
20.5.2012 11.37SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

Sivu 1 / 11https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=93048&lang=fi

Julkaistu: 2006-10-19 08:00:01 CEST

Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus 
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Solteq Oyj     Pörssitiedote 19.10.2006 kello 9.00

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

Solteqin liikevaihto kasvoi, mutta liiketulos jäi tappiolle
kertaluonteisista eristä johtuen.

-  Liikevaihto kasvoi ja oli 16,6 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa
   euroa)
-  Liiketulos laski ja oli -519 tuhatta euroa (767 tuhatta euroa)
-  Kertaluonteisina erinä on liiketuloksessa varaus Tampereen
   käräjäoikeuden määräämästä vahingonkorvauksesta sekä YT-
   neuvotteluiden jälkeen päättyneiden työsuhteiden irtisanomis-
   kustannukset, joiden yhteisvaikutus liiketulokseen on 760
   tuhatta euroa
-  Yhtiö on oikaissut katsauskauden verojaan 432 tuhatta euroa saadun
   yhtiön kannalta positiivisen verotuspäätöksen mukaan. Asiaa koskeva
   493 tuhannen euron laskennallinen verosaaminen jätetään vielä
   kirjaamatta.
-  Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,07 euroa)
-  Hannu Ahola toimitusjohtajaksi 1.10.2006 alkaen

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%                       1–09/06    1–09/05   1-12/05

Palvelut                     61         63        62
Lisenssit                    26         22        24
Laitemyynti                  13         15        14

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me                      1–09/06    1–09/05    Muutos

Kauppa                     11,0       11,2      -0,2
Teollisuus ja palvelut      5,6        4,3      +1,3
Yhteensä                   16,6       15,5      +1,1

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me                      1–09/06    1–09/05    Muutos

Kauppa                     -0,8        0,4      -1,2
Teollisuus ja palvelut      0,3        0,4      -0,1
Yhteensä                   -0,5        0,8      -1,3

Segmenttikohtaisessa vertailussa kuluksi kirjattu vahingonkorvaus,
-0,6 Me, rasittaa kaupan yksikön liiketulosta.

Toimitusjohtaja Hannu Ahola:
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” Katsauskauden positiivisia uutisia on Solteqin solmima laaja IT-
yhteistyösopimus Berner Osakeyhtiön kanssa.

Alkuvuonna hankitun teollisuuden kunnossapidon järjestelmätoimittajan
Artekus Oy:n alkuvuosi on sujunut hyvin. Yhtiö solmi katsauskaudella
yhteistyösopimuksen Empower Oy:n kanssa, jonka kanssa aloitetaan
yhteistyö kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestelmiin
liittyvissä palveluissa ja ratkaisuissa Suomessa, Venäjällä ja
Baltian maissa.

Solteq-konsernin kolmannen neljänneksen tulosta rasittivat yhtiössä
käytyjen yt-neuvotteluiden aiheuttamat kertaluontoiset kustannukset.
Yt-neuvottelujen seurauksena 15 henkilön työsuhde päätettiin joko
irtisanomisin tai vapaaehtoisin sopimuksin. Lisäksi sovittiin
lomautuksista ja vapaaehtoisista järjestelyistä. Neuvotteluiden
perusteella aikaansaatavat säästöt painottuvat vuoden viimeiselle
neljännekselle.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq toimittaa kaupan ja teollisuuden yrityksille liiketoimintaa
tukevia tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita. Solteqin
toiminta perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaiden kanssa. Yhtiön
liikevaihdosta yli 60 % muodostuu palveluista.

Solteqin toimialaosaaminen on vahvinta ketjuuntuneessa kaupassa ja
tukkukaupassa, autokaupassa sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa.
Lisäksi Solteq palvelee mm. projektitoimintaan erikoistuneita
yrityksiä. Alkuvuodesta hankittu Artekus on johtava kunnossapidon
tietojärjestelmien toimittaja Suomessa.

Solteqin tuotestrategia pohjautuu sekä omien tuotteiden edelleen
kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa että kansainvälisten
ohjelmistoyritysten kuten SAP:n ja Wincor Nixdorfin jälleenmyytävien
tuotteiden paketoimiseen eri toimialoille sopiviksi täsmäratkaisuiksi.
Näiden toimialaratkaisujen osaksi Solteq on kehittänyt omia lisäarvo-
tuotteitaan.

Market-Visio arvioi Suomen IT-markkinoiden arvoksi vuonna 2006 noin 5
250 miljoonaan euroon, jolloin markkinat kasvaisivat noin 3,5
prosenttia edellisvuodesta. IT-markkinoihin lasketaan kuuluvaksi
laite-, ohjelmisto- ja IT-palvelumarkkinat.

Market-Vision tuoreiden tutkimusten mukaan jokseenkin kaikkien
toimialojen IT-kulutusta on viime vuosina leimannut vahva
kustannuskontrolli ja –tietoisuus, ja tämän ennustetaan jatkuvan myös
lähivuosina. Kustannusten säästötoimien arvellaan lisäävän
ulkoistusaktiviteettia sekä kasvattavan alemman kustannustason maissa
tuotettavien IT-palvelujen kysyntää (offshore-/nearshore-palvelut).

Hintapaineiden kasvu on näkynyt myös Solteqin asiakaskunnassa.
Erityisesti suuremmat asiakkaat karsivat IT-toimittajiensa määriä ja
laskevat IT-palveluista maksamiaan hintoja. Toisaalta Solteq pystyy
tarjoamaan globaaleillekin markkinoille soveltuvia valmiiksi
paketoituja toimialaratkaisuja asiakkailleen kustannustehokkaasti.

Offshore/nearshore-kehitys aiheuttaa osaltaan hintapaineita IT-
markkinoille, mutta toisaalta Solteqin strategisille ja
kumppanuuslähtöisille asiakkuuksille tarjottavien palveluiden
tuottaminen halvemman työvoimakustannusten maista käsin on vaikeaa.
Tämän vuoksi em. kehitys ei toistaiseksi ole juurikaan vaikuttanut
Solteqin toimintaan.
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Pankkiiriliike FIM:n mukaan Suomessa on tilaa pienten ja keskisuurien
yritysten tietohallinnon ja operatiivisen ylläpidon hoitamiselle,
mitä Solteq on onnistuneesti käyttänyt hyödyksi. Esimerkkinä tästä on
tuore IT-yhteistyösopimus Berner Osakeyhtiön kanssa.

Solteqin asiakaskunta kansainvälistyy, mikä tarkoittaa järjestelmien
integrointipaineita yli rajojen ja uusia kasvumahdollisuuksia myös
Solteqille. Suomalaisyritysten kansainvälistyminen näkyy toisaalta
myös IT-kustannusten siirtymisenä osittain Suomen ulkopuolelle.
Kuitenkin Market-Vision mukaan noin 80 % päätöksistä tehdään vielä
Suomessa, mikä koskee suurta osaa myös Solteqin asiakaskuntaa.

KAUPPA

Toimintaympäristö

Market-Vision tutkimusten mukaan tukku- ja vähittäiskaupan IT-
markkinoiden arvo kasvaa vuonna 2006 alan keskimääräistä kasvuvauhtia
enemmän. Kaupan yritykset ovat kasvavan kansainvälisen kilpailun ja
hintakilpailun kohteena, mikä edellyttää jatkuvaa toimintojen ja
prosessien tehostamista.

Kaupan IT-investoinneista kasvava osa käytetään Suomen ulkopuolella,
sillä osa suomalaisista kaupan yrityksistä hakee aktiivisesti kasvua
etenkin Itämeren alueelta. Tämä luo myös Solteqille uusia liiketoiminnan
kasvumahdollisuuksia järjestelmien integraatiotarpeiden kasvaessa
yli rajojen.

Myymäläjärjestelmien kysyntä on ollut vilkasta. Myös liiketoimintaa
tehostavien ratkaisujen kuten puheohjatun keräilyn ja ostojen
optimointituotteiden kysyntä on selkeästi kasvussa. IT-palvelujen
kysyntä on ollut hyvällä tasolla käyttäjien panostaessa nykyjärjes-
telmiensä hyödyntämiseen.

Myös rakenteilla olevat suuret kauppakeskukset merkitsevät Solteqille
lukuisia uusia potentiaalisia kassajärjestelmätoimituksia.

Kaupan yrityksissä maksukortteihin liittyvä kehitystyö on keskeisessä
asemassa, sillä kauppa on siirtymässä EMV-sirukorttimaksamisen
aikaan.

Autokaupassa vuosi on jatkunut vilkkaana. Autoalan keskusliiton
ennusteiden mukaan uusia autoja rekisteröidään tänä vuonna 146 000
kpl. Toimialan sisäiset järjestelyt aktivoituivat alkuvuonna ja
toivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Solteqille.

Liiketoiminnan kehitys

Solteq tuottaa kaupan alan asiakkaille lisäarvoa tarjoamalla heille
edistyneitä IT-kokonaisratkaisuja, kuten toiminnanohjaus-,
ketjunohjaus- ja myymäläjärjestelmiä. Solteq palvelee tukkukauppaa,
ketjuuntunutta kauppaa ja yksittäisiä erikoistavarakauppiaita.
Solteqin toiminta on pitkälti asiakaskohtaista yhteistyötä, jossa
tärkeäksi nousee palvelun tuottaminen ja toimittaminen asiakkaalle
nopeasti ja tehokkaasti.

Luottokunta on myöntänyt Solteqin myymäläjärjestelmille EMV-
sirukorttikelpoisuuden. EMV-toteutus pohjautuu Solteqin kehittämään
sirukorttimaksamisen moduuliin, jonka luottokunta on hyväksynyt
markkinoitavaksi ja käytettäväksi Suomessa. Sirukorttitoiminto on
saatavilla Tekso-, TeksoPro- ja TN10 -myymäläjärjestelmiin.
Ensimmäiset pilottitoimitukset on tehty, ja loppuvuoden aikana Solteq
pyrkii toteuttamaan vielä satoja sirukorttitoimintojen asennuksia.

Katsauskaudella Solteq ja kulutus- ja investointihyödykkeiden
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maahantuontia, markkinointia ja agentuurikauppaa harjoittava Berner
Osakeyhtiö sopivat laajasta IT-yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Solteq
ottaa vastattavakseen Bernerin tietojärjestelmien ylläpidon,
päivittäistoimivuuden sekä kehittämisen. Sopimus kattaa eri
järjestelmien kuten tuotannon- ja toiminnanohjauksen, taloushallinnon,
raportoinnin, autokaupan- ja kassajärjestelmien sekä lähtevän ja saapuvan
sanomaliikenteen ylläpidon ja kehittämisen. Sopimus on jatkoa yhtiöiden
useita vuosia kestäneelle yhteistyölle.

Solteq on sopinut uusista kassajärjestelmätoimituksista muun muassa
seuraavien yritysten kanssa: Keuruun Pukimo Oy, Just Zulle Ky, Frida
S, Keuruun Megamarket Oy, Efva Attling Oy, Old River Oy (Riika,
Latvia), Pinduura Oy (Marjamäen Pajutila), Tmi Vesa Yli-Mannila, SKT-
Group Oy, Liikekeskus Kahvilat Oy, Riihi Kimara Oy ja Uudenkaupungin
Kultakello Oy.

Veljekset Halonen Oy:lle ja sen sisaryhtiö Oy Carlsonille
toteutettavan erikoistavarakaupan kokonaisratkaisun toimitus eteni
koskemaan Carlsonin tavaratalojen tekstiili- ja jalkineosastot.
Solteq TP.net –niminen ratkaisu kattaa uuden sukupolven myymälä-
järjestelmän sekä ketjunohjauksen ja se toimitetaan kaikkiin
Halosen vaatemyymälöihin sekä Carlsonin tavarataloihin ja
rautatavarataloihin.

Solteq toimittaa toiminnanohjauksen kokonaisjärjestelmiä ja niihin
liittyviä palveluja myös autojen jälleenmyyjille, maahantuojille ja
korjaamoille sekä näiden sidosryhmille. Solteq on autokaupan
järjestelmäkumppani, jonka tuotteet ja palvelut kattavat koko
autokaupan arvoketjun ja sen sidosryhmät. Solteq on autokaupan
järjestelmien markkinajohtaja Suomessa.

Autokaupan yksikön liiketoiminta sujui katsauskaudella hyvin. Kysyntä
painottui katsauskaudella lähinnä palvelumyyntiin, eli asiakkaiden
olemassa olevia järjestelmiä kehitettiin edelleen.

Solteq jatkoi SAP:n autokaupan jälleenmyyntimarkkinoille tarkoitetun
uuden ratkaisun kehittämistä kotimaan jälleenmyyjien tarpeita
vastaavaksi. Dealer Business Management eli DBM on autokaupan
tarpeisiin tehty pakettiratkaisu, joka palvelee koko jälleenmyyjä-
kenttää pienistä jälleenmyyjistä suuriin jälleenmyyjä-
ryhmittymiin. Solteq ottaa uuden tuotteen osaksi olemassa olevaa
autokaupan tuotekokonaisuuttaan toimien sen jälleenmyyjänä.

TEOLLISUUS JA PALVELUALA

Toimintaympäristö

Market-Vision arvion mukaan teollisuuden IT-markkinoiden arvon
odotetaan laskevan edellisvuodesta noin prosentin. IT-kustannusten
kasvusta vain osa näkyy Suomen markkinoilla, sillä kasvava osa niistä
käytetään Suomen ulkopuolella sijaitsevissa tytäryhtiöissä. Kuitenkin
kansainvälisten suomalaisyritysten IT-budjeteista päätetään ainakin
toistaiseksi valtaosin Suomessa.

Teollisuusyritysten kansainvälistyminen aiheuttaa tietojärjestelmien
yhtenäistämistarpeita yli rajojen, mikä tuo myös Solteqille
kasvumahdollisuuksia ja uusien palvelujen kehittämistarpeita.

Liiketoiminnan kehitys

Solteq tuottaa ja tukee asiakkaiden liiketoimintaa palvelevia,
kehittäviä ja lisäarvoa tuottavia tietojärjestelmiä ja
palvelukokonaisuuksia. Solteq keskittyy pitkäaikaisiin
asiakassuhteisiin ja palvelee teollisuuden ja palvelualan suuria,
keskisuuria ja kasvavia yrityksiä.
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IT-palvelujen kysyntä oli katsauskaudella hyvällä tasolla asiakkaiden
panostaessa nykyjärjestelmiensä käytön asteittaiseen laajentamiseen.
Toisaalta kilpailu on kiristynyt, ja yritykset suhtautuvat IT-
ratkaisujen sekä –palveluiden hintaan aiempaa kriittisemmin.

Metalliteollisuuskonserni Componenta Oyj:n kanssa meneillään oleva
toiminnanohjauksen kokonaisratkaisuhanke eteni suunnitelmien mukaan.
Projektin toinen vaihe käynnistettiin katsauskaudella ja se käsittää
Componentan Porin sekä Karkkilan toimipisteiden käyttöönoton. Solteq
toimittaa Componentalle kokonaisratkaisun, joka sisältää talous-
hallinnon, tuotannonohjauksen ja logistiikan.

Metsäliitto-konsernin puutuoteteollisuudesta vastaavan Finnforestin
toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojektit on saatu
päätökseen, ja Solteq jatkaa nyt toiminnanohjausjärjestelmien
kehitystyötä yhdessä Finnforestin kanssa.

Solteq osti alkuvuonna teollisuuden kunnossapidon ja materiaali-
hallinnan tietojärjestelmiin ja palveluihin erikoistuneen
Artekus Oy:n. Artekus on teollisuuden kunnossapitojärjestelmien
markkinajohtaja Suomessa. Yrityskaupan myötä Solteqin tuote- ja
palvelutarjonta teollisuuden suurille ja keskisuurille yrityksille
laajeni merkittävästi. Yrityskaupan myötä myös yhtiön kansainvälis-
tymismahdollisuudet mm. Venäjän suuntaan paranevat.

Artekuksen alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Yhtiö on
toteuttanut katsauskauden aikana kunnossapidon tietojärjestelmä-
projekteja mm. seuraaville yrityksille: KemFine Oy, Stora Enso
Timber Oy Ltd, Teollisuuden Voima Oy, UPM-Kymmene Oyj sekä
YIT Teollisuus- ja verkkopalvelut Oy. Kansainvälisistä projekteista
mainittakoon Oy Metsä-Botnia Ab:n Uruguayn sellutehtaan, Nokian
Renkaat Oyj:n Venäjällä toimivan tehtaan sekä Virossa toimivan AS
Estonia Cell:n käynnissä olevat hankkeet.

Yhtiön tuotteiden laajempia vientimahdollisuuksia Venäjälle on
kartoitettu edelleen.

Artekus ja energia- ja telealan sekä teollisuuden palveluja tarjoava
Empower Oy solmivat katsauskaudella yhteistyösopimuksen, jonka mukaan
osapuolet aloittavat yhteistyön kunnossapidon ja materiaalihallinnan
tietojärjestelmiin liittyvissä palveluissa ja ratkaisuissa Suomessa,
Venäjällä ja Baltian maissa.

Empower toimii Solteqin kunnossapidon- ja materiaalihallinnan
ratkaisujen jälleenmyyjänä ja lisäarvopalvelujen tuottajana energia-
alan yrityksille joko emoyhtiönsä tai tytäryritystensä kautta.
Lisäksi Solteq hakee Venäjän ja Baltian maihin lokalisoiduille
kunnossapidon- ja materiaalihallinnan tuotteilleen omia suoria
asiakkuuksia.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Solteqin liikevaihto kasvoi 7,0% ja oli 16.592 tuhatta euroa (15.506
tuhatta euroa).

Katsauskaudella ostetun Artekus Oy:n luvut on yhdistely konserniin
helmikuusta 2006 lähtien.

Solteq Oyj on katsauskauden päätyttyä 11.10.2006 saanut tietoonsa
Tampereen käräjäoikeuden tuomion koskien yhtiön ja Arokarhu Oy:n
välistä riita-asiaa. Käräjäoikeuden tuomion mukainen vahingonkorvaus
ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat yhteissummaltaan noin 560 tuhatta
euroa, on esitetty kertakuluna tässä osavuosikatsauksessa. Solteq on
tyytymätön käräjäoikeuden tuomioon sekä perustelujen että arvioidun



20.5.2012 11.37SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2006

Sivu 6 / 11https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=93048&lang=fi

vahingon määrän osalta ja tulee valittamaan siitä. Perusteluissaan
käräjäoikeus toteaa, että alan yleiset sopimusehdot eivät ole tulleet
osapuolten allekirjoittaman sopimuksen osaksi, koska niitä ei oltu
liitetty Solteqin ja Arokarhun väliseen sopimukseen. Alan sopimus-
ehtojen mukaan, joihin ko. sopimusehdoissa on viitattu, olisi
maksimikorvaussumma ollut 15 % kauppasummasta eli noin 8000 euroa.

Kauden liiketulosta rasittavat lisäksi kertaluonteiset
irtisanomiskustannukset yhteissummaltaan noin 200 tuhatta euroa.

Katsauskauden liiketappio oli 519 tuhatta euroa (liikevoitto 767
tuhatta euroa). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -3,1 % (5,0 %).

Katsauskauden päätyttyä Solteq Oyj on saanut vuoden 2005 säännön-
mukaista verotusta koskevan päätöksen Tampereen verotoimistolta.
Päätöksen perusteella Solteq Oyj voi esittämällään tavalla vähentää
aiemmin omistamansa tytäryhtiön Solteq Retail Oy:n vuonna 2005
tapahtuneesta purkautumisesta aiheutuneen tappion, noin
3.6 miljoonaa euroa, verovuosien 2005-2007 verotettavasta tulosta.
Solteq Oyj ei kirjaa täysmääräisesti vuosien 2005-2007 vähennettävää
tappiota koskevaa laskennallista verosaamista, 925 tuhatta euroa,
tässä osavuosikatsauksessa, mutta oikaisee IFRS-säännösten mukaisesti
katsauskauden tulosvaikutteisen verokulun vastaamaan saatua päätöstä
vuoden 2005 ja päättyneen katsauskauden osalta yhteensä 432 tuhatta
euroa.

TASE JA RAHOITUS

Solteqin taseen 30.9.2006 loppusumma oli 17.435 tuhatta euroa (13.891
tuhatta euroa). Pääosa kasvusta johtuu Artekus Oy:n hankinnasta.
Likvidit varat olivat 315 tuhatta euroa (1.099 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste pysytteli hyvällä tasolla ollen 53,3%
(74,2%). Lasku johtuu varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2006 päätöksen
mukaisesta 3,5 miljoonan euron suuruisesta pääomanpalautuksesta, joka
on maksettu ja vähennetty omista pääomista katsauskauden aikana.

Solteqilla on käytössään rahoituslaitosten kanssa sovitut yhteensä
5,0 miljoonan euron sitovat limiitit. Limiiteistä oli katsauskauden
päättyessä käytössä yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 4.509 tuhatta euroa (892
tuhatta euroa), joista 3.924 tuhatta euroa syntyi Artekus Oy:n
hankinnasta. Hankintahinnasta 2,0 miljoonaa euroa on maksettu Solteq
Oyj:n uusina osakkeina.

Artekus Oy:n hankintahetken oman pääoman ylittävä osuus
hankintamenosta on hankintahetkellä kohdistettu konserniliikearvoksi
(1.907 tuhatta euroa) ja asiakkuuksista sekä tuoteoikeuksista
muodostuvaksi aineettomaksi omaisuudeksi (614 tuhatta euroa).

Katsauskaudella on IFRS-säännösten mukaisesti aktivoitu tuote-
kehityskuluja neljästä eri kehityshankkeesta yhteensä 331
tuhatta euroa (545 tuhatta euroa). Edellä mainituista hankkeista
kaksi on saatettu päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja
taseeseen merkittyjen tuotekehityskulujen suunnitelman mukaiset
poistot on käynnistetty.

SOLTEQ JA IFRS

Solteq siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaiseen
raportointiin (IFRS) 1.1.2005 alkaen. Osavuosikatsaus on laadittu
noudattaen IAS 34 –standardia.
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Raportointikäytännön muutoksen vaikutukset on esitetty 25.2.2005
julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa.

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 242 vakinaisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä (199 henkilöä). Henkilöstön määrä
katsauskaudella oli keskimäärin 243 henkilöä (195 henkilöä).
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että kaupan
liiketoimintojen palveluksessa oli 124 henkilöä, teollisuuden ja
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 68 henkilöä ja yhteisten
toimintojen palveluksessa 50 henkilöä.

Henkilöstön määrän kasvu johtuu pääosin Artekus Oy:n hankinnasta.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2006 oli 993.654,69 euroa ja osakkeiden
lukumäärä on 11.816.005. Osake on nimellisarvoton.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä
oli 2,7 miljoonaa osaketta (3,0 milj. osaketta) ja 5,2 miljoonaa
euroa (5,6 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 2,24
euroa ja alin 1,36 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi
oli 1,90 euroa ja päätöskurssi 1,41 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 16,7 miljoonaa euroa
(22,1 milj. euroa).
                                  
Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2.603 osakkeen-
omistajaa (2.884 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta
osakkeenomistajaa omistivat 7.101 tuhatta osaketta eli heidän
hallussaan on 60,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.855 tuhatta
osaketta, mikä oli 41,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Katsauskauden aikana tehtiin yksi omistukseen liittyvä liputusilmoitus,
kun 14.2.2006 toteutetun suunnatun osakeannin seurauksena Seppo Aallon
omistusosuus väheni Arvopaperimarkkinalain mukaisen 15 prosentin
ilmoitusrajan alle.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 24.3.2006 vahvisti vuoden 2005
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei
jaeta.

Yhtiökokous päätti palauttaa pääomia osakkeenomistajille yhtiön
vapaan oman pääoman rahastosta 0,30 euroa osakkeelta. Palautukseen
olivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka oli 29.3.2006 merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Palautus
maksettiin 5.4.2006.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä tai optio- oikeuksien
antamisesta tai molemmista yhdessä siten, että korotuksen
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yhteinen enimmäismäärä on enintään 198.000 euroa. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta,
mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin hankkimaan yhtiön omia osakkeita siten, että
niiden enimmäismäärä on enintään kymmenen prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä. Osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä
muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hinnalla, joka
niille kaupantekohetken markkinahintana muodostuu. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai
muiden vastaavien järjestelyiden rahoittamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettavaksi taikka mitätöitäviksi.

Lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
on 1.179.000 kappaletta. Hallitus on oikeutettu päättämään siitä,
kenelle ja miten omia osakkeita luovutetaan ja sillä on oikeus
luovuttaa osakkeita muussa kuin siinä suhteessa, jossa osakkeen-
omistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita. Osakkeet
luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon ja niitä
on oikeus luovuttaa muuta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus
sisältää hallitukselle oikeuden päättää luovuttamistavasta ja
–laajuudesta ja osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yritys-
kaupoissa tai vastaavissa järjestelyissä ja niitä voidaan myydä
julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseninä
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokiniva, Ali Saadetdin
ja Jukka Sonninen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkas-
tajanaan Frans Kärki, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiölle on nimetty uusi toimitusjohtaja 1.10.2006 alkaen. Asiasta on
annettu erillinen pörssitiedote 19.9.2006.

Lisäksi yhtiö on katsauskauden päätyttyä 11.10.2006 saanut tiedokseen
Tampereen käräjäoikeuden tuomion koskien Arokarhu Oy:n nostamaa
vahingonkorvauskannetta. Asiasta on annettu erillinen pörssitiedote
11.10.2006.

Niin ikään katsauskauden päätyttyä Solteq Oyj on saanut vuoden 2005
säännönmukaista verotusta koskevan päätöksen Tampereen vero-
toimistolta edellä kerrotulla tavalla.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tarjous- ja prospektikannan perusteella uusmyynnin näkymät ovat
aiempaa suotuisammat. Lisäksi työtilauskanta loppuvuoden osalta on
hyvällä tasolla. Käydyt yhteistoimintaneuvottelut tuovat loppu-
vuodelle säästöjä, sekä turvaavat aiempaa kustannustehokkaamman
toiminnan jatkossa. Näiden näkymien pohjalta koko vuoden kasvun
ennakoidaan olevan alkuvuoden kasvua suuremman ja koko vuoden
liiketuloksen ilman aiemmin esitettyjä kertaluonteisia kulueriä
vähintään viimevuotista tasoa.

Lähivuosien markkinakehityksestä käytettävissä olevat ennusteet
arvioivat kasvun olevan 3-5 % vuodessa. Markkinoiden kasvua suurempaa
kasvua Solteq tavoittelee etsimällä yhtiön strategiaan sopivaa
ostettavaa liiketoimintaa sekä laajentamalla markkina-aluetta.
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Parhaimmat vientimahdollisuudet nähdään tällä hetkellä olevan
Artekuksen kunnossapidon tuotteilla, joista on valmiina venäjän-
kieliset ohjelmistot sekä ensimmäiset paikalliset referenssit.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNITULOSLASKELMA (TEUR)  1.7.-    1.7.-     1.1.-   1.1.-    1.1.- 
                            30.9.06  30.9.05   30.9.06 30.9.05 31.12.05
LIIKEVAIHTO                   4 652    4 574    16 592  15 506  21 568 
Liiketoiminnan muut tuotot        1       31        22      52      55 
Materiaalit ja palvelut      -1 106   -1 092    -3 708  -3 544  -5 141 
Henkilöstökulut              -2 610   -2 234    -9 273  -7 881 -10 656 
Poistot                        -169     -132      -502    -402    -511 
Liiketoiminnan muut kulut    -1 464     -804    -3 650  -2 964  -4 087 
LIIKETULOS                     -696      343      -519     767   1 228 
Rahoitustuotot ja -kulut        -33      112        66     252     248 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA
VEROJA                         -729      455      -453   1 019   1 476 
Tuloverot                       536     -125       453    -275    -256 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)     -193      330         0     744   1 220 
Tulos / osake, e              -0,02     0,03      0,00    0,07    0,11 
(laimentamaton)
Tulos / osake, e              -0,02     0,03      0,00    0,07    0,11 
(laimennettu)
KONSERNITASE (TEUR)         30.9.06   30.9.05 31.12.05 
VARAT 
PITKÄAIKAISET VARAT 
Aineettomat hyödykkeet 
     Aineettomat oikeudet     2 137      930     1 327 
     Liikearvot               5 394    2 709     2 556 
Aineelliset hyödykkeet        3 128    2 916     2 891 
Sijoitukset 
     Muut osakkeet ja osuudet    89       88        88 
     Muut pitkäaikaiset                                
     saamiset                   140      140       140 
Laskennalliset verosaamiset     554      333       192 
Pitkäaikaiset varat yhteensä 11 442    7 116     7 194 
LYHYTAIKAISET VARAT 
Lyhytaikaiset saamiset        5 472    4 192     5 834 
Rahoitusarvopaperit             206    1 484     1 118 
Rahat ja pankkisaamiset         315    1 099       231 
Lyhytaikaiset varat yhteensä  5 993    6 775     7 183 
VARAT YHTEENSÄ               17 435   13 891    14 377 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
OMA PÄÄOMA 
     Osakepääoma                994      906       908 
     Ylikurssirahasto         2 164    9 716       234 
     Oman pääoman rahasto     5 962        0     9 500 
     Edellisten tilikausien                                 
     voitto/tappio              172   -1 055    -1 053
     Tilikauden voitto/tappio     0      744     1 220 
Oma pääoma yhteensä           9 292   10 311    10 809 
VELAT
Pitkäaikaiset velat             163      163       163 
Lyhytaikaiset velat           7 980    3 417     3 405 
Velat yhteensä                8 143    3 580     3 568 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 17 435   13 891    14 377 
TUNNUSLUVUT                  1-9/06   1-9/05   1-12/05 
Liikevaihto MEUR              16,59    15,51     21,57 
Liikevaihdon muutos            7,01 %   1,80 %   -0,74 % 
Liiketulos MEUR               -0,52     0,77      1,23 
% liikevaihdosta              -3,13 %   4,95 %    5,69 % 
Tulos ennen veroja MEUR       -0,45     1,02      1,48 
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% liikevaihdosta              -2,73 %   6,57 %    6,84 % 
Omavaraisuusaste, %           53,29    74,23     75,18 
Nettovelkaantumisaste, %      39,18 % -27,15 %   -7,95 % 
Bruttoinvestoinnit                                
käyttöomaisuuteen MEUR         4,51     0,89      1,25
Oman pääoman tuotto, %         0,01 %   8,87 %   11,42 % 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  -3,61 %  12,59 %   13,28 % 
Henkilöstö kauden lopussa       242      199       187 
Henkilöstö keskimäärin          243      195       193 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos / osake, e               0,00     0,07      0,11 
Tulos / osake, e(laimennettu)  0,00     0,07      0,11 
Oma pääoma / osake, e          0,79     0,96      1,00 
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR) 

                      4Q/04 1Q/05  2Q/05  3Q/05  4Q/05  1Q/06  2Q/06  3Q/06

Liikevaihto            6,50  5,02   5,91   4,58   6,06   5,78   6,16   4,65
Liiketulos             0,38  0,09   0,33   0,35   0,46   0,22  -0,04  -0,70
Tulos ennen veroja     0,45  0,24   0,32   0,46   0,46   0,35  -0,07  -0,73
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)      1-9/06   1-9/05   1-12/05 
Liiketoiminnan rahavirta      -0,14    -0,03     -0,08 
Investointien rahavirta        0,07    -0,91     -1,75 
Rahoituksen rahavirta 
     Maksullinen osakeanti     0,02     0,08      0,10 
     Osingonjako               0,00    -1,07     -1,06 
     Pääoman palautus         -3,54     0,00      0,00 
     Lainojen nosto            3,67     0,00      0,00 
Rahoituksen rahavirta yht      0,15    -0,98     -0,96 
Rahavarojen muutos             0,08    -1,92     -2,79 
VASTUUERITTELY (MEUR)       30.9.06  30.9.05  31.12.05 
Toimitustakaukset              0,00     0,00      0,00 
Leasing yms. vastuut           0,95     0,93      1,02 
Helsingin toimitilojen                                
nimellisvuokravastuu           3,38     0,00      3,62
Yhtiö on antanut yhteensä 1.178 tuhannen euron yrityskiinnitykset 
vakuudeksi yhteensä 3.505 tuhannen euron luottolimiittejä vastaan.
Kyseisistä luottolimiiteistä oli käytössä 2.672 tuhatta euroa.
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia vastuita.
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR)
                             Osake-     Yli-  Oman pää- Voitto-   Yht 
                             pääoma  kurssi-   pääoman   varat
                                     rahasto   rahasto                         
                                               
OMA PÄÄOMA 1.1.2005             897    9 642         0       6  10 546 
Myönnetyt optiot                                             5       5 
Tilikauden voitto                                          744     744 
Kokonaisvoitot ja tappiot                                  744     744
Osigonjako                                              -1 066  -1 066 
Uusmerkintä                       9                                  9 
Emissiovoitto                             74                        74 
OMA PÄÄOMA 30.9.2005            906    9 716         0    -311  10 311 
OMA PÄÄOMA 1.1.2006             908      234     9 500     167  10 809 
Myönnetyt optiot                                             5       5 
Tilikauden voitto                                            0       0 
Kokonaisvoitot ja tappiot                                    0       0
Uusmerkintä                       2                                  2 
Suunnattu anti                   84                                 84 
Emissiovoitto                          1 930                     1 930 
Pääomanpalautus                                 -3 538          -3 538 
OMA PÄÄOMA 30.9.2006            994    2 164     5 962     172   9 292 
Katsauskauden veroina on esitetty tulosta vastaavat verot.
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
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Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta
www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Hannu Ahola
Puhelin 020 1444 211 tai 040 8444 211
Sähköposti hannu.ahola@solteq.com

Talousjohtaja Antti Kärkkäinen
Puhelin 020 1444 393 tai 040 8444 393
Sähköposti antti.karkkainen@solteq.com

Jakelu:

Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
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