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A Company Finland Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2001- 31.1.2002 
 
Yhtiön toiminta 
 
Tarkasteluajanjakso oli yhtiön tilikauden ensimmäinen neljännes. 
A Company Finland Oyj (ACF) jatkoi tarkastelujaksolla toimintaansa TMT-toimialan kehitysyhtiönä. 
Tarkastelujaksolla ei hankittu uusia osakkuusyhtiöitä eikä jaksolle osunut luopumisia.  
 
Taloudellinen kehitys 
 
Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 1.045.307,00 euroa (0,0€). 
 
ACF:n liiketoimintastrategia perustuu vähemmistöosakkuuksiin kannattavissa, nopeasti kasvavissa 
teknologiayhtiöissä.Osakkuusyhtiöiden taloudellisella tuloksella ei ole suoraa vaikutusta ACF:n 
talouden tunnuslukuihin, koska ACF ei muodosta konsernia. Osakkuusyhtiöiden toiminnan voitollisuus 
tai tappiollisuus realisoituu ACF:lle 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 –124.443,97 euroa (-194.202,25€). Tappio syntyi 
tavanomaisista liiketoiminnan kuluista. 
 
Osakekohtainen tulos oli –0,0006 €/osake (-0,001 €/osake) 
 
Oman pääoman määrä oli 0,03 €/osake (0,03 €/osake) 
 
Omavaraisuusaste oli 97,5%( 96,7%) 
 
Investoinnit ja rahoitus 
 
Yhtiön omat investoinnit kuluvaan käyttöomaisuuteen tarkastelujaksolla olivat 0,0 euroa (0,0€). 
 
Osakepääoma ja osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma 1.11.2001 oli 3.456.174,46 euroa, jakautuen 204.523.471 osakkeeseen. Ulkona 
olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ollut. Liikkeeseenlaskettu optio-ohjelma oikeuttaa 
yhteensä enintään 30.000.000 uuden osakkeen merkitsemiseen yhtiössä. 
 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,04 (0,07) euron ja 0,07 (0,12) euron välillä. 
Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 15.531.260 (21.340.410) kappaletta, mikä edustaa 
7,59% (10,85%) osakekannasta. Yhtiön osakeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 31.1.2002 oli 
0,04 (0,08) euroa. Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 31.1.2002 päätöskurssilla oli 8,18 (15,7) 
miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 31.1.2002 oli yhteensä 2.570 (2.466)kappaletta. 
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Osakkeenomistajat 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 31.1.2002 seuraavasti 
 
1. Gateway Finland Oy 93.554.187 45,74% 
2. Herttakakkonen Oy 44.402.933 21,71% 
3. FIM Forte Sijoitusrahasto 8.000.000 3,91% 
4. Koivikko Pentti  2.134.716 1,04% 
5. Royal Scandia Life Assurance 2.000.000 0,97% 
6. Visuri Jaakko 2.000.000 0,97% 
7. Millimitta Oy 1.880.000 0,91% 
8. Hietala Matti 1.688.554 0,83% 
9. Viikari Kimmo 1.241.000 0,60% 
10. Nordea Pankki hall.rek 1.214.000 0,59% 
11. Royal Skandia Life Assurance 1.180.000 0,58% 
12. Huhtamäki Stefan 1.000.000 0,49% 
 
Muut 44.228.081 21,56% 
 
Yhteensä 204.523.471 100,00% 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 7.2.2002. 
Hallituksen jäseneksi valittiin edelleen Petri Kanervo (pj), Tuomo Kiesvaara, Pentti Koivikko sekä Kai 
Mäkelä. 
 
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 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 osake-pääomasta eli 691.294,29 eurolla. Valtuutus 
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta merkitä osakkeita, vaihto-
velkakirja- ja optiolainoja ja optio-oikeuksia ja oikeuden päättää merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan 
tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Hallitus saa päättää merkintähinnasta. 
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai muiden investointien rahoittamiseksi 
sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Myönnettu 
valtuutus tulee voimaan ja aikaisempi valtuutus raukeaa, kun päätös merkitään kaupparekisteriin. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta 
lukien päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että 
hankittavien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on enintään viisi prosenttia (172.823,57€ ) 
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan 
hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hinnalla, 
joka niille kaupantekohetken markkinahintana on muodostunut. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi 
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi. 
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Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on viisi prosenttia, osakkeiden hankinnalla ei ole 
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Uusi valtuutus mitätöi 
vanhan valtuutuksen tullessaan rekisteröidyksi kaupparekisteriin. Valtuutus kattaa myös ostettujen 
osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja hinnalla. 
 
Yhtiökokous päätti yksimielisesti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä osittain. Yhtiön toimiala on 
monialayhtiö. Yhtiön tilikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 31 päivänänä joulukuuta. Siten 
yhtiön kuluva muutettu tilikausi on 1.11.2001-31.12.2002. 
 
Helmikuussa 2002 ACF hankki 40% ID Express Oy:stä 
ID Express Oy on vuonna 1997 käynnistetty ohjelmistotuotteita ja -järjestelmiä langattomaan 
ympäristöön kehittävä ja markkinoiva espoolaisyritys. Yhtiön vahvuusalueita ovat paikannus- sekä 
erilaiset tunnistusjärjestelmät (mm. RFID, viivakoodit).  
Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Rouvali (synt. 1957) ja sen palveluksessa on 4 toimihenkilöä. ID 
Expressin operatiivisessa johdossa, organisaatiorakenteessa tai henkilöstön kokoonpanossa ei tapahtunut 
muutoksia. 
 
Osakkuusyhtiöt 
 
ACF on monialayhtiö, jonka liiketoiminta perustuu osakkuusyhtiöiden arvonnousuun ja 
osakkuusyhtiöistä saataviin luovutusvoittoihin. Siten osakkuusyhtiöiden taloudellisella kehityksellä on 
epäsuora, mutta keskeisen olennainen vaikutus ACF:n omaan taloudelliseen kehitykseen. 
 
ACF:n 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 Wysiwyg Oy ja Logium Oy sekä 
katsauskauden jälkeen maaliskuussa Stellatum Oy ja mobileCRM Oy, jakoivat omistajilleen ja siten 
myös ACF:lle osinkoa kannattavasta liiketoiminnastaan. 
 
A Company Finland Oyj on Helsingin Arvopaperipörssin (HEX) I-listalla noteerattu yhtiö, joka toimii 
merkittävänä vähemmistöosakkaana 21:ssa nopeasti kasvavassa suomalaisessa teknologiayhtiössä. 
 
1. Viestintäosakeyhtiö Wysiwyg (33,5%) on vuonna 1996 perustettu Tampereen Finlaysonilla sekä 
Helsingissä toimiva Internet-ohjelmistotalo. E-tuoteperheen 2.0- versioista on valmistunut eWriter 2.0, 
joka on Inter-ja intranet sisällönhallinnan ratkaisu. wGroups 2.0 on monipuolinen tietämyksenhallinnan 
ratkaisu, joka soveltuu yrityksen intranet- ja ekstranet- perusjärjestelmäksi ja työryhmätyöskentelyn 
välineeksi. Varsinainen lisenssimyynti on lähtenyt liikkelle vuoden 2002 alussa. Yhtiöllä on myös 
mittavaa koulutustarjontaa aputoiminimillä Suomen Internet-Opisto ja Scannetta. Toukokuussa 2001 
päättyneen tilikauden liikevaihto oli n. 1,1 miljoonaa euroa, noudattaen aikaisempaa 80 %:n vuotuista 
kasvuvauhtia, ja yhtiön tulos ennen veroja ylitti 12% liikevaihdosta. Liikevaihdon odotetaan kasvavan, 
koska lisenssimyynnin osuus liikevaihdosta on voimakkaassa kasvussa. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on Ilkka Hellman (synt.1961) ja sen palveluksessa on 22 toimihenkilöä. 
 
2. Cybersoft Oy (37,5%) on vuonna 1989 perustettu tamperelainen ohjelmistotalo. Yhtiö on 
erikoistunut energiateollisuuden vaativien ohjelmistotuotteiden toteuttamiseen sekä 
neuroverkkoratkaisuihin. Yhtiön oma neuroverkko-ohjelmistoperhe NeuroDesigner 
(www.neurodesigner.com) on julkaistu vuoden 2002 alussa. Neuroverkkohin perustuvia projekteja on 
yhtiöllä kehitteillä useita, näistä energian kulutusta ennustava NeuroDesigner Energy Forecaster tulee 
markkinoille vuoden 2002 loppuun mennessä. 
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Yhtiön toimitusjohtaja on diplomi-insinööri Sakari Lampola (synt. 1960) ja sen palveluksessa on 15 
toimihenkilöä. Liikevaihto tilikaudella 2001 oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2002 liikevaihdon 
odotetaan nousevan 2,2 miljoonaan euroon. 
 
3. 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. Ensimmäisten toimintakuukausien aikana ovat kymmenet 
asiakasyritykset ottaneet LoopM-palvelun käyttöönsä. Yhtiö on luonut kattavan yhteistyö- ja 
jakeluverkoston mm ICL Invia Oyj:n ja SurfEu:n kanssa, jonka kautta LoopM-palveluja tarjotaan sekä 
yrityksille että kuluttajille. Palvelualustan modulaarisuus mahdollistaa erilaisten palvelujen tuottamisen 
helposti ja nopeasti. LoopM arvioi kassavirtansa kääntyvän positiiviseksi toisella vuosineljänneksellä 
2002. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on insinööri Risto Valve (synt. 1949) ja sen palveluksessa on 3 toimihenkilöä. 
 
4. Stellatum Oy (34,0%) on vuonna 1999 perustettu helsinkiläinen kustannusyhtiö, joka julkaisee 
ammatti- ja erikoislehtiä sekä tarjoaa erilaisia sähköisiä palveluita. Yhtiön kustantamia julkaisuja ovat 
Alara, Asu ja Rakenna, Hallinto, Hiidenkivi, Hyödyllisyysmallilehti, Kaupparekisterilehti, Kielikello, 
Kuluttajansuoja, Mallioikeuslehti, Naistutkimustiedote, Patenttilehti, Rondo, SFS-Tiedotus, Språkbruk, 
Taito, Tasa-arvo, Tavaramerkkilehti, Terminfo, Tietosuoja, TUKES-ohjeet, Visio ja Ympäristö. 
Stellatumin budjetoitu liikevaihto 2001 oli noin 2,5 miljoonaa euroa ja yhtiön kannattavuus on hyvällä 
tasolla. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on Jukka Ihanus (synt.1954) ja sen palveluksessa on 8 toimihenkilöä. 
 
5. Logium Oy (34,0%) on vuonna 1997 perustettu helsinkiläinen kasvava ja kannattava ohjelmistotalo, 
joka on panostanut pitkäjänteisesti tuotekehitystyöhön ja laatujärjestelmänsä kehittämiseen. Yhtiö tekee 
omia ohjelmistotuotteita ja -palveluita mm. ASP-ympäristöihin sekä valmistaa kansainvälisesti jaeltuja 
ohjelmistoja ja ohjelmistotuotteita tilaustyönä tai kumppanuusperiaatteella. 
 
Logiumin asiakkaita ovat mm. TietoEnator, Nokia ja Instrumentarium ja yhtiöllä on toimituksia myös 
Yhdysvaltoihin, jossa yhtiö omistaa osuuden amerikkalaisesta Nextfeed LLC:stä. Yhtiön on noin 1 
miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo Palmu (synt. 1960) ja sen palveluksessa on 12 
toimihenkilöä. 
 
6. Port Able Media Platforms Oy (20,1%) on vuonna 1999 perustettu Tampereella toimiva erilaisia 
mobiilipalveluja kehittävä ja toteuttava yhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja on Jaani Holma (synt. 1972) ja sen 
palveluksessa on 2 toimihenkilöä. 
 
7. 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 tietotekniikkayrityksiä yhdistämällä erimuotoisia yksityisiä ja julkisia resursseja. Yhtiöiden 
osaamista ovat erilaiset vaativat tietokantaratkaisut sekä osaamisalueelle kuuluvat Java -sovellukset. 
 
Perustettavat yhtiöt, startit, saavat kiihdyttämöstä sekä liikkeenjohdollista tukea että kohtuullisen 
pääomasijoituksen. Kiihdyttämön pilottihanke on Sysmän kunnassa toimintansa vuonna 2000 
käynnistänyt Perlasoft Oy. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on hallintotieteiden maisteri Eero Laesterä (synt. 1963) ja sen palveluksessa on 2 
toimihenkilöä. Yhtiön liiketoiminta on käynnistynyt vuoden 2001 aikana. Ensimmäiset varsinaiset startit 
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Sysmän Perlasoftin lisäksi ovat Keuruulla 1.2.2002 käynnistynyt Terasoft Oy ja Inarissa 1.4.2002 
käynnistyvä Enarion Oy. Todennäköiseen läpimenovaiheeseen on päästy kolmen muun kunnan kanssa. 
 
8. TextStream Oy (34,0%) on vuonna 1999 perustettu helsinkiläinen mobiilituotteita ja –palveluita 
tarjoava kasvuyhtiö, joka on erikoistunut yrityksille suunnattuihin tekstiviestiratkaisuihin. Yhtiön 
strategiana on myydä omia SMS-tuotteita ja -palveluita sekä suoraan avaintoimialojen yrityksille että 
jakelukanavien ja kumppaniverkon kautta. Tuotteet kehitellään alusta lähtien soveltuviksi kansain-
väliseen jakeluun. Yhtiöllä on useita käynnissä olevia tuotekehitysprojekteja. 
 
TextStream- tuotteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: (1) asiakkaan liiketoimintaa tukevat 
tekstiviestityökalut kuten esim. asiakkuudenhallintaan, markkinointiin ja organisaation sisäiseen 
viestintään, (2) teollisuusautomaatiosovellukset (SMS, SDS, GPRS) sekä (3)tulevaisuuden 
teknologioiden tuotteet. Yhtiön liikevaihdosta 70 % perustuu tuotemyyntiin, 30 % palveluihin. Tällä 
hetkellä TextStream panostaa nykyisten tuotteiden myyntiin ja markkinointiin sekä jakelukanavan 
laajentamiseen. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on tekn. yo Lauri Seppälä (synt. 1975)ja sillä on 5 työntekijää. 
 
9. Valtimo Components Oyj (25,0%) on vuonna 1999 perustettu Pohjois-Karjalan Valtimolla toimiva 
mobiiliverkkojen peruskomponentteja valmistava kasvuyhtiö. Yhtiö on mm. ainoa RF-liittimien 
valmistaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiöllä on kaksi myönnettyä RF-teknologiaan liittyvää patenttia joita 
hyödyntävillä komponenteilla saadaan langattomien verkkojen rakentamisessa tuntuvia 
kustannussäästöjä. Heinäkuussa 2001 Kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi yhtiölle n. 1,2 miljoonan 
euron investointiavustuksen, jonka avulla yhtiö aikoo kasvattaa tuotantokapasiteettiaan merkittävästi. 
Myös Tekes tukee yrityksen tuotekehitystoimintaa. 
 
Yhtiö jäi viime vuoden liikevaihto- ja kasvutavoitteestaan matkapuhelinverkkojen rakentamisvauhdin 
hidastuessa, mutta 1.3. 2002 alkanut uusi tilikausi näyttää erittäin lupaavalta. 
 
10. Noitatieto Oy (34,0%) on vuonna 1996 perustettu tietotekniikan, musiikkiteollisuuden ja uuden 
median erityisosaamista yhdistävä osaamisyhtiö. Yhtiöllä on kolme valmista omaa ohjelmistotuotetta: 
Kirnu 4.0 on sisällönhallintajärjestelmä monimediapalveluihin, esim. verkkolehtiä ja verkkokauppoja 
varten. Ivaraus 2.0 on WWW-pohjainen lipun- ja paikanvarausjärjestelmä. Noise.FM -konsepti ja 
verkkopalvelu on digitaalisen musiikin ja mobiilimusiikin myynti- ja jakelualusta. Noitatieto myy 
Internetissä MP3-musiikkia ensimmäisenä Teoston kanssa solmitun sopimuksen nojalla toimivana 
suomalaisena palveluntarjoajana. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on fil.yo Roope Ritvos (synt. 1974) ja sen palveluksessa on 13 
erityisasiantuntijaa toimipisteissään Helsingin Arabianrannassa ja Tampereella. Lisäksi Noitatieto avasi 
lokakuussa 2001 sivutoimipisteen Hampuriin Saksaan. 
 
11.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 vuonna 2002. 
 
12. 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. 
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13. mobileCRM Oy (40,0%) on vuonna 2000 perustettu Helsingin Arabianrannassa toimiva 
teknologiayhtiö, joka kehittää asiakkuudenhallinnan (CRM) palvelualustaa mobiiliin toiminta-
ympäristöön. 
 
Yhtiö panostaa asiakkuudenhallintaan liittyvien tietojärjestelmätuotteiden ja asiakkuudenhallinnan 
kehittämisprosesseja tukevien verkkopalveluiden kehittämiseen. Samanaikaisesti yhtiö on säilyttänyt 
kannattavuutensa ja kassavirtansa positiivisina. Lähivuosien myynnin ja kassavirtojen positiivisen 
kehityksen turvaamiseksi osa yrityksen tuotteista toimii myös kiinteitä Internet-yhteyksiä hyödyntävillä 
päätelaitteilla. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on kauppatieteiden lisensiaatti Mikko Mäntyneva (synt. 1966), jonka teoksen 
”Asiakkuudenhallinta” WSOY julkaisi keväällä 2001 käytettäväksi kauppakorkeakoulujen oppikirjana.  
 
14. Widian Oy (10,1%) on vuonna 2000 perustettu Torniossa, Rovaniemellä ja 
Espoossa toimiva ohjelmistotalo, joka kehittää Java -sovelluksia liikkuviin päätelaitteisiin. Tälläisiä 
päätelaitteita ovat esim Nokian 9210 Communicator ja J2ME -puhelimet. Sovellukset toimivat pääosin 
Symbian-ympäristöissä. Yhtiön asiakkaina ovat mm. TietoEnator Oyj, Puolustusvoimat, 
Rajavartiolaitos, VR Osakeyhtiö, Tampereen kaupunki, Media Tampere, Väestörekisterikeskus, 
Receptum, Mobile Avenue ja Affinity Internet Oy. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on Jari Huttunen (synt. 1956) ja sen palveluksessa on 27 henkilöä. 
 
15. 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 perustuotekehitysvaihe on päättynyt 
onnistuneesti, valmiin tuotteen pilottisovelluksia rakennetaan parhaillaan siivous-, vartiointi-, myymälä-, 
ongelmajätteiden hallinnointi-, kiinteistöjen hoito- ym. toimialoille yhteistoiminnassa VTT:n kanssa. 
Varsinainen liiketoiminta alkaa vuoden 2002 loppupuolella. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on varatuomari Seppo Juurikko (synt. 1946). 
 
16. Perlasoft Oy:n (33,5%) kotipaikka on Sysmä. Liiketoiminta on käynnistynyt vuonna 2000. Perlasoft 
on Soft Start-yrityskiihdyttämön liikeidean mukainen voimakkaaseen suomalaiseen maaseutu-
keskukseen perustettu ohjelmistoyhtiö,joka suunnittelee,kehittää ja toteuttaa asiakaskohtaisia 
ohjelmistoratkaisuja oman seutukunnan asiakkaiden lisäksi kaikkialla Suomessa. Yhtiön parasta 
osaamista ovat tietokannat ja niiden liittäminen Intranet- ja Internet verkkoon. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on Petri Liukkonen (synt. 1960) ja yhtiön palveluksessa on 6 toimihenkilöä sekä 
freelancereita. 
 
17. SportsLink Group Oy (25%)on perustettu vuonna 1998, kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on kesän 
2001 aikana kokonaisuudessaan uudelleenorganisoitu. Yhtiön omistus- ja pääomapohjaa laajennettiin, ja 
yhtiölle nimitettiin uusi johto. Kaikki operatiiviset avainhenkilöt jatkoivat yhtiön palveluksessa. 
 
Sportslink tuottaa ja jalostaa urheilusisältöä Internetiin ja mobiiliin käyttöympäristöön sekä radioon ja 
televisioon. Yhtiö keskittyy suosituimpiin urheilulajeihin, ja on saavuttanut Suomessa vakaan aseman 
tunnettuna, luotettavana ja riippumattomana urheilusisällön tuottajana. Sportslink toimii Helsingin 
Vallilassa ja keskittyy suomenkielisen urheilusisällön tuotantoon.Yhtiön toimitusjohtaja on M.Sc. Petri 
Niiranen (synt.1966). 
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18. Arc Technology Oy (37,4%) on perustettu 1989 ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on jäsenenä 
Oracle Partner Programissa ja Compaq Solution Alliancessa sekä joulukuusta 2001 maailmanlaajuisessa 
Supply Chain Council-organisaatiossa (SCOR). 
 
Yritys suunnittelee, valmistaa ja markkinoi reaaliaikaisia resurssiohjausohjelmistoja sekä alueen 
kokonaisratkaisuja. Tuotteiden avulla voidaan ohjata esim. maantietellisesti laajaa huolto-yms 
henkilöstöä reaaliajassa, osaamisen, pätevyyksien, ajan, kustannusten ja asiakastarpeen perusteella. 
 
Arc R/T- ohjelmistoalusta ja sen sovellukset voidaan kytkeä osaksi toiminnanohjausta, palvelunohjausta 
ja asiakastukikeskusten ohjausta, joko sovellusratkaisuina tai teknologia- alustoina. Käyttö voi tapahtua 
Internetin kautta tai mobiilipäätelaitteilla. 
 
Osaomistajansa ABB New Ventures Ltd:n (Sveitsi) kanssa tuotekehitys yhtiön tuotteiden 
integroimiseksi ABB Industrial IT- arkkitehtuuriin on valmistunut, virallinen sertifikaatti myönnetään Q 
2 alussa. Tämä merkitsee Arc- tuotteiden yhteensopivuutta ABB-tuotteiden ja järjestelmien kanssa. 
 
Yhtiö on avannut toimipisteen Sveitsiin ja avaa jälleenmyyntikanavan USA:han toisen 
vuosineljänneksen 2002 aikana. 
 
Yhtiö on sopinut kansainvälisestä systeemi-integraatiosta ABB Business Services- teknologiakonsultin 
kanssa. ABB Business Services työllistää yli 1500 IT-konsulttia ympäri maailman. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on Kimmo Koivu (synt.1957)ja yhtiön palveluksessa on 11 henkilöä. 
Henkilömäärä lisääntyy vuoden loppuun mennessä n. kymmenellä henkilöllä. Liikevaihto kuluvalla tili-
kaudella on ennusteen ja alkuvuoden toteuman mukaan n. 2,0 miljoonaa euroa ja tulos ennakkoarvion 
mukaan voitollinen. Alkuvuoden kasvu on ollut yli 200%, ja yhtiö on saanut merkittäviä uusia 
asiakkuuksia ja entisiä on pystytty laajentamaan. 
 
19.Rivest Oy (40,0%). Yhtiö edustaa poikkeuksellisen korkeatasoista tietoteknistä osaamista. Yhtiö ei A 
Companyn tavanomaisesta strategiasta poiketen ole lainkaan kasvuyhtiö, vaan yhtiö kehittää sovelluksia 
ja ratkaisuja kolmansien käyttöön sekä mahdollisesti patentoi niitä. Yhtiön toimitusjohtaja on tekn.yo 
Jari Savolainen (synt. 1978). 
 
20. Magenta Sites (34,0%) on vuonna 1999 liiketoimintansa aloittanut, Helsingin Arabianrannasta käsin 
toimiva huippuluokkaista webhostingia vaativimmille asiakkaille tarjoava yritys. Magenta hallinnoi 
omaa globaalia serverien verkkoa, joiden solmukohtina ja sijaintipaikkoina on Helsinki, Frankfurt, 
Lontoo ja New York. Palvelun luonne on vikasietoinen webhosting, jossa asiakkaalle kyetään 
tarjoamaan kulloinkin nopein ja toimivin verkkoyhteys käytössä oleva asiakaskohtainen tekniikka ja 
maantieteelliset sijainnit huomioon ottaen. Yrityksen asiakkaina on mm. nuorisoportaaleja ja 
virtuaaliyhteisöjä. 
 
Yhtiön toimitusjohtaja on tekn. yo Lauri Seppälä (synt. 1975)ja sen palveluksessa on kolme henkilöa. 
 
21. ID Express Oy (40%) on vuonna 1997 käynnistetty ohjelmistotuotteita ja -järjestelmiä langattomaan 
ympäristöön kehittävä ja markkinoiva yhtiö. Yhtiön vahvuusalueita ovat paikannus- sekä erilaiset 
tunnistusjärjestelmät (mm. RFID, viivakoodit). Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pauli Rouvali (synt. 
1957) ja sen palveluksessa on 4 toimihenkilöä. 
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Näkymät lopputilikaudelle 
 
Yhtiön osakkuusyhtiöiden määrä lisääntyy nykyisestä 21:sta. Kehitysyhtiöstrategian mukaisesti osasta 
osakkuusyhtiöitä luovutaan, mutta kokonaislukumäärä tulee edelleen kasvamaan. Yhtiön taloudellinen 
tulos perustuu luovutusvoittoihin, joiden toteutuessa yhtiön tulos tulee olemaan voitollinen. 
 
Yhtiön toiminnalle on tehdyn toimialavalinnan ja nopeiden toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten 
yhteisvaikutuksesta tyypillistä -verrattuna pörssiyhtiöiden keskiarvoon- yhtiön osakkeen tavanomaista 
korkeampi volatiliteetti sekä toimialaan liittyvä tavanomaista suurempi riski. Tätä riskiä toisaalta hieman 
pienentää A Companyn osakkuusyhtiöiden voittopuolisesti hyvä taloudellinen tilanne. 
 
Yleiseen taloustilanteeseen liittyvä epävarmuus tuonee myös tilikaudella 2001-2002 sekä haasteita että 
mahdollisuuksia. Edellämainituista voi mainita esimerkiksi ns. exit-markkinoihin liittyvät epävarmuudet 
ja jälkimmäisistä realistisemmat yhtiöiden arvonmääritykset. 
 
 
 
Lisätietoja antaa 
 
Matti Nevalainen 
toimitusjohtaja 
A Company Finland Oyj 
 
matti.nevalainen@acompanyfinland.com 
 
www.acompanyfinland.com 
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A Company Finland Oyj 
TAULUKKO-OSA 11/01-1/02 11/00-1/01 11/00-10/01 
(1000 EUR) 3kk 3kk 12kk 
Liikevaihto 1.045,3 0,0 1.066,0 
Valmistevaraston muutos 0,0 0,0 0,0 
Liiketoiminnan muut tuotot 2,5 0,0 0,0 
Suunnitelman mukaiset poistot 3,8 1,1 5,0 
Liiketoiminnan kulut 1.191,5 204,8 1.798,0 
Liikevoitto -147,5 -203,7 -737,0 
Rahoitustuotot ja –kulut 23,1 9,5 136,7 
Tulos ennen satunnaiseriä -124,4 -194,2 -600,3 
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 0,0 
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 0,0 
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 
ja veroja -124,4 -194,2 -600,3 
Poistoeron muutos 0,1 0,0 -1,9 
Verot 5,3 2,9 32,3 
Yhtiön voitto/tappio -129,6 -197,1 -634,5 
 
Taseyhteenveto (1000 EUR) 31.1.2002 31.1.2001 31.10.2001 
VASTAAVAA 
Pysyvät vastaavat 5.802,3 4.403,9 5.739,9 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 0,0 0,0 0,0 
Saamiset 278,3 811,1 401,7 
Rahat ja pankkisaamiset 14,9 872,1 69,9 
Vastaavaa yhteensä 6.095,5 6.087,1 6.211,5 
 
VASTATTAVAA 
Oma pääoma 5.945,5 5.889,4 6.075,2 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 5,7 3,9 5,8 
Pitkäaikaiset velat 52,1 38,7 38,7 
Lyhytaikaiset velat 92,2 155,1 91,8 
Vastattavaa yhteensä 6.095,5 6.087,1 6.211,5 
 
Tulos/osake  -0,0006 -0,001 -0,003 
Oma pääoma/osake  0,03 0,03 0,03 
 
Osakemäärä, kpl 204.523.471 196.732.261 204.523.471 
 
 31.1.2002 31.1.2001 31.10.2001 
Bruttoinvestoinnit 
Pysyviin vastaaviin (1000 EUR) 0,0 0,0 1342,9 
% liikevaihdosta 0,0 0,0 126,0 
Henkilöstö keskimäärin 7 5 5 
Konsernin omasta velasta 
Kiinteistökiinnitykset 0,0 0,0 0,0 
Pantit 0,0 0,0 0,0 
Veroina on otettu huomioon katsauskauden tulosta vastaava vero. 
Luvut ovat tilintarkastamattomia. 
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