,3 147,6
rörelsevinst Milj.e -6,2 7,0 4,4
resultatet efter finansieringsposter Milj.e -7,7 5,8 3,4
avkastning på investerat kapital % -7,8 12,6 7,2
Soliditet % 22,5 29,1 35,8
balansomslutning Milj.e 89,1 86,7 77,9
investeringar, brutto Milj.e 4,1 8,3 5,6
personal, medeltal 1270 1147 1018

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 6,0 6,0 6,0
Utdelning Milj.e 0 0 0

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 100
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 0
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Ekokem-bolagen är ledande producent av helhets-
tjänster för krävande miljöunderhåll i Finland. Till 
producentens starka områden hör högklassiga 
metoder för hantering och utnyttjande, sakkunskap 
och personlig kundbetjäning.
 Kärnkunnandet har breddats utöver problem-
avfall till utnyttjande av annat avfall och energipro-
duktion, tjänster med anknytning till dessa, rengö-
ring av förorenad jordmån och grundvatten samt 
tjänster inom miljöbyggandet. Vi erbjuder våra kun-
der trygga och kvalitativa lösningar på miljöunder-
håll från början till slut.

  Ekokem är ett finskt spetsföretag inom krävande mil-
jöunderhåll. av bolagets omsättning härrör en dryg fjär-
dedel från behandling och utnyttjande av problemavfall. 
Under de senaste åren har produktionen av avfallstjänster 
i kedja från kunderna till behandlingsanläggningen samt å 
andra sidan tjänster inom iståndsättningen av förorenad 
jordmån och krävande miljöbyggande utvecklats så att de 
har blivit lika starka. på dessa tjänster är koncernen ledan-
de i landet, och dess uppfinningsrika och miljösäkra lös-
ningar för utnyttjandet främjar kundernas konkurrenskraft.

av det avfall som Ekokem tog emot år 2007 utnyttja-
de bolaget 69 procent som energi och styrde 15 procent 
till återvinning. Den nyaste områdeserövringen är Finlands 
första moderna avfallskraftverk, som startades hösten 
2007. Kraftverket utnyttjar vanligt näringsavfall samt sam-
hällsavfall som sorterats på uppkomstplatsen. av dessa ut-
vinns fjärrvärmeenergi för riihimäki och hyvinge. Ekokem 
realiserar avfallsbehandlingsprojekt och projekt där jordmå-
nen iståndsätts också utomlands.

Nuförtiden är konkurrensen livlig inom Ekokems alla 
fyra branscher. av det problemavfall som uppkommer i 

hUvUDKoNTor
besöksadress
Kuulojankatu 1, 11120 riihimäki

poSTaDrESS
pb 181, 11101 riihimäki
Tfn +358 10 7551 000
Fax +358 10 7551 300
förnamn.släktnamn@ekokem.fi
www.ekokem.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.24.4.2008)
Maija-Liisa Friman, ordförande
Timo Kietäväinen, vice ordförande
pia björk
Jorma haavisto
petri Kouvo
helena Säteri
hannu vornamo

Ekokems huvuddriftsställe i Riihi-
mäki. Det nya avfallskraftverket ligger 
mellan skorstenarna.

Verkställande direktör 
Esa Tommila

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 57,9 60,9 74,3
rörelsevinst Milj.e 5,1 4,8 8,5
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 5,9 5,5 9,2
avkastning på investerat kapital % 6,6 5,8 8,1
Soliditet % 80,2 72,8 60,0
balansomslutning Milj.e 103,5 118,8 155,9
investeringar, brutto Milj.e 10,4 27,6 52,2
personal, medeltal 275 288 302

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 6,0 6,0 6,0
Utdelning Milj.e 0,0 0,0 3,2 (*)

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 34,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 1,1

Finland behandlar Ekokem ungefär en femtedel. bran-
schen har numera två dussin andra avfallsbehandlare i 
industriell skala. av Ekokems omsättning uppkommer nu-
mera endast cirka fem procent på ett område där bolaget 
har dominerande marknadsposition, och denna andel av 
rörelsen har organiserats så att den är genomsynlig.

vid början av år 2008 ströks specialuppgifterna och 
bl.a. förbudet mot dividendutdelning i Ekokems bolagsord-
ning, eftersom de var föråldrade. Utvecklingsarbetet inom 
tjänster och teknik är starkt. Till exempel avfallskraftverket, 
som uppfyller de nya EU-kraven, byggdes och dess slutgil-
tiga miljötillstånd  beviljades på mindre än tre år, vilket är 
europeiskt rekord. Koncernen hade år 2007 en omsättning 
på 74,3 ME och 300 anställda. Fasta verksamhetsenheter 
har Ekokem på tio orter.
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Stamnätsbolaget Fingrid Oyj agerar på den öppna 
nordiska elmarknaden. Bolagets uppgift är att funk-
tionssäkert överföra el, främja elmarknadens funk-
tion och sköta utvecklingen av kraftsystemet. Bola-
get äger stamnätet i Finland och alla betydande 
utlandsförbindelser. Kraftledningarna omfattar 
totalt 14 000 kilometer och antalet elstationer är 106. 
Fingrids kunder utgörs av elproducenter, stora indu-
striföretag samt innehavarna av region- och distri-
butionsnäten.

  Finlands elförbrukning år 2007 uppgick till 90,3 terawat-
timmar, varav Fingrid överförde 68,4 terawattimmar i sitt 
nät. Fingrids totala investeringar år 2007 utgjorde 79 miljo-
ner euro. av det beloppet investerades sammanlagt 67 mil-
joner euro i elnätet och 7 miljoner euro i reservkraft. inves-
teringarna i informationssystem var cirka 5 miljoner euro.

Koncernens omsättning var 335 miljoner euro. Koncer-
nens rörelsevinst uppgick till 91 miljoner euro, som inklu-
derar positiva värdeförändringar för elderivat 12 miljoner 
euro. rörelsevinsten utan elderivatens värdeförändringar 
utgjorde 79 miljoner euro. Koncernens vinst för räken-
skapsperioden var 42 miljoner euro. 

avkastningen på investerat kapital var 7,3 procent och 
avkastningen på eget kapital 10,3 procent. Soliditetsgra-
den i slutet av perioden var 27,5 procent. Koncernens fi-
nansieringssituation förblev god. i slutet av året hade Fing-
rid 248 anställda, inklusive visstidsanställda. 

bolaget fortsätter att genomföra sitt omfattande inves-
teringsprogram. investeringarna ökar under de närmaste 
åren från cirka 40 miljoner euro till över 100 miljoner euro 
på årsnivå. orsakerna till de ökade investeringarna är ökad 
elförbrukning samt behovet att förnya det åldrande stam-
nätet. För att främja marknadens funktion måste också 

förbindelserna för överföring över gränserna mellan länder-
na ytterligare förstärkas. Dessutom måste Fingrid betydligt 
öka sin egen reservkraftskapacitet.

Under år 2007 gjordes vid Fingrid ett omfattande stra-
tegiarbete baserat på de förändringar i verksamhetsmiljön 
som förutses för de kommande decennierna. En central 
roll i vår strategi har bolagets värderingar: öppenhet, jäm-
likhet, effektivitet och ansvarsfullhet. 

vår starka, gemensamma värdegrund utgör utgångs-
punkt och verksamhetsmodell för att vi ska nå vår vision om 
att vara en förebild i stamnätsverksamheten. Finland kan 
lita på att Fingrid erbjuder sina kunder världens bästa tjäns-
ter i stamnätsverksamheten: säker el, goda överföringsför-
bindelser och aktiv verksamhet för att främja elmarknaden.

hUvUDKoNTor
besöksadress
arkadiagatan 23 b, FiN-00100 helsingfors

poSTaDrESS
pb 530, FiN-00101 helsingfors
Tfn +358 30 395 5000
Fax +358 30 395 5196
förnamn.släktnamn@fingrid.fi
www.fingrid.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.18.3.2008)
arto Lepistö, ordförande
Timo rajala, vice ordförande
Timo Karttinen
ari Koponen
ritva Nirkkonen
anja Silvennoinen
Jorma Tammenaho

Verkställande direktör 
Jukka Ruusunen

 
Koncernen  2005 2006 2007

omsättning Milj.e 316,7 351,3 334,6
rörelsevinst Milj.e 110 79,5 90,7
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 75,1 51,5 56,5
avkastning på investerat kapital % 8,7 6,4 7,3
Soliditet % 23,9 25,5 27,5
balansomslutning Milj.e 1 482 1 514 1 565
investeringar, brutto Milj.e 63,3 69,6 79,2
personal, medeltal  228 238 241

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 55,9 55,9 55,9
Utdelning Milj.e 6,6 6,9 7,2

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 12
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 0,9

Fingrid Oyj svarar för att det finska 
elstamnätet och alla betydande 
utlandsförbindelser fungerar. 
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FCG Finnish Consulting Group är ett av de största 
konsultföretagen i Finland som har verksamhet i 
flera branscher. Koncernen är marknadsledande 
inom många av sina branscher, och dess kompe-
tens är en kombination av mångsidig bransch-
kunskap och gedigen erfarenhet, speciellt inom 
utveckling av den offentliga förvaltningen både i 
Finland och utomlands. Koncernen har kunder både 
inom den offentliga förvaltningen och inom den 
privata sektorn. FCG-koncernen sysselsätter över 
800 experter i Finland och utomlands.

  FCg-koncernen inledde verksamhet år 2005 och dess 
tjänster fokuserar på infrastruktur-, miljö- och samhällspla-
nering, utbildning och kompetensutveckling samt interna-
tionell utvecklingskonsultation.

år 2007 färdigställdes ett nytt kontor för FCg-bolagen 
i Kottby i helsingfors, där koncernens samtliga affärsfunk-
tioner i helsingforsregionen samlades. Koncernbolagen 
började tillämpa en enhetlig grafisk image och varumärket 
FCg. i början av september 2007 genomfördes en namn-
ändring för att alla koncernens dotterbolag ska ha namn 
som inleds med FCg. Koncernens affärsvolym ökade 
bland annat genom företagsförvärv. De mest betydande 
av dessa var förvärvet av aktierna i finska Suomen ip-Tek-
niikka oy, som ger geoteknik- och miljökonsultation, och 
svenska SipU international ab, som ger utvecklingskon-
sultation.

FCg-koncernens affärsområde Utbildning och konsul-
tering utgörs av FCg Efeko oy och dess dotterbolag FCg 
MentoriT oy, vars verksamhet koncentreras till iCT-tjäns-
ter. affärsområdet tillhandahåller utbildnings- och konsult-
tjänster för områdena ledning, ekonomi och förvaltning, 
social- och hälsovård samt miljö- och samhällsteknik. 

FCg:s internationella verksamhet fokuserar på utveck-
ling av utbildning, miljö eller samhällsstrukturer i respek-
tive land. Detta affärsområde utgörs av FCg international 
oy och dess internationella dotterbolag.

FCg planeko oy utgör FCg:s affärsområde infra och 
miljö. bolagets verksamhet fördelas på fem sektorer: ar-
kitektur och regionutveckling, geo- och byggteknik, tra-
fik och trafikleder, vattenförsörjning och -forskning samt 
miljökonsultation. Dessa sektorer stöds av tjänster inom 
byggnad och underhåll.

Trots den svagare ekonomiska tillväxten förväntas ef-
terfrågan inte minska inom de tjänstesektorer som FCg 
representerar. Efterfrågan i Finland påverkas speciellt av 
den pågående kommun- och servicestrukturförnyelsen 
och internationellt sett av den förväntade ökningen i ut-
vecklingsbiståndet i Finland. 

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 25,0 65,6 73,2
rörelsevinst Milj.e 0,9 4,7 3,0
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 1,1 5,0 3,2
avkastning på investerat kapital % 5,0 20,3 12,5
Soliditet % 62,3 70,8 65,1
balansomslutning Milj.e 38,6 40,3 42,3
investeringar, brutto Milj.e 0,4 2,2 9,4
personal, medeltal 628 689 816

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 19,7 19,7 19,7
Utdelning Milj.e 1,2 2,4 1,0

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 6
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 0,1

hUvUDKoNTor
besöksadress
osmovägen 34, 00610 helsingfors

poSTaDrESS
pb 950, 00611 helsingfors 
Tfn 010 4090
Fax 010 409 5001
förnamn.släktnamn@fcg.fi
www.fcg.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.8.4.2008)
risto parjanne, ordförande
pentti Kotiranta
ilkka hyvärinen
Timo Kietäväinen
Marketta Kokkonen
Eero piipponen
Jorma Kielenniva

FCG-bolagens affärsfunktioner i 
Helsingforsregionen flyttade till 
koncernens nya lokaler i Kottby i 
Helsingfors på hösten 2007.

Koncernchef 
Seppo Mäki



 aNDra boLag SoM vErKar på MarKNaDSviLLKor      �3

gasum tog år 2007 beslut om flera betydande 
utvidgningsprojekt för naturgasnätet. Mellan Mäntsälä 
och Sjundeå i västra Nyland byggs en ny naturgasledning 
och från iittala norr om Tavastehus till Tammerfors dras 
en ny parallelledning. vidare utreder gasum användnings-
potentialen för naturgas på området kring hangö udd.

gasums certifierade verksamhetssystem står i över-
ensstämmelse med standarderna iSo 9001:2000 och 
iSo 14001:2004. Företaget har anslutit sig till Kemianteol-
lisuus ry:s responsible Care -program och industrins ener-
gisparprogram. 

Gasum är ett på import och partiförsäljning av 
naturgas fokuserat företag, som också erbjuder 
naturgasbaserade energilösningar i Finland. Gasum 
ansvarar också för underhållet och utvecklingen av 
överföringsnätet för naturgas. Gasums överförings-
nät har en total längd på 1100 km. Ca 10 % av den 
energi som förbrukas i Finland produceras med 
naturgas. 

   

  gasum-koncernen består av moderbolaget gasum oy 
samt dess helägda dotterbolag gasum paikallisjakelu oy 
med sitt estniska dotterbolag gaasienergia aS, gasum En-
ergiapalvelut oy, Kaasupörssi oy och helsingin Kaupunki-
kaasu oy. 

år 2007 sålde gasum naturgas motsvarande totalt 
43,4 TWh (4,34 miljarder kubikmeter). En betydande del 
av naturgasen används för kombinerad produktion av elek-
tricitet och värme i samhället eller industrin. Den år 2007 
ibruktagna utvidgningen av Neste oils raffinaderi i borgå 
ökade användningen av naturgas som råvara.

gasum slöt år 7.1.2007 ett intentionsavtal om 
naturgasleveranser med Neste oil oy för dess raffinaderi 
i Nådendal samt med Turun Seudun Maakaasu ja Energi-
antuotanto oy för dess planerade kraftstationen för el och 
fjärrvärme. intentionsavtalet omfattar leverans av ca 450 
miljoner kubikmeter naturgas till åbo ekonomiska region. 
gasum skulle komma att bygga 195 km ny gasledning. 

användningen av naturgas i trafiken är ett viktigt 
marknadssegment under utveckling. gasums målsätt-
ning är att fram till slutet av 2010 bygga ett basnät med 
30 tankställen. i trafik i Finland finns ca 300 naturgasbilar 
av vilka omkring en tredjedel utgörs av stadstrafikbussar i 
huvudstadsregionen. gasum utreder också möjligheterna 
att utnyttja biogas och flytande naturgas (LNg).  

hUvUDKoNTor
Karlavägen  1

poSTaDrESS
pb 33, 02151 ESbo
Tfn 0204471
Fax 0204478
förnamn.släktnamn@gasum.fi
www.gasum.fi

STYrELSE 
(fr.o.m.1.1..2008)
antero Jännes, ordförande
Juha vainikka, vice ordförande
björn ahlnäs
paula Lähde
aleksei Novitsky
Christer paltschik
Kristiina vuori

Gasum svarar för underhållet och 
utvecklingen av överföringsnätet för 
naturgas. Gasum har också lokala 
distributionsnät för naturgas bl.a. i 
Helsingfors, Kotka, Lojo och Sjundeå.

Verkställande direktör 
Antero Jännes

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 643 888 852,1
rörelsevinst Milj.e 40,0 77,9 92,6
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 40,0 77,9 93,0
avkastning på investerat kapital % 7,2 10,2 15,9
Soliditet % 58,9 60,8 61,2
balansomslutning Milj.e 564 602 636,8
investeringar, brutto Milj.e 40,5 37,6 29,6
personal, medeltal 185 201 209

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 178,3 178,3 178,3
Utdelning Milj.e 22,3 44,5 47,7 

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 24
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 11,4



��     STaTENS boLagSiNNEhav 2007

Itella är ett serviceföretag som har hand om kun-
dernas viktiga informations- och varuflöden. Kon-
cernen har verksamhet i tio nordeuropeiska länder. 
Den internationella affärsverksamhetens andel av 
omsättningen är 25 procent.  Till Itellas grundupp-
gifter i Finland hör att tillhandahålla såväl privatper-
soner som företag dagliga, riksomfattande post-
tjänster. 
 Itella är Finlands näst största företagsarbets-
givare och har förbundit sig att främja en hållbar 
utveckling: företaget vill handla ansvarsfullt såväl 
mot miljön och samhället som mot sina anställda.  

  itella Mail Communication erbjuder mångsidiga lös-
ningar för utdelning av brev, tidningar och direktreklam och 
utvecklar helhetslösningar för kundrelationsmarknadsfö-
ring. 

itella information fungerar som organisationernas 
partner inom hantering, administration och utdelning av 
information. Tjänsterna omfattar bland annat fakture-
ringsprocesser, integration av leveranskedjor och doku-
menthantering. itella utvecklar och effektiviserar kunder-
nas processer.  

itella Logistics erbjuder servicelogistiska lösning-
ar. Lösningarna omfattar bland annat frakt och spedition, 
transport och utdelning samt lagerföring och avtalslogistik. 

itellakoncernens omsättning ökade med 8,9 procent 
och rörelsevinsten med 14,4 procent. rörelsemarginalen 
ökade något till 6,0 procent. itella betalar ut 39,0 miljoner 
euro i utdelning och 6,0 miljoner euro i vinstpremier till 
personalen. 

De viktigaste händelserna under år 2007 var att itella 
information blev marknadsledande i Nordeuropa och att 

itella Logistics tog steget in på den ryska marknaden. itel-
la Mail Communication inledde en omfattande reform av 
posttjänsterna genom att starta ett flerårigt utvecklings- 
och investeringsprogram i Finland.  

itella vill vara Nordeuropas ledande företag inom in-
formations- och servicelogistikbranschen år 2012.  i Fin-
land bygger itellas konkurrensfördel på ett effektivt ut-
delnings- och servicenät, via vilket företaget kan erbjuda 
överlägsna, heltäckande tjänster av hög kvalitet. på den 
internationella marknaden, där itella verkar uttalat seg-
menterat, utmärks företaget av sina innovativa och tek-
nologibaserade tjänster.  

hUvUDKoNTor
postrutten 7, helsingfors

poSTaDrESS
pb 1, 00011 iTELLa
Tfn 020 4511
Fax 020 451 5645
förnamn.släktnamn@ itella.com
www.itella.com/group

STYrELSE 
(fr.o.m.18.3.2008)
Eero Kasanen, ordförande
Mikko Kosonen, vice ordförande
Kalevi alestalo
hele-hannele aminoff
Erkki helaniemi
antero palmolahti
Mirja Sandberg
riitta Savonlahti
Maarit Toivanen-Koivisto

Verkställande direktör 
Jukka Alho

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 1348,2 1550,6 1688,3
rörelsevinst Milj.e 97,8 89,0 101,8
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 103,7 94,4 109,5
avkastning på investerat kapital % 15,4 14,1 15,6
Soliditet % 63,5 65,1 65,9
balansomslutning Milj.e 1039,3 1051,5 1119,1
investeringar, brutto Milj.e 143,0 69,5 94,2
personal, medeltal 24624 25294 25623

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 70 70 70
Utdelning Milj.e 43 27 39

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 100
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 39,0

Itella-koncernens centrala uppgift är 
att sörja för både konsumenternas 
och företagens dagliga posttjänster i 
hela Finland. 



 aNDra boLag SoM vErKar på MarKNaDSviLLKor      ��

Kemijoki Oy är Finlands främsta producent av vat-
tenkraft och tjänster med anknytning till vatten-
kraft. Bolaget äger 20 vattenkraftverk, av vilka 16 är 
belägna i Kemi älvs vattendragsområde, två i Lieksa 
älv och två i Kymmene älv. Dessutom reglerar bola-
get de konstgjorda sjöarna Lokka och Porttipahta 
samt sjöarna Kemijärvi och Olkkajärvi. Den elenergi 
som kraftverken producerar överlåts till delägarna i 
bolagets vattenkraft.

  vattenkraften är en förnybar, utsläppsfri och decentrali-
serad inhemsk energiform. Tack vare sina utmärkta regler-
egenskaper och sin driftssäkerhet är vattenkraften den vik-
tigaste upprätthållaren av effektbalansen i elsystemet och 
leveranssäkerheten för el. Kemijoki oy:s kraftverk svarar 
för en tredjedel av Finlands behov av effektreglering och 
av de frekvensstyrda reserver som produceras i kraftver-
ken för att elsystemet ska kunna upprätthållas.

år 2007 uppgick vattenkraftverkens elproduktion till to-
talt 4 381 gigawattimmar.

Under hela sin verksamhetstid har Kemijoki oy byggt 
ny vattenkraft. Under verksamhetsår 2007 fortgick om-
byggnads- och effekthöjningsprogrammet i kraftverket i 
forsen ossauskoski, vars andra aggregat förnyades. Effekt-
ökningen uppgick till tio megawatt. år 2008 förnyas de två 
andra aggregaten i ossauskoski. Effekthöjningsprogram-
met börjar vara på slutrakan, och efter detta återstår att för-
nya kraftverken i vanttauskoski och pirttikoski i huvudfåran. 
vattenkraften kan inte längre utökas i någon större grad ge-
nom effekthöjningar, utan blicken måste vändas mot byg-
gandet av nya kraftverk och vattenmagasin. 

Kemijoki oy har kartlagt vattenkraftspotentialen i Kemi 
älv. Enligt utredningen är den outbyggda vattenkraftspo-

tentialen i Kemi älvs vattendrag 2 200 gigawattimmar. om 
potentialen utnyttjas, ökar det bolagets produktion med 
nästan 50 procent. Kemijoki oy har beredskap att genom-
föra nya projekt, ifall politiskt godkännande fås för dem. 

hUvUDKoNTor
besöksadress
valtakatu 11, rovaniemi

poSTaDrESS
pb 3181, 96101 rovaniemi
Tfn (016) 7401
Fax (016) 740 2380
info@kemijoki.fi
www.kemijoki.fi

STYrELSE 
(fr.o.m. 1.1.2008)
Tapio Kuula, ordförande
Markku Tynkkynen, vice ordförande
risto andsten
hannu haase
Maarit herranen
paula Nybergh
Seppo ruohonen

Effekten i kraftverket i Ossauskoski 
stiger med 31 MW, när också det 
sista av de tre aggregaten har om-
byggts år 2008.

Verkställande direktör 
Aimo Takala

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 38,1 39,0 41,5
rörelsevinst Milj.e 1,7 -1,3 -0,2
resultatet efter finansieringsposter Milj.e -5,3 -8,6 -8,9
avkastning på investerat kapital % 0,5 -0,4 -0,1
Soliditet % 35,8 34,5 32,3
balansomslutning Milj.e 419,6 414,9 421,4
investeringar, brutto Milj.e 9,9 11,0 16,8
personal, medeltal 305 284 270

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 41,3 41,3 41,3
Utdelning Milj.e 0,7 0,7 0,7

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 50,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 0,4



��     STaTENS boLagSiNNEhav 2007

Patria är en internationellt verksam koncern inom 
försvars- och luftfartsindustrin, som levererar kon-
kurrenskraftiga lösningar som baserar sig på kon-
cernens eget specialkunnande och partnersamar-
bete.

huvudproduktområdena är
• hjulförsedda pansarfordon och granatkastarsystem, 

ammunition samt stödtjänster för dessa produkter un-
der hela deras livscykel

• stöd- och utbildningstjänster för flygplan och helikop-
trar under hela deras livscykel till försvarsmakten och 
myndigheterna

• arméns materielunderhåll till finska försvarsmakten
• utveckling och integrering av spanings-, övervaknings- 

och ledningssystem.

patria-koncernen hade en omsättning på 541,2 miljoner 
euro år 2007. Försvarsmaterielen och underhållet av den 
stod för en andel om 86 % och civila produkter för en an-
del om 14 %. av omsättningen härrörde 49 % från verk-
samhet utanför Finland. vid utgången av räkenskapspe-
rioden uppgick koncernens orderstock till 907,1 miljoner 
euro. Koncernens rörelsevinst uppgick till 37,3 miljoner 
euro år 2007. Koncernens resultat före skatter var 33,5 
miljoner euro. avkastningen på koncernens eget kapital 
uppgick till 11,8 %.

patria har satsat starkt på att främja exporten. år 2007 
ingicks avtal om försäljning av patria aMv-fordon till Syd-
afrika, Kroatien och arabemiraten. vid slutet av året inled-
des samarbete med Lockheed Martin i USa. Syftet är att 
på ett första stadium bjuda ut ett nytt slags fordonslösning 
till landets marininfanteri. Nammo, som ägs av patria och 
norska staten, fortsatte sin  positiva utveckling inom ex-
porten. i Finland åstadkom man lösningar både i fråga om 

Nh90-transporthelikoptrarna och underhållet av arméns 
material, och i dessa lösningar har patria en stark roll. via 
projekten utvecklas samarbetet med den finska försvars-
makten vidare.

grundpelaren i patrias konkurrenskraft på den interna-
tionella marknaden är samarbetet med lokala partner. Kun-
dernas beslutsprocesser har blivit snabbare, och kortare 
leveranstider än tidigare önskas för produkter och tjänster. 
Dessa utmaningar besvarar patria genom att bilda nätverk 
med lokala partner.
i Finland kan samarbetet med partnerföretagen ses bl.a. i 
företagsparksprojekten som framskridit bra. i företagspar-
kerna i Tavastehus och vammala skapas ett tätt partner-
skapsnätverk, där alla drar nytta av varandras specialkun-
nande.
   

Verkställande direktör
Jorma Wiitakorpi

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj. e 317,2 447,8 541,2
rörelsevinst Milj. e 13,2 26,9 37,3
resultatet efter finansieringsposter Milj. e 12,3 25,6 33,5
avkastning på investerat kapital % 6,6 12,2 14,6
Soliditet % 61,4 55,2 48,1
balansomslutning Milj. e 410,6 483,5 515,1
investeringar, brutto Milj. e 11,7 45,6 57,3
personal, medeltal 1 848 2 447 2 662

Moderbolaget

aktiekapital Milj. e 38,0 38,0 38,0
Utdelning Milj. e 5,1 15,2 11,4

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 73,2
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 8,4

Tillverkning av hjulförsedda pansar-
fordon och stödtjänster under hela 
deras livscykel är ett av Patriakoncer-
nens huvudproduktområden. 

hUvUDKoNTor
besöksadress
brunnsgatan 10 a, helsingfors

poSTaDrESS
brunnsgatan 10 a
00100 helsingfors
Tfn 020 4691
Fax 0204 691 2022
info@patria.fi
www.patria.fi

STYrELSE 
(fr.o.m. 7.4.2008)
risto virrankoski, ordförande
anne viitala, vice ordförande
Eeva ahdekivi
heikki allonen
hervé garnier
hervé guillou
ilkka hollo
Jussi itävuori
anneli Tuominen



 aNDra boLag SoM vErKar på MarKNaDSviLLKor      ��

Myntverket koncernen är det ledande företaget 
inom sin bransch i Norden och Baltikum och till-
hör de mest tekniskt avancerade myntverken i värl-
den. Myntverket koncernens verksamhet är uppde-
lad i produktion, försäljning och marknadsföring av 
bruksmynt, jubileumsmynt och medaljer, heders-
märken samt smyckes- och gåvoartiklar. Myntverket 
i Finland AB är det enda företaget i världen som har 
integrerat tre nationella myntverk i samma koncern. 

  Företaget har många hundra års traditioner i myntpräg-
ling och skicklig metallbehandling, vars rötter sträcker sig 
ända tillbaka till 990-talet. i Finland började myntverkets 
historia år 1860, då rysslands kejsare alexander ii bekräf-
tade storfurstendömet Finland med en egen myntenhet. 
idag är Myntverket i Finland den ledande euroleverantö-
ren då företaget har präglat euromynt till sex olika länder. 
De övriga företagen inom koncernen representerar också 
stark kompetens inom sina egna branscher. Målet är att 
kombinera den nyaste teknologin med traditionellt hant-
verkskunnande och vacker design. 

Till Myntverket koncernen hör moderbolaget Mynt-
verket i Finland ab, ab Myntverket i Sverige samt Det 
Norske Myntverket aS i Norge. Dessa företag har svarat 
för produktionen av statens officiella bruksmynt samt ju-
bileumsmynt och medaljer. Koncernen består också av 
Nordic Moneta, som specialiserar sig på försäljningen av 
samlarmynt. i Finland går företaget under namnet rahapa-
ja Moneta, i Sverige under namnet Mynthuset Sverige och 
i Danmark under namnet Mønthuset Danmark. Därtill är 
också de på framställningen av medaljer och affärspresen-
ter specialiserade rahapaja insignia (Finland) och Svenska 
Medalj (Sverige) samt den i Tallinn agerande mynthandeln 
Eesti Mündiäri del av Myntverket koncernen. rahapaja in-

signia framställer också största delen av de hedersmärken 
som utdelas av statsmakten och kommunerna i Finland.  

Myntverket i Finlands största exportprojekt år 2007 
var att slutföra leveransen av Thailands mynt på 10 baht. 
Dessutom leverade man till Cyperns Centralbank start-
paketet för ett nytt euroland (bruksmynt, myntserier och 
presentationsförpackningar).  i baltikum förstärktes mark-
nadspositionen beträffande numismatiska produkter. öpp-
nandet av ett nytt kontor i Lettland skapar möjligheter att 
ytterligare utveckla verksamheten i baltikum. De kraftiga 
svängningarna i metallpriserna påverkade priset av råvaror 
och tillgången på ämnen, vilket försvagade lönsamheten.

Myntverket koncernen har cirka 250 anställda och ex-
porterar till nästan 40 länder. omsättningen år 2007 upp-
gick till cirka 121 miljoner euro. 

hUvUDKoNTor
besöksadress
Säkerhetsdalsvägen 1, vanda

poSTaDrESS
pb 100, FiN-01741 vanda
Tfn +358 9 894 31
Fax +358 9 898 274
förnamn.släktnamn@mint.fi
www.mint.fi

STYrELSE 
(fr.o.m. 8.4.2008)
raimo Sailas, ordförande
pentti Kivinen, vice ordförande
hille Korhonen  
Jukka ohtola
anssi pihkala
Catharina Stackelberg-hammarén

Verkställande direktör 
Maarit Aarni-Sirviö

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 105,0 122,2 120,5
rörelsevinst Milj.e 5,8 11,0 4,8
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 6,2 12,1 6,3
avkastning på investerat kapital % 6,5 12,0 5,4
Soliditet % 65,5 64,4 70,3
balansomslutning Milj.e 88,0 95,1 84,6
investeringar, brutto Milj.e 1,7 1,3 1,8
personal, medeltal 233 247 263

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 5,0 5,0 5,0
Utdelning Milj.e 1,9 1,5 1,8

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 100
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 1,8

Vid tillverkningen av bruksmynt är 
Myntverket-koncernen i topp bland 
euroleverantörerna, eftersom före-
tagen redan har slagit euromynt för 
sex länders räkning. 



��     STaTENS boLagSiNNEhav 2007

Raskone grundades år 1994 av verkstadsfunktio-
nerna hos vägverket, som lyder under kommunika-
tionsministeriet, och vatten- och miljöförvaltningen. 
Bolaget har både genom många företagsköp och 
organiskt vuxit till sina nuvarande mått. Omsätt-
ningen har ökat från cirka 13 miljoner euro under 
det första verksamhetsåret till 149 miljoner euro år 
2007. Idag är Raskone Finlands största företag som 
producerar livscykeltjänster för fordon.

  raskone-koncernen producerar livscykeltjänster för 
sina kunders nyttofordon. raskone oy:s huvudbranscher 
är reparation och underhåll av nyttofordon och arbetsma-
skiner. verkstadsnätets verksamhetsområde täcker hela 
Finland. Till raskone-koncernen hör utöver moderbolaget 
också de av raskone helt ägda dotterbolagen Easy Km oy 
och pajakulma oy. Easy Km erbjuder sina företagskunder 
leasinglösningar med fullständig betjäning och pajakulma 
utrustar lastbilar för olika köruppgifter. pajakulma är en un-
derkoncern, till vilken hör två dotterbolag i Finland och tre 
bolag i baltikum. Det omfattande utbudet av tjänster som 
erbjuds av de tre företagen i koncernen, dvs Easy Km oy, 
raskone oy och pajakulma oy, utgör en konkurrenskraftig 
helhet på marknaden.

pajakulma köpte i oktober Jorpelehto oy, som tillver-
kar olika flaklösningar för jordtransportbilar. bolagets pro-
dukter kompletterar utbudet av kundlösningar som grun-
dar sig på pajakulmas branschkunnande.

Jyväskylä stad utlokaliserade i februari sina fordon till 
Easy Km oy och från början av mars sin reparationsverk-
samhet till raskone oy. vid sidan av Lahtis stad är Jy-
väskylä stad raskones andra betydande stadskund.

hUvUDKoNTor
besöksadress
postrutten 5 b, helsingfors

poSTaDrESS
pb 71, 00231 helsingfors
Tfn 010 2320 100
Fax 010 2320 201
förnamn.släktnamn@raskone.fi
www.raskone.fi

STYrELSE  
(fr.o.m. 1.4.2008)
Tuomo rönkkö, ordförande
Kalevi alestalo, vice ordförande
Johanna haavisto
Sari harvia-Jyllinmaa
Maire Laitinen
Marilene Mäkipää
aimo Sinkkonen

Verkställande direktör 
Jyrki Kaskinen

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 102,8 116,4 148,8
rörelsevinst Milj.e 5,4 4,8 5,5
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 3,3 3,3 4,0
avkastning på investerat kapital % 7,6 7,9 9,8
Soliditet % 12,4 21,6 26,1
balansomslutning Milj.e 78,8 80,6 74,3
investeringar, brutto Milj.e 7,3 15,5 11,5
personal, medeltal 769 877 946

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 1,0 1,0 1,0
Utdelning Milj.e 0,5 0,7 0,5

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 85
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 0,4

Raskone utvecklades under ett drygt 
decennium till ett av de största 
verkstads- och leasingbolagen för 
stora bilar.  

raskone agerar fortfarande aktivt för att skaffa sig 
mera affärsverksamhet när branschens strukturer om-
vandlas. Storskalighetsekonomin utnyttjas effektivare än 
tidigare och det förväntas att lönsamheten kommer att ut-
vecklas gynnsamt under den räkenskapsperiod som just 
har inletts. omsättningen bedöms fortsätta att växa.



 aNDra boLag SoM vErKar på MarKNaDSviLLKor      ��

Vapos mission är att tillfredsställa ökande behov 
av bioenergi, och bolagets vision är att vara den 
ledande och mest lönsamma leverantören av pel-
lets och andra biobränslen i Östersjöområdet samt 
en betydande lokal värme- och elproducent i Fin-
land, Sverige och Estland.

  vapo är den ledande leverantören av lokala och förny-
bara bränslen, bioel och biovärme samt miljöaffärsverk-
samhetslösningar i östersjöområdet. vapo-koncernen 
består av moderbolaget vapo oy, till vilket hör fem affärs-
verksamhetsområden: vapo Local Fuels, vapo heat and 
power, vapo pellets, vapo garden and Environment samt 
dotterbolaget vapo Timber oy.

vapos strategi går ut på att vara det ledande bioener-
gibolaget i östersjöområdet. bolagets mål är att bevara 
användningen av torv för energiproduktion i Finland åt-
minstone på nuvarande nivå och att öka användningen av 
torv för energiproduktion i Sverige och baltikum. vapo ökar 
den affärsverksamhet som står utanför utsläppshandeln, 
dvs produktion och försäljning av pellets och växttorvrå-
vara. bolaget stärker sin ställning i östersjöområdet inom 
pellets och andra biobränslen. bolaget breddar sin lokala 
värme- och elproduktion som baserar sig på dess egna 
bränslen. inom miljöaffärsverksamheten koncentrerar sig 
vapo på växtunderlag och leverans av växttorvsråvara inom 
östersjöområdet.

För vapo var år 2007 ett varierande år. Två varma vint-
rar i rad hade konsekvenser för användningen av bränsle 
och för tillgången på råvara för sågindustrin. Den regniga 
sommaren gjorde att torvproduktionen bara nådde drygt 
hälften av målen. 

Marknadsförhållandena var emellertid goda. Fram-
för allt marknaden för sågad trävara var under den första 
hälften av året synnerligen gynnsam. Efterfrågan på lokala 
bränslen var god och bolaget nådde den största försälj-
ningstillväxten på detta affärsverksamhetsområde. 

vapo-koncernens omsättning ökade till 660,6 miljoner 
euro år 2007 (600,9 miljoner euro år 2006). Koncernens 
rörelsevinst uppgick till 55,5 miljoner euro som utgör 8,4 
procent av omsättningen (53,8 miljoner euro eller 9,0 % år 
2006). Koncernen hade i genomsnitt 1 828 anställda. 

hUvUDKoNTor
besöksadress
Yrjönkatu 42, Jyväskylä

poSTaDrESS
pb 22, 40101 Jyväskylä
Tfn 020 790 4000
Fax 020 790 5601
info@vapo.fi
www. vapo.fi

STYrELSE   
(fr.o.m. 26.3.2008)
heikki Niskakangas, ordförande
Kari Jordan, vice ordförande
Martti asunta
Markku Melkko
Marja-Leena rinkineva
Katariina Simola

Leveranserna av pellets nådde 
ett nytt rekord. Prisstegringen på 
konkurrerande värmeformer och den 
tekniska utvecklingen i fråga om pel-
letsvärmeaggregat gör att uppvärm-
ning med pellets blir vanligare.

Verkställande direktör 
Matti Hilli

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 523,9 600,9 660,6
rörelsevinst Milj.e 23,5 53,8 55,5
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 19,7 49,2 48,4
avkastning på investerat kapital % 5,2 10,8 9,9
Soliditet % 48,6 47,3 43,5
balansomslutning Milj.e 625 700 788
investeringar, brutto Milj.e 78 69 112
personal, medeltal 1734 1891 1828

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 50 50 50
Utdelning Milj.e 11,5 17 17

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 50,1
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 8,5
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VR är ett kundinriktat och miljövänligt finländskt 
transportföretag, som utövar järnvägstrafik och bil-
trafik i anslutning till järnvägstrafiken. VR erbjuder 
också bygg- och underhållstjänster för banor. Här-
utöver hör catering- och restaurangtjänster till VR-
koncernen samt bolag inom telebranschen.

  Koncernens största bolag är vr aktiebolag, son idkar 
järnvägstrafik. år 2007 gjordes 66,7 miljoner resor med 
vr persontrafiks tåg, vilket är rekord. ökningen var 4,5 % 
jämfört med året innan. resorna inom fjärrtrafiken tilltog 
med 3,1 %. i huvudstadsregionens närtrafik uppgick anta-
let resor till 53,7 miljoner, vilket innebär en ökning på 
4,9 %. Mellan Finland och ryssland var antalet resor 399 
000, dvs. 18,4 % mer än föregående år. persontrafikens 
omsättning uppgick till 370,2 (340,0) miljoner euro.

godstrafikens transportvolym var 40,3 (43,6) miljoner 
ton, varav inrikestrafikens andel 26,2 (26,0) miljoner ton. 
Den internationella godstrafikens volym, dvs. den trafiks 
som överskrider Finlands gräns, var 14,1 (17,6) miljoner 
ton. av den internationella trafiken utgjorde största delen, 
13,5 miljoner ton, trafik mellan ryssland och Finland. ryss-
landstrafiken minskade med 20,0 % från föregående år. 
Transittrafiken inom godstrafiken sjönk med 16,4 % och 
var 3,5 miljoner ton. godstrafikens omsättning uppgick till 
340,0 (358,9) miljoner euro.

oy vr-rata ab har tillsammans med sina dotterbolag 
specialiserat sig på projekterings-, bygg- och underhålls-
tjänster. Kunder är staten, kommuner, hamnar och företag 
som använder järnvägstjänster samt övriga huvudentrepre-
nörer inom banhållningen. omsättningen för bygge och un-
derhåll av banor var 238,6 (233,0) miljoner euro. Merparten, 

dvs. drygt 80 % av omsättningen, kom från beställningar 
från banförvaltningscentralen, som förvaltar bannätet. 

pohjolan Liikenne-koncernen, som sköter vr-koncer-
nens biltrafik, hade en 19,3 % större omsättning än i fjol. 
Den uppgick till 286,6 (240,1) miljoner euro. godstrafikens 
andel var 86 %. godsmängderna inom biltrafiken öka-
de med 10,0 % från föregående år till 10 , 8 miljoner ton. 
Med bolagets bussar gjordes 14,4 miljoner resor, dvs.  
2,4 % fler än året innan. 

Koncernen 2005 2006 2007

omsättning Milj.e 1 196,6 1 264,6 1 334,1
rörelsevinst Milj.e 61,1 85,2 87,1
resultatet efter finansieringsposter Milj.e 65,7 89,3 93,5
avkastning på investerat kapital % 5,4 7,0 7,2
Soliditet % 82,8 83,6 84,1
balansomslutning Milj.e 1 511,6 1 552,6 1 593,5
investeringar, brutto Milj.e 210,2 110,3 118,9
personal, medeltal 12 791 12 663 12 540

Moderbolaget

aktiekapital Milj.e 370,0 370,0 370,0
Utdelning Milj.e 23,0 30,4 54,8

Statens aktieinnehav 1.1.2008 % 100
Dividender som ska betalas till staten för 
räkenskapsperioden Milj.e 54,8

hUvUDKoNTor
besöksadress
vilhelmsgatan 13, 00100 helsingfors

poSTaDrESS
pb 488, 00101 helsingfors
Tfn 0307 10
Fax 0307 21 700
förnamn.släktnamn@vr.fi
www.vr.fi

STYrELSE 
(fr.o.m. 4.4.2008)
antti Lagerroos, ordförande
Christer granskog 
Maaret heiskari
Jorma hellsten
antti Mäkelä
Soili Suonoja
arja Talma
Markku Tapio

Generaldirektör 
Henri Kuitunen

Med VR Persontrafiks tåg gjordes 
rekordartade 66,7 miljoner resor år 
2007. Det ökade miljömedvetandet 
förutspås favorisera tågresandet. 
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 Bransch  Omsättning  Anställda Statens andel  Ansvarigt 
   2007 2007 av aktiekapitalet ministerium 
   Milj.E  % 

Bolag med ststlig majoritet

alko ab minuthandel med alkoholdrycker 1 067,5 2 609 100,0 ShM
altia abp produktion av och partihandel 
 med alkoholdrycker 494,7 1 135 99,9 SrK
ohY arsenal abp* egendomsförvaltningsbolag .. .. 100,0 FM
boreal växtförädling ab 1) förädling och marknadsföring 
 av kulturväxter 7 71 65,0 SrK
CSC-Tieteellinen laskenta oy adb-tjänster i anslutning till 
 teknisk kalkylering 16,7 155 100,0 UvM 
Destia oy (1.1.2008) 2) industri-, miljö- och trafiktjänster (602) (2 774) 100,0 SrK
Edita abp grafisk industri 147,6 1 018 100,0 SrK
Finlands industriinvestering ab kapitalplaceringsverksamhet .. 19 100,0 aNM
Finnair oyj  flygtrafik 2 181 9 480 55,8 SrK
Finnvera abp specialfinansieringsbolag 186,3 401 100,0 aNM
Fonden för industriellt samarbete ab specialfinansieringsbolag .. 37 79,9 UM
Fortum abp energiproduktion  4 479 8 304 50,8 SrK
hansel ab  upphandlingscentral 8 55 100,0 FM
haus Kehittämiskeskus oy  fortbildning och utvecklingstjänster 6 39 60,0 SrK
itella oyj posttjänster 1 688,3 25 623 100,0 SrK
Kemijoki oy energiproduktion 41,5 270 50,1 SrK
Labtium oy 3)  kemiska laboratorietjänster - - 100,0 SrK
Motiva oy  främjande av en effektiv 
 användning av energi 4 28 100,0 SrK
ab Myntverket i Finland mynt 120,5 263 100,0 SrK
Neste oil oyj oljeraffinering 12 103 4 810 50,1 SrK
patria abp försvarsmaterielindustri 541,2 2 662 73,2 SrK
raskone oy reparationer av tunga maskiner 149 946 85,0 SrK
Solidium oy investeringsbolag 56,3 20 100,0 SrK
Suomen Erillisverkot oy teletrafik 24,5 64 100,0 iM
Suomen viljava oy tjänster i anslutning till hantering 
 och lagring av spannmål 17 93 100,0 SrK
Tietokarhu oy 4) adb-tjänster för skatteförvaltningen 35,1 265 20,0 FM
vapo oy torv- och träindustri 661 1 828 50,1 SrK
oy veikkaus ab tippnings- och lotteriverksamhet 1 391,4 370 100,0 UvM
vr-group ab järnvägstrafik 1 334,1 12 540 100,0 SrK
Yleisradio oy rundradioverksamhet 385,4 3 278 99,9 KM
Yrityspankki Skop oyj* bankverksamhet .. .. 100,0 FM 

boLag MED STaTLig MaJoriTET oCh STaTENS 
iNTrESSEboLag

31.12.2007 (koncernuppgifter)
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 Bransch  Omsättning  Anställda Statens andel Ansvarigt 
   2007 2007 av aktiekapitalet ministerium 
   Milj.E  % 

Intressebolag

arek oy  dataförvaltningstjänster i 
 anknytning till pensioner 34 10 9,0 SrK
art and Design City helsinki oy ab samhällsplanering 0,4 4 35,2 SrK
Eka-kiinteistöt oy* fastighetsinvesteringsbolag .. .. 38,0 SrK
Ekokem oy ab hantering av problemavfall 74,3 302 34,1 SrK
Elisa abp 5) kommunikationstjänster 1 568 3 299 0,65 SrK
FCg Finnish Consulting group oy konsult- och utbildningstjänster 73,2 816 6,1 SrK
Fingrid oyj elöverföringstjänster 334,6 241 12,3 SrK
Finska Centralen för Utsädespotatis ab upprätthållande, produktion och 
 marknadsföring av potatissorter 3 12 22,0 SrK
gasum oy partihandel med naturgas 852,1 209 24,0 SrK
hästinstitut ab utbildning inom hästbranschen 6,8 105 25,0 UvM
Kemira oyj kemisk industri 2 810,2 10 008 16,5 SrK
Metso abp verkstadsindustri 6 250,0 26 269 11,1 SrK
oMX abp 6) leverantör av marknadsplatstjänster 
 och transaktionsteknologi 456 1 481 1,3 SrK
outokumpu oyj metaller och teknologi 6 913 8 270 31,1 SrK
rautaruukki abp metallindustri 3 876 14 715 39,8 SrK
Sampo abp bank- och försäkringsverksamhet 7 343 6 846 14,0 SrK
Santapark oy 7) turism, temapark 2 4 32,1 SrK
Silta oy outsourcing av personalförvaltning 20 275 10,2  SrK
Sponda oyj fastighetsinvesteringsbolag 210,9 217 34,3 SrK
Stora Enso oyj skogsindustri 13 374 39 239 12,3 SrK
Suomenlinnan Liikenne oy trafik 4 15 50,0 UvM
Suomen ilmailuopisto oy utbildning inom luftfartsbranschen 8,1 35 49,5 UvM
TeliaSonera ab teletjänster 10 204 28 376 13,7 SrK 

1)  räkenskapsperiod 1.7.2006–30.6.2007
2)  vägaffärsverkets siffror
3)  fr.o.m.1.9.2007
4)  andel av rösterna 80 %
5)  staten sålde sina aktier 22.4.2008
6)  staten sålde sina aktier 1.2.2008
7)  räkenskapsperiod 1.5.2006–30.4.2007
 .. inga uppgifter tillgängliga
 * likvidationstillstånd

aNM  = arbets- och näringsministeriet
FM   = Finansministeriet
iM  = inrikesministeriet
KM  = Kommunikationsministeriet
ShM = Social- och hälsovårdsministeriet 
SrK = Statsrådets kansli 
UM  = Utrikesministeriet 
UvM = Undervisningsministeriet



avdelningen för ägarstyrning vid 
statsrådets kansli  
Postadress: PB 23, 00023 statsrådet  
Besöksadress: fabiansgatan 31 d, 3 vån., Helsingfors  
telefon (09) 16001  
telefax (09) 1602 3020  
e-post: fornamn.efternamn@vnk.fi  
www.statensinnehav.fi
 
Beställning av PuBlikationen  
administrativ assistent ira lehmuskoski  

ira.lehmuskoski@vnk.fi 
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