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Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus 
SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007                                     

   -  Liikevaihto kasvoi 10,4 % ja oli 6,4 miljoonaa euroa                      
      (5,8 miljoonaa euroa)                                                     
   -  Liiketulos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa                         
      euroa)                                                                    
   -  Aikaisemman yli 15 prosentin sijaan liikevaihdon                          
      ennakoidaan kasvavan vuositasolla yli 20 prosenttia ja                    
      tuloksen paranevan merkittävästi                                          

AVAINLUVUT                                                                      

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:                                      

%                       1-03/07    1-03/06   1-12/06                            

Palvelut                     61         62        60                            
Lisenssit                    28         26        26                            
Laitemyynti                  11         12        14                            

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:                                       

Me                      1-03/07    1-03/06    Muutos                            

Kauppa                      4,1        4,1      +0,0                            
Teollisuus ja palvelut      2,3        1,7      +0,6                            
Yhteensä                    6,4        5,8      +0,6                            

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:                                      

Me                      1-03/07    1-03/06    Muutos                            

Kauppa                      0,1        0,1      +0,0                            
Teollisuus ja palvelut      0,0        0,1      -0,1                            
Yhteensä                    0,1        0,2      -0,1                            

Toimitusjohtaja Hannu Ahola:                                                    

”Vuosi 2007 on lähtenyt käyntiin suunnitelmiemme mukaisesti.                    
Uusmyynti on vuoden ensimmäisellä kvartaalilla ollut                            
aikaisempiin vuosiin nähden poikkeuksellisen vilkasta sekä                      
toiminnanohjaus- että lisäarvotuotteiden osalta. Ensimmäisen                    
kvartaalin aikana tehtyjen kauppojen taloudelliset                              
vaikutukset näkyvät pääosin vasta seuraavien kvartaalien                        
luvuissa. Myös palvelumyynti olemassa oleville asiakkaille                      
on jatkunut vahvana.                                                            

Aikaisemmin tiedotetun Fulmentum Oy:n yrityskaupan myötä                        
ratkaisutarjontamme on laajentunut ja yhtiöllä onkin nyt                        
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vielä entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa tälle                           
vuodelle asetetut kasvu- ja kannattavuustavoitteet”                             

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS                                     

Solteq keskittyy palvelemaan kaupan ja teollisuuden                             
toimialoja. Yhtiön strategiassa keskeistä on, että se pystyy                    
tarjoamaan asiakkaan kulloiseenkin tarpeeseen parhaan                           
ratkaisun ja tukemaan ratkaisulla koko asiakkaan arvoketjua                     
oli sitten kyse autokaupasta, ketjuuntuneesta kaupasta,                         
tukkukaupasta, erikoistavarakaupasta tai teollisuudesta.                        
Tämä toteutetaan yhdistämällä yhtiön oma ja kumppanien tuote-                   
ja palvelutarjonta kulloinkin parhaalla mahdollisella                           
tavalla asiakkaan saamaksi ratkaisuksi. Kokonaisratkaisun                       
kehittämiseksi Solteq panostaa sekä omaan tuotekehitykseen                      
että kumppanitarjonnan laajentamiseen.                                          

KAUPPA                                                                          

Toimintaympäristö                                                               

Myymäläjärjestelmien kysyntä on jatkunut katsauskaudella                        
vilkkaana. Toiminnan tehostamisvaatimukset ja kauppojen                         
tarve nopeuttaa asiakaspalveluaan turvallisesti vauhdittavat                    
järjestelmien kysyntää. Asiakkaat etsivät ratkaisuja, joiden                    
avulla muun muassa nopeutetaan hinnoittelua sekä parannetaan                    
raportointia ja varastonhallintaa.                                              

Vähittäiskaupan asiakkaat vaativat myymäläjärjestelmiltä                        
luotettavuutta, tehokkuutta ja tietojen nopeaa saatavuutta.                     
Myymäläjärjestelmän on kyettävä hoitamaan turvallisesti                         
pankki- ja luottokorttien maksuvarmennukset ja tuotettava                       
tietoa kanta-asiakasjärjestelmiin.                                              

Ketjuuntuneen kaupan erityishaasteena on                                        
myymäläjärjestelmien yhdistäminen taustajärjestelmiin.                          
Taustajärjestelmien avulla voidaan myymäläjärjestelmät                          
liittää logistiikkakeskuksiin, tehostaa ostonhallintaa ja                       
varmistaa kaupankäynnin joustavuus. Ketjuuntuneet                               
erikoistavarakaupat tavoittelevat varastojen reaaliaikaista                     
hallintaa ja ostotoiminnan optimointia muun muassa                              
automaattisten ostoehdotusten avulla.                                           

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii saumattomasti toimivaa                        
sanomaliikennettä ketjun toiminnanohjauksessa. Solteq onkin                     
erityisesti panostanut sanomaliikenneosaamiseen kaupan                          
arvoketjun integroinnissa. Harmonisointiprojektien, joissa                      
esimerkiksi eri ketjujen tuotetietokannat siivotaan ja                          
yhtenäistetään, ennakoidaan jatkossa lisääntyvän                                
huomattavasti.                                                                  

Autokaupan yksikön toimintaympäristö säilyi katsauskaudella                     
vakaana. Autokaupan markkinat ovat                                              
toiminnanohjausjärjestelmien hankinnan osalta melko                             
saturoituneet, eikä suurta kasvua ole niiden osalta                             
odotettavissa. Poikkeuksena ovat muutamat alan isot                             
toimijat, jotka hankkivat uusia järjestelmiä osana                              
liiketoimintansa kehitysprojekteja. Toisaalta                                   
lisäarvotuotteiden kysyntä on myös autokaupan toimialalla                       
jatkuvaa.                                                                       

Kaupan alalla erityisesti integraatioprojektien, joissa                         
myymäläjärjestelmät yhdistetään taustajärjestelmiin,                            
kysynnän ennakoidaan jatkavan kasvuaan.                                         
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Liiketoiminnan kehitys                                                          

Kaupan yksikön toimitukset painottuivat                                         
asiantuntijapalveluiden myyntiin ja kysyntä oli jopa                            
suunniteltua vilkkaampaa. Myös uusia myymäläjärjestelmiä                        
toimitettiin ja olemassa olevia järjestelmiä sekä                               
laajennettiin että kehitettiin toiminnallisesti.                                

Ketjuuntuneen- ja tukkukaupan kehitys kohdistuu                                 
nykyjärjestelmien toiminnallisuuden laajennuksiin ja uusien                     
yksiköiden liittämiseen olemassa olevaan toimintaan.                            
Lisääntyvää määrittelytarvetta on puheohjatun keräilyn,                         
ostojen optimoinnin ja tuotetietojen harmonisoinnin osalla.                     

Erikoistavarakaupan ratkaisu viedään kansainvälisille                           
markkinoille yhdessä Wincor Nixdorf Oy:n kanssa.                                
Ratkaisukokonaisuus sisältää yhtiöiden yhdessä kehittämän                       
myymäläjärjestelmän lisäksi Solteqin kehittämän                                 
integraatiotuotteen. Solteqin integraatioratkaisu                               
automatisoi ja hallinnoi sanomien välityksen eri                                
toiminnanohjausjärjestelmien kuten SAP:n ja Solteq TP.net:n                     
välillä. Kokonaisratkaisua täydentävät Wincor Nixdorfin                         
kansainvälisen organisaation tarjoamat kattavat projekti-,                      
huolto- ja asiakastukipalvelut.                                                 

Kaupan tarjontaa ja osaamista on laajennettu omien ja SAP:n                     
tuotteiden lisäksi Microsoftin Dynamics-                                        
yritysohjelmistoihin.                                                           

Autokaupan yksikön myynti ja tulos olivat odotusten mukaisia                    
ensimmäisellä neljänneksellä. Kysyntä painottui sellaisten                      
palveluiden myyntiin, joissa asiakkaiden olemassa olevia                        
järjestelmiä kehitettiin. Palvelumyynti autokaupan yksikön                      
asiakkaille säilyi vakaalla tasolla.                                            

Tammikuussa Solteq teki sopimuksen S-ryhmään kuuluvan                           
autokauppakonserni Maan Auton vähittäismyyntiketju Automaan                     
IT-järjestelmien yhtenäistämisestä. Solteq toimittaa kuluvan                    
vuoden aikana autokaupan toiminnanohjausratkaisun seitsemään                    
Automaan Peugeot-toimipisteeseen. Solteqin toimittama                           
ratkaisukokonaisuus sisältää toiminnanohjausjärjestelmän                        
lisäksi autokaupan myyjän työkalun Solteq eCarin, sekä                          
huollon ajanvarauksen ratkaisun Solteq HuVan.                                   

Solteq toimittaa Renaultille liittymät Solteq CD -                              
toiminnanohjausjärjestelmän, jonka avulla Renaultin                             
jälleenmyyjät tilaavat autoja ja niiden varaosia. Hankkeen                      
taustalla on Volvon ja Renaultin maahantuontien eriytyminen                     
toisistaan vuoden 2008 alusta alkaen. Solteq CD -järjestelmä                    
tuo jälleenmyyjille suorat yhteydet Renaultin tehtaalle                         
Ranskaan.                                                                       

TEOLLISUUS JA PALVELUALA                                                        

Toimintaympäristö                                                               

Suomalaisen teollisuuden rakennemuutos jatkui voimakkaana.                      
Yritykset hankkivat osaamista ja perustivat yksiköitä                           
ulkomaille ja järjestelevät rakenteita kotimaassa uudelleen.                    
Tämä kehitys heijastuu tietojärjestelmien palvelujen                            
kysyntään, joka osoitti piristymisen merkkejä vuoden 2006                       
lopulla ja jatkui voimakkaana myös päättyneellä                                 
neljänneksellä. Operatiivisten sovellusten kehittäminen                         
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onkin tutkimusyhtiö Market-Vision mukaan yksi IT-hallinnon                      
kasvavia painopistealueita vuonna 2007.                                         

Yritysjärjestelyjen ja eri puolilla maailmaa sijaitsevien                       
yksiköiden toimintatapojen yhtenäistämisessä on                                 
tietojärjestelmillä keskeinen rooli. Tietojärjestelmistä                        
haetaan entistä enemmän tehoja liiketoimintaan.                                 

Liiketoiminnan kehitys                                                          

Teollisuuden ja palvelualan merkittävin oman toiminnan                          
kehityshanke kuluneella neljänneksellä oli tytäryhtiönä                         
toimineen Artekus Oy:n sekä katsauskaudella ostetun                             
Fulmentum Oy:n uudelleenorganisointi Kunnossapito ja                            
harmonisointi -yksiköksi. Muutos on osa Solteqin strategiaa,                    
jolla tavoitellaan palvelutarjonnan laajentamista.                              

Teollisuus ja palveluala saavuttivat kuluneella                                 
neljänneksellä sille asetetut taloudelliset tavoitteet                          
lähinnä kasvavan palvelukysynnän sekä kunnossapito- ja                          
harmonisointihankkeiden ansiosta. Suurien                                       
järjestelmähankkeiden kysyntä oli katsauskaudella edelleen                      
vähäistä, tosin nähtävissä on merkkejä myös näiden                              
orastavasta kasvusta.                                                           

Suurista järjestelmähankkeista erityisesti IDO:n Sanitec-                       
yksikön SAP-toiminnanohjausjärjestelmän jatkunut                                
käyttöönottoprojekti on ollut taloudellisesti merkittävä                        
kuluneella neljänneksellä. Toimitusprosessien hallinnan                         
tehostamishankkeita käynnistettiin katsauskaudella useita.                      
Honkarakenteen toimitusprosessien nopeuttamiseen ja                             
tehostamiseen kuului esimerkiksi sähköisen                                      
laskutusjärjestelmän rakentaminen.                                              

Kunnossapito- ja harmonisointiyksikön osaaminen vahvistuu                       
edelleen kun Solteq Oyj:n hallitus teki päätöksen Fulmentum                     
Oy:n ostamisesta. Fulmentum on vuonna 2000 perustettu                           
konsultointi- ja palveluyritys, joka on erikoistunut                            
perustietojen (tuotetiedot, asiakas- ja toimittajatiedot)                       
harmonisointiin. Tiedon harmonisoinnilla tarkoitetaan                           
yrityksen tietojen yhtenäistämistä, standardointia ja                           
täydentämistä oikeiksi, tarkoiksi ja ajantasaisiksi.                            
Harmonisoidun tiedon osalta poistetaan päällekkäisyydet                         
toiminnanohjausjärjestelmistä ja esimerkiksi yhtä fyysistä                      
nimikettä vastaa järjestelmissä vain yksi tuotekoodi. Tämä                      
tehostaa muun muassa yrityksen osto-, myynti-,                                  
materiaalihallinto- ja varastotoimintoja ja vähentää niihin                     
käytettäviä kustannuksia.                                                       

Fulmentum-yrityskaupan myötä Solteq pystyy tarjoamaan                           
asiakkaille entistä paremmin heidän koko arvoketjunsa                           
kattavia ratkaisuja ja palveluita. Perustietojen                                
harmonisointi tuo yrityksille merkittävää kilpailuetua ja                       
sen arvioidaan nousevan lähivuosina yhdeksi tärkeimmistä                        
liiketoimintaprosessien informaatiovirtoja tehostavaksi                         
toimintatavaksi.                                                                

Tiedonkeruuratkaisuissa sopimuksia solmittiin UPM:n ja                          
Metson investointiprojektien tiedonkeruujärjestelmien                           
toimituksista. Näiden hankkeiden taloudelliset vaikutukset                      
näkyvät loppuvuoden 2007 aikana. Kysyntää kasvattavat                           
teollisuuden tuotantoyritysten, kuten paperiteollisuuden,                       
vaatimukset sisällyttää hankkeiden tiedot                                       
kunnossapitojärjestelmiä varten jo suunnittelu- ja                              
rakennusprojektien aikana.                                                      
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Kunnossapito- ja harmonisointiyksikön vientiponnistelut                         
Venäjälle ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Vuoden 2006                       
lopulla aloitettu Pietarin vesilaitoksen kunnossapidon ja                       
materiaalihallinnan järjestelmäprojektin ensimmäinen vaihe                      
on toimitettu suunnitelmien mukaan. Neuvottelut muista                          
hankkeista ovat parhaillaan käynnissä.                                          

LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                            

Liikevaihto kasvoi 10,4% edellisvuoteen verrattuna ja oli                       
6.378 tuhatta euroa (5.778 tuhatta euroa).                                      

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista.                       
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle                     
viisi prosenttiyksikköä.                                                        

Katsauskauden liikevoitto oli 127 tuhatta euroa (233 tuhatta                    
euroa), tulos ennen veroja oli 102 tuhatta euroa (359                           
tuhatta euroa) ja katsauskauden voitto 154 tuhatta euroa                        
(266 tuhatta euroa).                                                            

TASE JA RAHOITUS                                                                

Taseen loppusumma oli 18.320 tuhatta euroa (18.451 tuhatta                      
euroa). Likvidit varat olivat 114 tuhatta euroa (1.638                          
tuhatta euroa). Likvidien varojen vähennys johtuu pääosin                       
toteutetuista yrityskaupoista.                                                  

Yhtiön korolliset velat olivat 3.465 tuhatta euroa (500                         
tuhatta euroa)                                                                  

Yhtiön omavaraisuusaste oli 53,9 prosenttia (51,7%).                            

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS                                               

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 33 tuhatta euroa                        
(4.243 tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuvat                           
pääosin katsauskauden laitehankinnoista.                                        

Solteq ilmoitti 13.3.2007 ostavansa perustietojen                               
harmonisoinnin globaaleihin projekteihin ja                                     
ylläpitopalveluihin erikoistuneen Fulmentum Oy:n koko                           
osakekannan. Fulmentum on siirtynyt Solteqin omistukseen ja                     
osaksi konsernia 16.4.2007 alkaen. Kauppahinta maksetaan                        
käteisellä. Hinta muodostuu 1.500 tuhannen euron                                
peruskauppahinnasta sekä maksimissaan 1.400 tuhannen euron                      
lisäkauppahinnasta.                                                             

Tuotekehitys                                                                    

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin                                 
henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin                       
strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden                       
kuten SAP:n ja Wincor-Nixdorfin kanssa sekä hyödyntää heidän                    
resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos                               
kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten                            
palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.                                           

Tilikauden aikana ei ole IFRS -säännösten mukaisesti                            
aktivoitu tuotekehityskuluja. Tuotekehityshankkeista kaksi                      
on saatettu päätökseen edellisen tilikauden aikana ja                           
taseeseen merkittyjen tuotekehityskustannusten suunnitelman                     
mukaiset poistot on käynnistetty. Kaksi hanketta on vielä                       
käynnissä ja poistot aloitetaan hankkeiden kaupallisen                          
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käyttöönoton myötä.                                                             

HENKILÖSTÖ                                                                      

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 239                            
vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (242 henkilöä).                       
Henkilöstön määrä katsauskaudella oli keskimäärin 243                           
henkilöä (223 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden                        
lopussa jakautui niin, että kaupan liiketoimintojen                             
palveluksessa oli 121 henkilöä, teollisuuden ja                                 
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 77 henkilöä ja                        
yhteisten toimintojen palveluksessa 41 henkilöä.                                

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT                                                   

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2007 oli 993.654,69 euroa ja                      
osakkeiden lukumäärä on 12 038 229. Osake on                                    
nimellisarvoton.                                                                

Vaihto ja kurssi                                                                

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin                       
Pörssissä oli 0,8 miljoonaa osaketta (1,8 milj. osaketta) ja                    
1,1 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa). Katsauskauden ylin                       
kurssinoteeraus oli 1,63 euroa ja alin 1,28 euroa.                              
Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,45 euroa ja                         
päätöskurssi 1,48 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo                       
katsauskauden lopussa oli 17,5 miljoonaa euroa (21,5 milj.                      
euroa).                                                                         

Omistus                                                                         

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 2.423                          
osakkeenomistajaa (2.750 osakkeenomistajaa). Solteqin 10                        
suurinta osakkeenomistajaa omistivat 7.162 tuhatta osaketta                     
eli heidän hallussaan on 59,5 prosenttia yhtiön osake- ja                       
äänimäärästä.                                                                   

Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.862                       
tuhatta osaketta, mikä oli 40,4 prosenttia yhtiön osake- ja                     
äänimäärästä.                                                                   

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2007 vahvisti                         
vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille                      
sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä                             
tilikaudelta.                                                                   

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti                             
valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai                       
varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman                              
rahastosta tai molemmista yhdessä siten, että ne yhdessä                        
voivat olla enintään 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on                        
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.                    

Yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouksessa                        
9.9.2005 muodostetusta yhtiökokouksen hallinnoimasta vapaan                     
oman pääoman rahastosta siirretään 5.962.338,50 euroa                           
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitetun vapaan                     
oman rahasto on uuden osakeyhtiölain mukainen rahasto, jota                     
voidaan käyttää muun muassa osingonjakoon tai muuhun varojen                    
jakamiseen.                                                                     

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma korotetaan                          
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993.654,69 eurosta yhteen miljoonaan (1.000.000) euroon                         
siirtämällä osakepääomaan korotusta vastaava määrä varoja                       
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.                                      

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien                       
osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien                    
osakkeiden kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään                           
kymmenen prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.                           
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen                                
kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan                       
järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai                           
käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai                        
muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi.                         
Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien                        
omistusten suhteessa. Ne tulee hankkia julkisessa                               
kaupankäynnissä ja kulloinkin voimassa olevaan                                  
markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaata omaa                       
pääomaa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen                          
yhtiökokoukseen saakka.                                                         

Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan tai luovuttamaan                     
enintään 3.000.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Ne voidaan                      
antaa tai luovuttaa yrityskauppojen ja muiden vastaavien                        
järjestelyiden rahoittamiseksi ja niiden ehtojen                                
toteuttamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi tai osana                    
henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin yhtiön                             
liiketoiminnan kehittämiseksi. Valtuutus sisältää oikeuden                      
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen                    
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus                         
sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin ehdoista                     
ja toimenpiteiden edellyttämistä muista seikoista                               
osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Valtuutus on voimassa                     
viisi vuotta päätöksen tekemisestä lukien.                                      

Yhtiökokous päätti, että ylikurssirahastossa                                    
yhtiökokousajankohtana olevat varat 2.164.197,45 euroa                          
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                            

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     

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                            
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT.                                           

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                              

Katsauskauden jälkeen Solteq ja Ruukki (Rautaruukki Oyj)                        
allekirjoittivat sopimuksen yhdestä Suomen laajimmista                          
kunnossapidon tietojärjestelmätoimituksesta. Sopimuksen                         
ensimmäisen vaiheen aikana Solteqin järjestelmät toimitetaan                    
Raahen tuotantolaitoksille. Konsernisopimuksen puitteissa                       
kunnossapidon tietojärjestelmät voidaan uusia kaikissa                          
Ruukin tuotantolaitoksissa sekä Suomessa että ulkomailla                        
lähivuosina. Järjestelmällä tulee olemaan yli 2000                              
käyttäjää.                                                                      

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                                                           

Tilinpäätöstiedotteessa yhtiö on arvioinut liikevaihdon                         
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kasvun vuositasolla olevan yli 15 % ja tuloksen paranevan                       
merkittävästi. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt                                 
tehostamistoimenpiteet erityisesti uusmyyntiin sekä                             
kustannusrakenteisiin ovat edenneet suunnitellusti.                             

Tämänhetkinen sopimuskanta, myyntinäkymät sekä suoritetut                       
yritysostot antavat aihetta muuttaa kasvuarviota siten, että                    
liikevaihdon kasvu vuositasolla on yli 20 %. Tuloksen                           
ennakoidaan edelleen paranevan merkittävästi.                                   

Tämän hetkisen näkemyksen mukaan yrityksen lähivuosien kasvu                    
tulee olemaan samaa luokkaa kuin ennakoitu kasvu vuonna                         
2007. Hallitus täsmentää strategiset tavoitteet vuosille                        
2008-2010 toisen neljänneksen osavuosikatsauksessaan.                           

Hallitus on päättänyt käsitellä varsinaisen yhtiökokouksen                      
sille antaman enintään 0,10 euron osingonjako- tai                              
palautusvaltuutuksen käyttämistä ja ajoitusta 7.8.2007                          
kokouksessaan. Asiaa koskevat päätökset tiedotetaan toisen                      
neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.                                     

TALOUDELLINEN                                                                   
INFORMAATIO                                                                     
                                                                                
KONSERNITULOSLASKELMA        1.1.-      1.1.-      1.1.-                        
(TEUR)                     31.3.07    31.3.06   31.12.06                        
                                                                                
                                                                                
LIIKEVAIHTO                  6 378      5 778     23 166                        
                                                                                
Liiketoiminnan muut             35          6         42                        
tuotot                                                                          
                                                                                
Materiaalit ja palvelut     -1 344     -1 186     -5 378                        
                                                                                
Henkilöstökulut             -3 449     -3 111    -12 831                        
                                                                                
Poistot                       -181       -151       -698                        
                                                                                
Liiketoiminnan muut         -1 312     -1 103     -4 799                        
kulut                                                                           
                                                                                
LIIKETULOS                     127        233       -498                        
                                                                                
Rahoitustuotot ja -            -25        126         19                        
kulut                                                                           
                                                                                
VOITTO (TAPPIO) ENNEN                                                           
TILINPÄÄTÖS-                                                                    
SIIRTOJA JA VEROJA             102        359       -479                        
                                                                                
Tuloverot                       52        -93        602                        
                                                                                
TILIKAUDEN VOITTO              154        266        123                        
(TAPPIO)                                                                        
                                                                                
Tulos / osake, e              0,01       0,02       0,01                        
(laimentamaton)                                                                 
Tulos / osake, e              0,01       0,02       0,01                        
(laimennettu)                                                                   
                                                                                
                                                                                
KONSERNITASE (TEUR)        31.3.07    31.3.06   31.12.06                        
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VARAT                                                                           
                                                                                
PITKÄAIKAISET VARAT                                                             
                                                                                
Aineettomat hyödykkeet                                                          
     Aineettomat             2 103      1 446      2 140                        
     oikeudet                                                                   
     Liikearvot              6 664      5 841      6 600                        
                                                                                
Aineelliset hyödykkeet       2 988      3 153      3 019                        
                                                                                
Sijoitukset                                                                     
     Muut osakkeet ja           81         89         81                        
     osuudet                                                                    
     Muut                        0        140          0                        
     pitkäaikaiset                                                              
     saamiset                                                                   
                                                                                
Laskennalliset                 782         90        663                        
verosaamiset                                                                    
                                                                                
Pitkäaikaiset varat         12 618     10 579     12 503                        
yhteensä                                                                        
                                                                                
LYHYTAIKAISET VARAT                                                             
                                                                                
Lyhytaikaiset saamiset       5 588      5 830      5 619                        
                                                                                
Rahoitusarvopaperit              0        224      1 579                        
                                                                                
Rahat ja pankkisaamiset        114      1 638        646                        
                                                                                
Lyhytaikaiset varat          5 702      7 692      7 844                        
yhteensä                                                                        
                                                                                
VARAT YHTEENSÄ              18 320     18 451     20 347                        
                                                                                
                                                                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT                                                             
                                                                                
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE                                                   
KUULUVA OMA PÄÄOMA                                                              
     Osakepääoma               994        992        994                        
     Osakeanti                   8          0          0                        
     Ylikurssirahasto        2 164      2 151      2 164                        
     Oman pääoman                0      5 962      5 962                        
     rahasto                                                                    
     Sijoitetun oman         6 254          0        298                        
     pääoman rahasto                                                            
     Edellisten                298        168        173                        
     tilikausien                                                                
     voitto/tappio                                                              
     Tilikauden                154        266        123                        
     voitto/tappio                                                              
                                                                                
Oma pääoma yhteensä          9 872      9 539      9 714                        
                                                                                
VELAT                                                                           
                                                                                
Pitkäaikaiset velat            163        163        163                        
                                                                                
Lyhytaikaiset velat          8 285      8 749     10 470                        
                                                                                
Velat yhteensä               8 448      8 912     10 633                        
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OMA PÄÄOMA JA VELAT         18 320     18 451     20 347                        
YHTEENSÄ                                                                        
                                                                                
                                                                                
                                                                                
TUNNUSLUVUT                1-03/07    1-03/06    1-12/06                        
                                                                                
Liikevaihto MEUR              6,38       5,78       23,2                        
Liikevaihdon muutos        10,38 %    15,14 %      7,4 %                        
Liiketulos MEUR               0,13       0,23       -0,5                        
% liikevaihdosta            2,00 %     4,04 %     -2,2 %                        
Tulos ennen veroja MEUR       0,10       0,36       -0,5                        
% liikevaihdosta            1,60 %     6,22 %     -2,1 %                        
Omavaraisuusaste, %          53,89      51,70       47,7                        
Nettovelkaantumisaste,     38,90 %    -6,80 %     15,8 %                        
%                                                                               
Bruttoinvestoinnit            0,03       4,24        7,7                        
käyttöomaisuuteen MEUR                                                          
Oman pääoman tuotto, %      6,43 %    11,25 %      1,2 %                        
Sijoitetun pääoman          4,64 %    14,32 %     -2,4 %                        
tuotto, %                                                                       
Henkilöstö kauden              239        242        234                        
lopussa                                                                         
Henkilöstö keskimäärin         243        223        240                        
                                                                                
OSAKEKOHTAISET                                                                  
TUNNUSLUVUT                                                                     
                                                                                
Tulos / osake, e              0,01       0,02       0,01                        
Tulos / osake, e              0,01       0,02       0,01                        
(laimennettu)                                                                   
Oma pääoma / osake, e         0,82       0,81       0,81                        
                                                                                
                                                                                
AVAINLUVUT                                                                      
NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)                                                         
            2Q/05 3Q/05  4Q/05 1Q/06   2Q/06  3Q/06  4Q/06 1Q/07                

Liikevaihto  5,91  4,58   6,06  5,78    6,16   4,65   6,58  6,38                
Liiketulos   0,33  0,35   0,46  0,22   -0,04  -0,70   0,02  0,13                
Tulos        0,32  0,46   0,46  0,35   -0,07  -0,73  -0,03  0,10                
ennen                                                                           
veroja                                                                          
                                                                                
                                                                                
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)    1-03/07    1-03/06     1-12/06                       
                                                                                
Liiketoiminnan rahavirta      0,12       0,93        0,25                       
Investointien rahavirta      -2,12      -0,02        1,86                       
Rahoituksen rahavirta                                                           
     Maksullinen              0,00       0,00        0,02                       
     osakeanti                                                                  
     Pääoman palautus         0,00       0,00       -3,53                       
     Lainojen nosto           0,00       0,50        3,27                       
Rahoituksen rahavirta         0,00       0,50       -0,24                       
yhteensä                                                                        
                                                                                
Rahavarojen muutos           -2,00       1,41        1,87                       
                                                                                
                                                                                
VASTUUERITTELY (MEUR)      31.3.07    31.3.06    31.12.06                       
                                                                                
Toimitustakaukset             0,05       0,05        0,05                       
Leasing yms. vastuut          0,74       1,01        0,71                       
Toimitilojen                  3,31       3,54        3,42                       
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nimellisvuokravastuut                                                           
                                                                                
Yhtiö on antanut yhteensä 1.178 tuhannen euron                                  
yrityskiinnitykset vakuudeksi yht. 3.505 tuhannen euron                         
luottolimiittejä vastaan. Kyseisistä luottolimiiteistä oli                      
käytössä 2.465 tuhatta euroa.                                                   

                                                                                
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia                                
vastuita.                                                                       
                                                                                
                                                                                
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR)                                    
                                                                                
               Osake- Osake-  Ylik.- Oman     Sij. Voitto  Yht                  
                                     pää-   vapaan  varat                       
               pääoma  anti   rahas   oman    oman                              
                                 to  rahas pääoman                              
                                        to rahasto                              

OMA PÄÄOMA       908     0     234  9 500      0     167 10 809                 
1.1.2006                                                                        
                                                                                
Myönnetyt                                              1      1                 
optiot                                                                          
Tilikauden                                           266    266                 
voitto                                                                          
                                                                                
Kokonaisvoito                                        266    266                 
t ja -tappiot                                                                   
                                                                                
Suunnattu         83                                         83                 
anti                                                                            
Emissiovoitto                1 917                        1 917                 
Pääoman                                                                         
palautus                           -3 538                -3 538                 
                                                                                
OMA PÄÄOMA       992     0   2 151  5 962      0     434  9 539                 
31.3.2006                                                                       
                                                                                
                                                                                
OMA PÄÄOMA       994     0   2 164  5 962    298     296  9 714                 
1.1.2007                                                                        
                                                                                
Myönnetyt                                              2      2                 
optiot                                                                          
Tilikauden                                           154    154                 
voitto                                                                          
                                                                                
Kokonaisvoito                                        154    154                 
t ja -tappiot                                                                   
                                                                                
Uusmerkintä              2                                    2                 
Siirrot                  6         -5 962   5956              0                 
rahastojen                                                                      
välillä                                                                         
                                                                                
OMA PÄÄOMA       994     8   2 164      0  6 254     452  9 872                 
31.3.2007                                                                       
                                                                                
                                                                                
Katsauskauden veroina on esitetty tulosta vastaavat                             
verot.                                                                          
                                                                                
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.                                      
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Taloudellinen raportointi vuonna 2007                                           

Solteq Oyj julkaisee vuoden 2007 muut osavuosikatsaukset                        
seuraavasti:                                                                    

tammi-kesäkuu       8.8.2007                                                    
tammi-syyskuu       24.10.2007                                                  

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

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company
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