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A Company Finland Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2000- 30.4.2001 
 

Yhtiön toiminta 
 
Tarkasteluajanjaksona oli yhtiön tilikauden ensimmäinen ja toinen neljännes. A 
Company jatkoi tarkastelujaksolla toimintaansa TIMES-toimialan kehitysyhtiönä. 
Tarkastelujaksolla hankittiin yksi uusi osakkuusyhtiö, jaksolle ei osunut luopumisia. 
 
 

Taloudellinen kehitys 
 
Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 6,3 (44,3) mmk. 
 
Varsinaisen kehitysyhtiöliiketoiminnan tuottoja eli luovutusvoittoja vuonna 2000 
uudelleensuunnatusta toiminnasta yhtiölle ei ole vielä toteutettu. Osakkuusyhtiöiden 
taloudellisella tuloksella ei ole suoraa vaikutusta A Companyn talouden 
tunnuslukuihin, koska A Company ei muodosta konsernia. Osakkuusyhtiöiden 
toiminnan voitollisuus tai tappiollisuus realisoituu A Companylle taloudellisena 
voittona tai tappiona vasta siinä yhteydessä, kun osakkuusyhtiön osakkeista 
kehitysyhtiön toimintaperiaatteen mukaisesti luovutaan tai sijoitus muutoin katsotaan 
päättyneeksi. Lisäksi osakkuusyhtiöiden osakkeista tehdään tarvittaessa 
arvonalennuskirjauksia, mikäli katsotaan, että osakkeiden käypä arvo alittaa niiden 
kirjanpitoarvon. Arvonalennuskirjauksia ei ole tehty, koska niitä ei ole nähty 
tarpeellisiksi. 
 
Yhtiön tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1,9 mmk. Tappio syntyi 
tavanomaisista liiketoiminnan kuluista. 
 
Osakekohtainen tulos oli -0,0010 markkaa/osake (0,03 mk/osake) 
 
Oman pääoman määrä oli 0,17 markkaa/osake (0,27 mk/osake) 
 
Omavaraisuusaste oli 96,3%( 97,4%). Yhtiöllä ei ole korollista vierasta pääomaa. 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Yhtiön omat investoinnit kuluvaan käyttöomaisuuteen tarkastelujaksolla olivat 0,0 
Mmk. 
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Osakepääoma ja osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma tilikauden alkaessa 1.11.2000 oli 3.300.656,46 euroa, jakautuen 
195.320.498 osakkeeseen. Ulkona olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei 
ollut. Vuonna 2000 liikkeeseenlaskettu optio-ohjelma oikeuttaa yhteensä enintään 
30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä 0,17 euron osakekohtaisella 
merkintähinnalla. 
 
Yhtiön osakepääoma tarkastelujakson päättyessä 30.4.2001 oli 3.324.513,38 euroa 
jakautuen 196.732.261 osakkeeseen. 
 
Yhtiön osakkeen kurssi Helsingin Arvopaperipörssin (HEX) I-listalla vaihteli 
katsauskauden aikana 0,06 euron ja 0,12 euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto 
tarkastelujaksolla oli 23.057.600 kappaletta, mikä edustaa 11,72% osakekannasta. 
Yhtiön osakeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 30.4.2001 oli 0,07 euroa. 
Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 30.4.2001 päätöskurssilla oli 13,77 
miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 30.4.2001 oli yhteensä 2.452 (2.417) 
osakkeenomistajaa. 
 
 

Osakkeenomistajat 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 30.4.2001 seuraavasti 
 
Gateway Finland Oy  93 587.177  47,92% 
Herttakakkonen Oy  46 199.600 23,65% 
FIM Forte Sijoitusrahasto  8 000.000  4,10% 
Kanervo Kari 6 249.690  3,20% 
Koivikko Pentti  2 134.716  1,09% 
Visuri Jaakko  2 000.000  1,02% 
Hietala Matti  1 688.554  0,86% 
Viikari Kimmo  1 256.000  0,64% 
Valtimo Components Oyj  840.000  0,43% 
Saario Helena  827.000  0,42% 
Autio Panu 800.000  0,41% 
 
Muut  33.150.214  16,26% 
 
Yhteensä  196.732.261  100,00% 
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Olennaiset tapahtumat tarkastelujaksolla 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 2.2.2001. Yhtiön hallituksen 
jäsenet valittiin tehtäväänsä uudelleen. Yhtiön hallituksessa toimivat Petri Kanervo 
(puheenjohtaja), Tuomo Kiesvaara, Pentti Koivikko, Kai Mäkelä ja Jaakko Visuri. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön 
osakepääoman korottamisesta. Valtuus on voimassa yhden vuoden ajan 
yhtiökokouksesta lukien. Valtuuden nojalla osakepääomaa voidaan korottaa yhdellä 
tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhdellä tai useammalla vaihtovelkakirja- tai 
optiolainalla tai optio-oikeuksilla siten, että uusmerkinnöissä, vaihtovelkakirjoja 
vaihdettaessa tai optiolainan tai optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä 
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1/5:lla osakepääomasta eli 
664.902,68 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille 
kuuluvasta etuoikeudesta merkitä osakkeita, vaihtovelkakirja- ja optiolainoja ja optio-
oikeuksia ja oikeuden päättää merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin 
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Merkintähinnan saa päättää 
hallitus. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai muiden 
investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden 
sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Myönnetty valtuutus tulee voimaan ja aikaisempi 
valtuutus raukeaa, kun päätös merkitään kaupparekisteriin. 
 
Yhtiökokous 2.2.2001 päätti myös yksimielisesti valtuuttaa hallituksen yhden vuoden 
ajaksi yhtiökokouksesta lukien yhtiön omien osakkeiden ostamiseen. Valtuus koskee 
enintään viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeita voidaan hankkia 
julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa 
hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeita 
voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen 
rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen 
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
 
Valtuutus kattaa myös ostettujen osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin 
tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja hinnalla. 
 
Helmikuussa 2001 A Company hankki 10,1% osuuden Widian Oy:sta. Lisäksi A 
Company merkitsi yhtiön vaihtovelkakirjoja, ja koko järjestelyn nojalla A Companyn 
osakkuus voi nousta enintään 34,1%:iin Widian Oy:n korotusten jälkeisestä 
osakekannasta. Widian Oy on vuonna 2000 perustettu Torniossa ja Espoossa toimiva 
ohjelmistotalo, jonka liiketoiminnassa on kaksi pääkehitysaluetta. Yhtiö suunnittelee 
ja kehittää (1) Symbianin Epoc-käyttöjärjestelmään ja (2) PKI-teknologiaan 
perustuvia omia ohjelmistosovelluksia ja tuotteita. Yhtiön liiketoiminta on nopean 
kasvun vaiheessa. 
 
Helmikuussa 2001 A Company hankki 40,0% asiakkuudenhallinnan 
ohjelmistotuotteita mobiilipäätelaitteisiin ja erilaisiin mobiilipalvelualustoihin 
tuottavan MobileCRM Oy:n osakekannasta. Yhtiön liiketoiminta on 
käynnistysvaiheessa. 
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Helmikuussa 2001 A Company hankki 40% Wicol Ltd Oy:n osakekannasta. Wicol 
kehittää ja kaupallistaa reaaliaikaisesti ja langattomasti spesifistä tietoa keräävää ja 
edelleen välittävää innovatiivista tietojärjestelmää. Yhtiön liiketoiminta käynnistyy 
vuoden 2001 aikana. 
 
Helmikuussa 2001 A Company merkitsi Soft Start Oy:n suunnatussa osakeannissa 
uusia osakkeita. A Companyn omistusosuus yhtiössä osakemerkinnän jälkeen on 
45,7% yhtiön koko osakekannasta. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Kesäkuussa 2001 A Company hankki 33,5% Perlasoft Oy:n osakekannasta. Perlasoft 
on Soft Start -yrityskiihdyttämön pilottihanke, joka käynnistettiin vuonna 1999 eli jo 
ennen itsensä Soft Startin perustamista. Perlasoft on kiihdyttämön liikeidean 
mukainen voimakkaaseen suomalaiseen maaseutukeskukseen perustettu 
ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa asiakaskohtaisia 
ohjelmistoratkaisuja oman seutukunnan asiakkaiden lisäksi kaikkialla Suomessa. 
Yhtiön liiketoiminta on käynnistynyt vuonna 2000 ja yhtiö työllistää toukokuussa 
2001 yhteensä 9 toimihenkilöä. Perlasoftin kotipaikka on Sysmä. 
 

Osakkuusyhtiöt 
 
A Company on kehitysyhtiö, jonka liiketoiminta perustuu osakkuusyhtiöiden 
arvonnousuun ja osakkuusyhtiöistä saataviin luovutusvoittoihin. Siten 
osakkuusyhtiöiden taloudellisella kehityksellä on epäsuora, mutta keskeisen 
olennainen vaikutus A Companyn omaan taloudelliseen kehitykseen. 
 
Cybersoft Oy (A Companyn omistusosuus 37,5%) on vuonna 1989 perustettu 
tamperelainen ohjelmistotalo, joka on voimakkaan sisäisen kasvun vaiheessa. Yhtiön 
uusi neuroverkko-ohjelmistotuote tulee markkinoille vuoden 2001 jälkipuoliskolla. 
Yhtiön toimitusjohtaja on diplomi-insinööri Sakari Lampola (synt. 1960) ja sen 
palveluksessa on 10 toimihenkilöä. 
 
Epocore Oy (40,0%) on vuonna 1990 perustettu lahtelainen ohjelmistotalo, joka 
kehittää sovelluksia Symbian-ympäristöön. Yhtiön toimitusjohtaja on kauppatieteiden 
lisensiaatti Mikko Mäntyneva (synt. 1966). Yhtiön liiketoiminta käynnistyy vuoden 
2002 alkupuoliskolla. 
 
Lanux Oy (47,0%) on vuonna 2000 perustettu uutta, supernopeaa WLAN-
tukiasemateknologiaa kehittävä helsinkiläisyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja on ekonomi 
Pekka Pitkänen (synt. 1950). Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan käynnistyvän vuoden 
2002 aikana. 
 
Logium Oy (34,0%) on vuonna 1997 perustettu helsinkiläinen ohjelmistotalo, joka on 
voimakkaan sisäisen kasvun vaiheessa. Yhtiö toi 2001 markkinoille uuden 
HeRoKatWeb-tuoteperheen, joka täydentää yhtiön asemaa vaativan asiakaskunnan 
luotettavana ratkaisutoimittajana. Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo Palmu (synt. 
1960) ja sen palveluksessa on 10 toimihenkilöä. 
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Loopm Oy (32,3%) on vuonna 2000 perustettu espoolaisyhtiö, jonka tuote on 
operaattoririippumaton mobiilipalvelualusta. Yhtiön liiketoiminta on yhden vuoden 
aikana toteutetun mittavan tuotekehitystyön jälkeen käynnistynyt 1.5.2001. Yhtiön 
toimitusjohtaja on insinööri Risto Valve (synt. 1949) ja sen palveluksessa on 3 
toimihenkilöä. 
mobileCRM Oy (40,0%) on vuonna 2000 perustettu Helsingin Arabianrannassa 
toimiva teknologiayhtiö, joka kehittää asiakkuudenhallinnan palvelualustaa mobiiliin 
toimintaympäristöön. Yhtiön toimitusjohtaja on kauppatieteiden lisensiaatti Mikko 
Mäntyneva (synt. 1966), jonka teoksen “Asiakkuudenhallinta” WSOY julkaisi 
keväällä 2001 käytettäväksi kauppakorkeakoulujen oppikirjana. Yhtiön liiketoiminta 
on käynnistynyt vuoden 2000 lopulla. 
 
Noitatieto Oy (34,0%) on vuonna 1996 perustettu Helsingin Arabianrannassa ja 
Tampereella toimiva tietotekniikan, tietoliikennetekniikan, musiikkiteollisuuden sekä 
uuden median osaamisyhtiö. Yhtiöllä on 2 valmista omaa ohjelmistotuotetta: Kirnu 
4.0 on sisällönhallintajärjestelmä esim. verkkolehtiä ja verkkokauppoja varten, ja 
Ivaraus 2.0 on www-pohjainen lipunvarausjärjestelmä. Lisäksi Noitatieto myy 
Internetissa MP3-musiikkia ensimmäisenä Teoston kanssa solmitun sopimuksen 
nojalla toimivana suomalaisena palveluntarjoajana. Yhtiön toimitusjohtaja on fil.yo 
Roope Ritvos (synt. 1974) ja sen palveluksessa on 9 toimihenkilöä. 
 
Perlasoft Oy (34,0%) on vuonna 1999 perustettu Soft Start -yrityskiihdyttämön 
pilottihanke, joka käynnistettiin jo ennen itsensä Soft Startin perustamista. Perlasoft 
on kiihdyttämön liikeidean mukainen voimakkaaseen suomalaiseen 
maaseutukeskukseen perustettu ohjelmistoyhtiö, joka suunnittelee, kehittää ja 
toteuttaa asiakaskohtaisia ohjelmistoratkaisuja oman seutukunnan asiakkaiden lisäksi 
kaikkialla Suomessa. Yhtiön liiketoiminta on käynnistynyt vuonna 2000 ja yhtiön 
palveluksessa on 6 toimihenkilöä sekä kolme freelanceria. Yhtiön toimitusjohtaja on 
Petri Liukkonen (synt. 1960). Yhtiön kotipaikka on Sysmä. 
 
Port Able Media Platforms Oy (20,1%) on vuonna 1999 perustettu Tampereella 
toimiva erilaisia mobiilipalveluja kehittävä ja toteuttava yhtiö. Yhtiön ensimmäiset 
omat tuotteet ovat “Taksi” ja “Nysse tulee”, joista ensiksimainittu voitti marraskuussa 
2000 vuotuisen Tampere Mindtrek multimediakilpailun Nokia Communicator 9110 -
sarjassa. Yhtiön toimitusjohtaja on Jaani Holma (synt. 1972) ja sen palveluksessa on 2 
toimihenkilöä. 
 
Soft Start Oy (45,7%) on vuonna 2000 perustettu ja valtakunnallisesti toimiva 
yrityskiihdyttämö. Yhtiö kehittää ja toteuttaa konseptia, jolla perustetaan ja 
kasvatetaan Suomen maakuntakeskuksiin pieniä, elinkelpoisia tietotekniikkayrityksiä 
yhdistämällä erimuotoisia yksityisiä ja julkisia resursseja. Yhtiön toimitusjohtaja on 
hallintotieteiden maisteri Eero Laesterä (synt. 1963) ja sen palveluksessa on 2 
toimihenkilöä. Yhtiön liiketoiminta käynnistyy vuoden 2001 aikana. 
 
Stellatum Oy (34,0%) on vuonna 1999 perustettu helsinkiläinen kustannusyhtiö, joka 
harjoittaa Editalta siirrettyä kustannustoimintaa. Yhtiö julkaisee ammatti- ja 
erikoislehtiä sekä tarjoaa erilaisia sähköisiä palveluita. Yhtiön kustantamia julkaisuja 
ovat Alara, Asu ja Rakenna, Hallinto, Hiidenkivi, Hyödyllisyysmallilehti, 
Kaupparekisterilehti, Kielikello, Kuluttajansuoja, Mallioikeuslehti, 
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Naistutkimustiedote, Patenttilehti, Rondo, SFS-Tiedotus, Språkbruk, Taito, Tasa-arvo, 
tavaramerkkilehti, Terminfo, TestIT, Tietosuoja, TUKES-ohjeet, Visio ja Ympäristö. 
Yhtiön hakemistoliiketoiminta myytiin maaliskuussa 2001 SanomaWSOY-konserniin 
kuuluvalle Helsinki Medialle. Kaupasta huolimatta yhtiön liikevaihdon arvioidaan 
yltävän entiselle n. 19 mmk:n tasolle 2001. Yhtiön toimitusjohtaja on hum.kand. 
Jukka Ihanus ja sen palveluksessa on sanotun liiketoimintakaupan jälkeen 10 
toimihenkilöä. 
 
TextStream Oy (34,0%) on vuonna 1999 perustettu helsinkiläinen mobiilipalveluja ja 
-tuotteita tarjoava kasvuyhtiö, jonka päätuote on SMS-palvelualusta. Yhtiöllä on 
vankkaa SMS-teknologian osaamista ja useita keskeneräisiä tuotekehityshankkeita. 
Yhtiön toimitusjohtaja on tekn.yo Lauri Seppälä (synt. 1975) ja sillä on 4 työntekijää. 
 
Valtimo Components Oyj (25,0%) on vuonna 1999 perustettu Pohjois-Karjalan 
Valtimolla toimiva GSM- ja muiden langattomien verkkojen peruskomponentteja 
valmistava kasvuyhtiö. Yhtiöllä on vireillä 2 merkittävää RF-teknologiaan liittyvää 
patenttihakemusta, joiden nojalla valmistettavilla komponenteilla saadaan 
langattomien verkkojen rakentamisessa tuntuvia kustannussäästöjä. Yhtiön liikevaihto 
viime tilikaudella oli n. 5 mmk. 1.3.2001 alkaneella tilikaudella liikevaihto kasvaa 
olennaisesti. Yhtiön toimitusjohtaja on insinööri Markku Pirinen (synt. 1955)ja sen 
palveluksessa on 24 työntekijää. Yhtiön johtamalla ammattikurssilla Valtimolla on 
parhaillaan koulutettavana lisäksi 14 työntekijää. 
 
Wireless Information Collector WICOL Ltd Oy (40%) on vuonna 2000 perustettu 
helsinkiläisyhtiö, joka kehittää ja kaupallistaa reaaliaikaisesti ja langattomasti 
spesifistä tietoa keräävää ja edelleen välittävää innovatiivista tietojärjestelmää. Yhtiön 
toimitusjohtaja on varatuomari Seppo Juurikko (synt. 1946) ja sen liiketoiminnan 
arvioidaan käynnistyvän vuoden 2002 alussa. 
 
Widian Oy (10,1%) on vuonna 2000 perustettu Torniossa ja Espoossa toimiva 
ohjelmistotalo, joka kehittää sovelluksia Symbian- sekä PKI-ympäristöihin. Yhtiön 
liiketoiminta käynnistyi kesäkuussa 2000, ja ensimmäinen tilikausi päättyy 
30.11.2001. Yhtiön asiakkaina ovat jo mm. ICL Invia Oyj, TietoEnator Oyj, Avesta 
Polarit Oyj, Tampereen kaupunki, Media Tampere ja Affinity Internet Oy. Lisäksi 
yhtiö tekee mittavia hankkeita julkisen hallinnon turvaviranomaisten kanssa. Yhtiön 
toimitusjohtaja on Jari Huttunen (synt. 1956) ja sen palveluksessa on 20 henkilöä. 
Lisäksi yhtiö erityiskouluttaa Torniossa meneillään olevalla ammattikurssilla 22 
toimihenkilöä, joista suurimman osan arvioidaan siirtyvän yhtiön palvelukseen 
vuoden 2001 aikana. 
 
Wysiwyg Oy (33,5%) on vuonna 1996 perustettu Tampereen Finlaysonilla sekä 
Helsingissä toimiva Internet-ohjelmistotalo, joka on saanut valmiiksi 2 ensimmäistä 
omaa tuotetta. eWriter on Internet- ja mobiilipalveluiden sisällönhallinnan ratkaisu. 
eOffice on monipuolinen tietämyksenhallinnan ratkaisu, joka soveltuu yrityksen 
intranet- ja ekstranet -perusjärjestelmäksi ja työryhmätyöskentelyn välineeksi. 
Varsinainen lisenssimyynti on lähtenyt liikkelle vuoden 2001 alussa. Yhtiöllä on 
myös mittavaa koulutustarjontaa aputoiminimillä Suomen Internet-Opisto ja 
Scannetta. Toukokuussa 2001 päättyneen tilikauden liikevaihto oli n. 6,6 mmk 
noudattaen aikaisempaa 80 %:n vuotuista kasvuvauhtia, ja yhtiön tulos ennen veroja 
ylitti 12% liikevaihdosta. Koulutusliiketoiminta supistui 17%, kun tuotteisiin 
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perustuva Internet-liiketoiminta kasvoi 147%. Liikevaihdon kasvuvauhdin odotetaan 
pysyvän ennallaan ja tuloksen kasvavan tätäkin nopeammin, koska lisenssimyynnin 
osuus liikevaihdosta on voimakkaassa kasvussa. Yhtiön toimitusjohtaja on 
yhteiskuntatieteitten maisteri Ari Isokääntä (synt. 1969) ja sen palveluksessa on 22 
toimihenkilöä. 
 
A Companyn tavoitteena on osakkuusyhtiöiden voimakas kasvu ja arvonnousu. 
Osakkuusyhtiöistä ei siten odoteta osinkotuottoja, koska niiden liiketoiminnan 
kassavirrat on tarkoitus ensisijaisesti käyttää niiden oman kasvun rahoittamiseen. 
Tästä periaatteesta huolimatta seuraavat yhtiöt jakoivat tarkastelujaksolla 
omistajilleen ja siten myös A Companylle osinkoa kannattavasta liiketoiminnastaan: 
Cybersoft Oy, mobileCRM Oy, Stellatum Oy ja Wysiwyg Oy. 
 
 

Näkymät lopputilikaudelle 
 
Yhtiön toiminta jatkuu aiemmin ilmoitettujen suuntaviivojen mukaisesti. 
Osakkuusyhtiöiden yhteislukumäärä kasvaa, vaikka jollakin seuraavista 
vuosineljänneksistä ennakoidaankin ensimmäisten kehitysyhtiöstrategian mukaisten 
luopumisten (exitien) toteutuvan. 
 
Yhtiön liiketoiminnan tulos saattaa koko tilikauden aikana jäädä toimintakulujen 
verran tappiolliseksi, mutta saattaa toteutuvien luopumisten seurauksena olla myös 
voimakkaasti positiivinen. 
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