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OLVI OYJ   OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2011 klo 9.00  
 
OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2011—31.3.2011 (3 KK) 
 
Olvi-konsernin toimintavuosi 2011 alkoi hyvällä kasvulla koko toimialueella. 
 
Tammi-maaliskuu lyhyesti: 
 
- konsernin myyntivolyymi kasvoi 13,1 prosentilla 98 (87) miljoonaan litraan 
- konsernin liikevaihto kasvoi 12,5 prosentilla 55,7 (49,5) miljoonaan euroon 
- koko konsernin liikevoitto kasvoi 3,4 (2,1) miljoonaan euroon   
- konsernin koko vuoden tulosnäkymät säilyvät ennallaan. 
 
KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT 
 

 1-3/2011 1-3/2010 Muutos % 1-12/2010 

Liikevaihto, MEUR 55,7 49,5  + 12,5 267,5 

Liikevoitto, MEUR  3,4 2,1  + 61,8 30,5 
Bruttoinvestoinnit, 
MEUR 13,2 6,4  +107,1 24,5 

Tulos/osake, EUR 0,21 0,14 + 50,0 2,41 

Oma pääoma/osake, EUR 12,12 10,73   + 13,0 12,25 

Omavaraisuusaste, %  53,3 47,7  54,7 

Velkaantumisaste, % 37,8 52,3  29,5 
 
Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aho tulosjulkistuksen yhteydessä: ”Olvi-konsernin 
toimintavuosi käynnistyi hyvin. Konserni vahvisti markkina-osuuksiaan koko 
toimialueellaan. Myynti ja liikevaihto kasvoivat kaikilla maantieteellisillä 
alueillamme. Paransimme tulostamme kotimaassa, Virossa, Latviassa sekä Valko-
Venäjällä ja Liettuassakin tulos oli edellisvuoden tasolla. Voimme luottavaisin 
mielin katsoa toimintavuotta eteenpäin”.  
 
OLVI-KONSERNIN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2011 

�
Vuoden 2011 ensimmäisellä kvartaalilla Olvi-konsernin myynti oli 98 (87) miljoonaa 
litraa, kasvua 11 miljoonaa litraa, 13,1 prosenttia.  
 
Myynti parani konsernin kaikilla toiminta-alueilla. Kotimaan myynti kasvoi 
miljoonalla litralla, Baltian myynti yhteensä 8 miljoonalla ja Valko-Venäjän 
myynti 5 miljoonalla litralla. Konsernin sisäinen myynti kasvoi 2 miljoonalla 
litralla edellisvuoteen verrattuna. 
 
Konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 55,7 (49,5) miljoonaa euroa. Kasvu 
oli 6,2 miljoonaa euroa, 12,5 prosenttia. Liikevaihto kasvoi kaikilla konsernin 
toiminta-alueilla hyvän myynnin kehityksen johdosta.  
 
Kotimaan liikevaihto oli 23,1 (22,7) miljoonaa euroa, Baltian tytäryhtiöiden 
liikevaihto yhteensä 26,1 (22,4) ja Valko-Venäjän liikevaihto 8,7 (5,9) miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi kotimaassa 0,4 miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia, 
Baltiassa 3,7 miljoonaa euroa, 16,6 prosenttia ja Valko-Venäjällä 2,8 miljoonaa 
euroa, 47,7 prosenttia.  
 
Olvi-konsernin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 3,4 (2,1) miljoonaa euroa, 6,1 
(4,2) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin liikevoitto kasvoi 1,3 miljoonaa euroa, 
61,8 prosenttia. 
 
Olvi-konsernin katsauskauden voitto verojen jälkeen oli 2,2 (1,5) miljoonaa euroa. 
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake oli tammi-
maaliskuussa 0,21 (0,14) euroa/osake. 
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MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI, LIIKEVAIHTO JA TULOS TAMMI-MAALISKUUSSA 2011 
 
Toiminnan kausiluonteisuus 
 
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien 
maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, 
vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen kausivaihtelujen mukaan. 
  
EMOYHTIÖ OLVI OYJ (Olvi) 
 
Suomen juomamarkkinat pienenivät tammi-maaliskuussa Panimoteollisuusliiton 
tilaston mukaan yhteensä yli kolmella prosentilla edellisvuoteen verrattuna.  
Myynti laski kivennäisvesiä lukuun ottamatta kaikissa tuoteryhmissä. Myynti laski 
oluissa -3,9, lonkeroissa -6,8 ja siidereissä -0,9 prosenttia. Virvoitusjuomien 
myynnin lasku oli -1,8 prosenttia. Kivennäisvesien myynti kasvoi 1,1 prosenttia.  
 
Olvin myynti oli tammi-maaliskuussa 29 (28) miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 
miljoonalla litralla, 1,2 prosenttia. Oluiden kotimaan myynti kasvoi 4,2 
prosentilla ja lonkeroiden myynti 1,6 prosentilla, siidereiden myynnin säilyessä 
edellisvuoden tasolla. Kivennäisvesien myynnissä oli pientä laskua, mutta 
virvoitusjuomien myynti laski selvästi, uuden virvoitusjuomakonseptin 
lanseerauksen edellä.  
 
Panimoteollisuusliiton tilaston mukaan Olvin markkinaosuus nousi alkoholijuomissa 
(oluet, siiderit ja lonkerot) 22 prosentista 24 prosenttiin. Kivennäisvesissä Olvi  
markkinaosuus oli 19 (20) prosenttia ja virvoitusjuomissa noin 4 (5) prosenttia.  
 
Olvin vienti ja verovapaa myynti kasvoi 16,0 prosentilla 1,1 (0,9) miljoonaan 
litraan. 
 
Olvin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 23,1 (22,7) miljoonaa euroa, kasvua 0,4 
miljoonaa euroa, 1,7 prosenttia.  
 
Liikevoitto oli 3,2 (2,3) miljoonaa euroa, joka on 13,7 (10,0) prosenttia 
liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,9 miljoonalla 
eurolla, 39,9 prosentilla. Liikevoittoon sisältyy 1,5 (0,6 miljoonaa euroa 
edellisenä vuonna) miljoonaa euroa käytöstä poistettujen tuotantokoneiden 
myynneistä aiheutunutta myyntivoittoa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 
edellisvuoden tasolla, kun kertaluonteisia myyntivoittoja ei huomioida.  
 
AS A. LE COQ (A. Le Coq) 
 
Viron tytäryhtiön A. Le Coqin myynti oli tammi-maaliskuussa 27 (23) miljoonaa 
litraa. Myynti kasvoi 4 miljoonaa litraa, 17,8 prosenttia. 
 
Viron juomamarkkinat kasvoivat katsauskaudella kaikissa tuoteryhmissä. A. Le Coqin 
oluiden myynti kasvoi 11 ja lonkeroiden 6 prosenttia. Siidereiden myynti oli lähes 
edellisvuoden tasolla. Alkoholittomista juomista mehujen myynti kasvoi eniten, 23 
prosenttia. Virvoitusjuomissa oli kasvua 14 ja kivennäisvesissä 10 prosenttia. 
 
A. Le Coq on Viron juomamarkkinoilla selkeä markkinajohtaja siidereissä ja 
lonkeroissa sekä viimeisimmän AC Nielsenin tilaston mukaan markkinajohtaja myös 
oluissa. Siidereissä A. Le Coqin markkinaosuus oli 48 (55), lonkeroissa 56 (65) ja 
oluissa 38 (40) prosenttia (markkinaosuudet AC Nielsenin tilastoista joulukuu 
2010-tammikuu 2011). Mehujen markkinaosuus on noussut selvästi edellisvuodesta. Se 
oli viimeisimmän tilaston mukaan 33 (25), jolla A. Le Coq pitää selvää 
markkinajohtajan paikkaa myös mehuissa. Virvoitusjuomien markkinaosuus oli 29 (25) 
ja kivennäisvesien 13 (12) prosenttia.     
 
Yhtiön vienti ja verovapaa myynti kasvoi merkittävästi, 63 prosenttia, 
edellisvuoteen verrattuna. Viennin ja verovapaan myynnin osuus oli 4,0 (2,9) 
prosenttia kokonaismyynnistä. 
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A. Le Coqin liikevaihto vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli 14,5 (12,2) 
miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi hyvän myynnin kehityksen johdosta 2,3 
miljoonaa euroa, 18,7 prosenttia. 
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 1,6 (1,0) miljoonaa euroa, 10,9 (8,3) prosenttia 
liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi 0,6 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. 
Tuloksen parantumisen mahdollisti myyntivolyymien kasvu ja toiminnan 
kustannustehokkuus.     
 
A/S CESU ALUS (Cesu Alus) 
 
Latviassa toimivan Cesu Alus –yhtiön myynti vuoden 2011 ensimmäisellä kvartaalilla 
oli 14 (12) miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 2 miljoonalla litralla, 13,5 
prosentilla. 
 
Viimeisimmän AC Nielsenin tilaston mukaan (tammikuu 2011) Latvian olutmarkkinat 
kasvoivat, kun taas siideri- ja lonkeromarkkinat laskivat selvästi. Cesu Alus-
yhtiön oluen myynti kasvoi tammi-maaliskuussa 9 prosentilla ja lonkeroiden ja 
siidereiden myynti 4 prosentilla lonkero- ja siiderimarkkinoiden laskusta 
huolimatta.  Virvoitusjuomien myynti kasvoi selvästi 18 prosentilla.  
 
Cesu Alus –yhtiön markkinaosuus Latvian olutmarkkinoista oli 31 (35) prosenttia, 
siiderimarkkinoista 58 (51) ja lonkeromarkkinoista 47 (44) prosenttia (AC 
Nielsenin tilastot joulukuu 2010-tammikuu 2011). Siidereissä Cesu Alus on selkeä 
markkinajohtaja ja oluissa vahva markkinakakkonen. Myös lonkeroissa Cesu Alus on 
viimeisimmän tilaston mukaan ottanut markkinajohtajuuden.  
  
Cesu Alus yhtiön liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 6,1 (5,5) miljoonaa euroa, 
kasvua 0,6 miljoonaa euroa, 10,9 prosenttia. Liikevaihdon kasvu jäi 
myyntivolyymien kasvua pienemmäksi, koska liikevaihdon keskihinta laski tuotemixin 
painottuessa enemmän oluisiin.  
 
Vuoden 2011 ensimmäisen kvartaalin liiketulos oli tappiollinen -0,4 (-0,5) 
miljoonaa euroa. Liiketulos jäi negatiiviseksi, mutta parani edellisvuoteen 
verrattuna 0,1 miljoonalla eurolla.    
 
AB VOLFAS ENGELMAN (Volfas Engelman, aikaisemmin AB Ragutis) 
 
Liettuassa toimivan AB Ragutis –yhtiön nimi muutettiin 8.4.2011 AB Volfas 
Engelmaniksi. Nimen muutoksella halutaan hyödyntää yrityksen maineikasta historiaa 
ja korostetaan tuotteiden Premium–laatua.  
 
Liettuan olut- ja siiderimarkkinat olivat katsauskaudella kasvussa, kun taas 
lonkeromarkkinat laskivat. Yhtiön markkinaosuus oli oluissa 13 (10) prosenttia, 
siidereissä 43 (38) prosenttia, lonkeroissa 47 (43) prosenttia ja kvassissa 30 
(28) prosenttia. Yhtiön kokonaismyynti oli tammi-maaliskuussa 13 (11) miljoonaa 
litraa ja se kasvoi kaikissa keskeisissä tuoteryhmissä. Oluiden myynti kasvoi 
edellisvuoteen verrattuna 26 prosenttia, siidereiden 11 prosenttia ja lonkeroiden 
5 prosenttia.    
 
Yhtiön liikevaihto ensimmäisellä kvartaalilla oli 5,5 (4,7) miljoonaa euroa. 
Liikevaihto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa, 17,8 prosenttia. Liikevaihdon kasvu oli 
myyntivolyymien kasvua pienempi, koska liikevaihdon keskihinta aleni tuotemixin 
painottuessa oluisiin ja yrityksen poistaessa poistuvan brändin tuotteita uuden 
tuotelanseerauksen edellä.  
 
Volfas Engelmanin tammi-maaliskuun liiketulos oli edellisvuoden tasolla -0,2 
miljoonaa euroa.  
 
OAO LIDSKOE PIVO (Lidskoe Pivo) 
 
Valko–Venäjällä toimivan Lidskoe Pivon myynti oli tammi-maaliskuussa 22 (17) 
miljoonaa litraa. Myynti kasvoi 5 miljoonalla litralla, 29,8 prosentilla 
edellisvuoteen verrattuna. Oluen myynti kasvoi 26 prosenttia, kivennäisvesien 
myynti 35 prosenttia ja virvoitusjuomien 34 prosenttia. 
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Lidskoe Pivo on Valko-Venäjän kvassi–markkinoiden markkinajohtaja 62 (42) 
prosentin markkinaosuudella. Panimon markkinaosuus on kasvanut kaikissa 
tuoteryhmissä. Oluissa markkinaosuus oli 10 (9), lonkeroissa 29 (22), mehujuomissa 
32 (28), virvoitusjuomissa yli 5 (4). 
 
Yhtiön tammi-maaliskuun liikevaihto oli 8,7 (5,9) miljoonaa euroa.  Liikevaihto 
kasvoi 2,8 miljoonaa euroa, 47,7 prosenttia. Myönteinen muutos perustui myynnin 
hyvään kehitykseen ja onnistuneisiin tuotelanseerauksiin.   
 
Tammi-maaliskuun liikevoitto oli 0,7 (0,08) miljoonaa euroa, 8,0 (1,3)prosenttia 
liikevaihdosta, kasvua 0,6 miljoonaa euroa. Tuloksen parantumiseen vaikuttivat 
myyntivolyymien kasvaminen sekä liikevaihdon keskihinnan parantuminen.  
 
RAHOITUS JA INVESTOINNIT 
 
Olvi-konsernin taseen loppusumma maaliskuun 2011 lopussa oli 239,4 (239,0) 
miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli tammi-maaliskuussa 12,12 (10,73) euroa. 
Omavaraisuusaste oli 53,3 (47,7) prosenttia. Korollisia velkoja oli 57,9 (66,5) 
miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 11,6 (31,5) miljoonaa 
euroa. 
 
Katsauskaudella Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit olivat 13,2 (6,4) miljoonaa 
euroa. Investoinneista 2,2 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin ja 0,8 
miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin. Lidskoe Pivon bruttoinvestoinnit olivat 
alkuvuonna 10,2 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit kotimaassa vuonna 2011 
kohdistuvat viinin separointi- ja suodatuslaitteistojen uusimiseen, tankkikellarin 
laajennukseen sekä täyttöhallien ja varaston logistiikan tehostamiseen. 
 
Baltiassa A. Le Coqin investoinnit kohdistuvat täyttölinjojen etiketöintikoneisiin 
ja –laitteisiin sekä maltaan ja veden käsittelyjärjestelmiin. Cesu Alus –yhtiössä 
uusitaan pulloformaatteja ja laajennetaan hiivatankkikellaria. Volfas Engelmanin 
investoinnit käsittävät painetankkikellarin ja käymistankkien laajennuksen sekä 
täyttölinjojen koneisiin ja laitteisiin kohdistuvia investointeja. 
 
Valko-Venäjän mittava investointiohjelma jatkuu vuonna 2011.  Panimolla 
aloitettiin jo viime vuoden puolella uuden varaston ja täyttölinjojen rakentaminen 
sekä tankkikellarin ja suodatusosaston laajentaminen. Myös kylmäkone- ja 
vedenkäsittelylaitteistoja uusitaan.      

�
TUOTEKEHITYS  
�
Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä 
prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä 
olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja 
tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. 
 
UUDET TUOTTEET 
 
Suomi 
 
KevytOlo -tuoteperheen etiketit ja logot uudistuvat keväällä, samalla kun 
alkoholittomat tuotteet saavat uuden pantillisen kierrätysmuovipullon. KevytOlo 
MehuKivennäisvesiin tulee kaksi uutta makua Omena&Päärynä ja Veriappelsiini. 
Virvoitusjuomat Jaffa, Jaffa Light, Cola ja Lemon siirretään KevytOlo -brändin 
alle. Tuotteet ovat luonnollisesti kevyitä, ilman keinotekoisia makeutusaineita 
tehtyjä, mutta sisältävät hedelmäsokerin ansiosta noin 30 prosenttia vähemmän 
kaloreita. Viime vuonna lanseerattu Suomen ensimmäinen energiavesi saa rinnalleen 
toisen variantin TEHO Energiavesi Omenan. Olvi Siidereihin tulee kaksi uutta makua 
Kultaomena ja Ananas-meloni. Tuotteissa on vain luontaisia aromeja. FIZZ Dry –
sarja laajenee uudella maulla Cranberry. Päivittäistavarakaupan myydyin lonkero 
(lähde Nielsen HomeScan) OLVI Lonkero saa uuden variantin Mojito Lonkero. 
Lonkeroita vahvistetaan myös suosituimman maun Karpalon 12 tölkin pakkauksella. 
Oluissa OLVI Halko laajentaa suosittujen pintin (0,568 litraa) pakkausten sarjaa. 
Sandels Premium –olut lanseerataan myös 18 tölkin salkussa. 
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Tytäryhtiöt 
 
A. Le Coq lanseerasi Viron myydyimmästä lonkerosta G:N uuden Cranberry -maun. A. 
Le Coq Kali –kvassituotteesta tuotiin tumma versio. Oluissa kesän päälanseeraus on 
A. Le Coq Pils –olut, joka on tsekkiläistyyppinen vahvasti humaloitu pilsner. 
Virosta on aiemmin kokonaan puuttunut tuoteryhmä miedot oluet. Tämän aukon täyttää 
uusi A. Le Coq I, joka lanseerataan 0,5 litran tölkissä. Siidereissä lanseerataan 
kokonaan alkoholiton FIZZ Pear Alcohol Free 0,5 litran tölkissä. Aura-vesiä 
laajennettiin uudella Aura Plus Blueberryllä. Vuosi sitten menestyksekkäästi 
lanseerattu RC Cola saa uuden variantin RC Cola Kick, joka sisältää kofeiinia ja 
guaranaa. 
 
Latvialainen Cesu Alus lanseerasi valkovenäläisen Lidskoe Pivon päätuotteen 
Lidskoe Premium’in 0,5 litran tölkissä. Oman Cesu -brändin alla lanseerattiin 
suodattamaton Cesu Nefiltretais olut 0,5 litran lasipullossa. Cesu Special 1590 
tuotiin pint -tölkissä. Latvian myydyin lonkero Cesu Dzons sai uuden Yellow 
Submarine version sekä pullossa että tölkissä. Viron tapaan alkoholiton FIZZ 
päärynä lanseerattiin myös Latviassa. Kesän uusi alkoholisiideri on FIZZ Paradise 
0,5 litran tölkissä. Ulmanlaiku Kvass’ista tuotiin uusi Porter-versio. 
 
Liettualainen Volfas Engelman lanseerasi aiemman vuonna 2009 lanseeratun Volfas 
Engelman Imperial Porterin rinnalle kaksi uutta Volfas Engelman olutta: Stalo 4,0 
% ja Rinktinis 5,2 %. Konsernin siiderimerkistä FIZZ lanseerattiin Virosta tuttu 
alkoholiton päärynä. A. Le Coq G:N Grapefruit ja Lemon Submarine lonkerot 
lanseerattiin 0,5 litran tölkeissä. Latviasta tuttu Porter-versio kvassista 
tuotiin Smetoniska-brändin alle.   
 
Valko-Venäläinen Lidskoe Pivo lanseerasi BCE Cranberry + Apple juoman 1 litran 
muovipullossa. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin  
1 963 (1 982). Konsernin henkilöstön määrä väheni keskimäärin 19 henkilöllä, 1,0 
prosentilla. Maaliskuun lopussa henkilöstön määrä oli yhteensä 1 998 (1 999). 
 
Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain: 
Suomi  354 (353) 
Viro  309 (306)   
Latvia  209 (200)  
Liettua  198 (183) 
Valko-Venäjä 893 (940)  
Yhteensä           1963       (1982) 
 
 
KONSERNIRAKENNE 
 
Emoyhtiö Olvi on lisännyt omistusosuuttaan latvialaisesta Cesu Alus –yhtiöstä 
tammi-maaliskuun aikana yhteensä 318 osakkeella, 0,11 prosentilla.  Olvi-konsernin 
omistusosuus Cesu Alus –yhtiöstä oli maaliskuun 2011 lopussa 99,48 prosenttia, 
A. Le Coqista 100,0 prosenttia, Volfas Engelman –yhtiöstä 99,57 prosenttia ja 
Lidskoe Pivo –yhtiöstä 91,58 prosenttia. 
 
OLVI A-OSAKE JA OSAKEMARKKINAT 
 
Olvin osakepääoma oli maaliskuun 2011 lopussa 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli 
yhteensä 10 379 404 kappaletta, joista 8 513 276 eli 82,0 prosenttia oli A-
osakkeita ja 1 866 128 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita. Jokainen A-osake tuottaa 
yhden (1) äänen ja K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat 
saman oikeuden osinkoon. 
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Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli 
maaliskuun 2011 lopussa 37,00 (27,27)euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-
maaliskuussa oli 37,45 (28,70) euroa ja alin 30,60 (25,10) euroa. Keskikurssi oli 
33,56 (26,49) euroa. 
 
Olvin A-osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuussa yhteensä 419 907 (528 905) 
kappaletta eli 4,9 (6,2) prosenttia A-osakkeiden kokonaismäärästä.  Vaihdon arvo 
oli 14,1 (14,0) miljoonaa euroa. 
 
Maaliskuun 2011 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 315,0 (232,2) miljoonaa 
euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 384,0 (283,0) miljoonaa euroa. 
 
Olvin osakkeenomistajien määrä maaliskuun 2011 lopussa oli 8352. Ulkomaalaisten 
sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-
osuuksien kokonaismäärästä oli 18,2 prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 6,2 
prosenttia.  
 
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty 
osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat 
osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10. 
 
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT 
 
Olvin hallitus on 26.1.2006 päättänyt Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Tarkempi kuvaus järjestelmästä on 
osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 5.  
 
OMAT OSAKKEET  
 
Olvin hallussa olleiden omien osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutoksia 
tammi-maaliskuun 2011 aikana. Maaliskuun 2011 lopussa omia A-osakkeita oli Olvin 
hallussa 12 400 kappaletta. Olvin hallussa olevat omat osakkeet on selvitetty 
osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.    
 

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 7.4.2011 PÄÄTÖKSET 

Olvi Oyj:n 7.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja 
toimitusjohtajalle. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2010 
osinkoa 1,00 (0,80) euroa sekä K- että A-sarjan osakkeille. Maksettavaksi päätetty 
osinko oli 41,5 (37,2) prosenttia konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkojen 
kokonaismäärä oli yhteensä 10,4 (8,3) miljoonaa euroa. Osinko maksettiin 19.4.2011 
osakkaalle, joka viimeistään täsmäytyspäivänä 12.4.2011 oli merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.  

Osinkoja ei maksettu Olvi Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille. Olvi Oyj:n 
osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä oli 10 379 404 osaketta, joista K-
osakkeita oli 1 866 128 ja A-osakkeita 8 513 276 kappaletta. Olvi Oyj:llä on 
hallussa omia A-osakkeita 12 400 kappaletta. 

Yhtiökokouksen henkilövalinnat 

Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet: hallituksen puheenjohtaja, 
kauppatieteiden maisteri Heikki Hortlingin Iisalmesta, talous- ja rahoitusjohtaja, 
oikeustieteiden kandidaatti, kauppatieteiden maisteri Esa Lagerin Kauniaisista, 
asianajaja, varatuomari Heikki Sinnemaan Iisalmesta ja diplomi-insinööri, 
tekniikan tohtori Tarja Pääkkösen Helsingistä uudelleen hallituksen jäseniksi. 
Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin kauppatieteiden maisteri Jaakko Autere 
Helsingistä. Autere toimii Fiskars Home –liiketoiminta-alueen johtajana ja Iittala 
Group Oy AB:n toimitusjohtajana.  
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Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö 
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana Sami Posti, KHT, 
Oulusta, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

Hallituksen järjestäytyminen 

Hallitus valitsi 7.4.2011 pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa Lagerin. 

Päätös yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi maksuttomalla osakeannilla 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti toteuttaa maksuttoman 
osakeannin (split), jossa yhdellä A-osakkeella sai maksutta yhden A-osakkeen ja 
yhdellä K-osakkeella maksutta yhden K-osakkeen.  A-sarjan osakkeita annettiin 
8 513 276 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 1 866 128 kappaletta.  Osakeannin 
jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 17 026 552 kappaletta, K-sarjan osakkeita 
yhteensä 3 732 256 kappaletta ja yhteensä osakkeita on 20 758 808 kappaletta. 

Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutettiin arvo-osuusjärjestelmässä eikä se 
edellyttänyt toimenpiteitä osakkeenomistajilta.  Oikeus osakkeisiin oli 
osakkeenomistajalla, joka olin täsmäytyspäivänä 12. huhtikuuta 2011 merkitty 
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.  Uudet osakkeet otettiin julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi ja liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 13. huhtikuuta 2011, 
josta lukien ne tuottivat osakkeenomistajan oikeudet.  Uudet osakkeet eivät 
oikeuttaneet varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2011 päätettyyn osinkoon. 

Osakkeiden lukumäärän lisääminen ei vaikuta yhtiön omistussuhteisiin, osakkeille 
kuuluviin oikeuksiin eikä osakesarjojen välisiin suhteisiin. 

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiön 
yhtiöjärjestyksen 3 § siten, että maininta osakkeen nimellisarvosta poistetaan. 

Päätös omien A-osakkeiden hankkimisesta 

 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat 
käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen 
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden 
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245 000 A-osaketta.  
Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa 
alentamalla.  
 
Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi 
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien 
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään tai 
mitätöitäviksi.  
 
Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti 
arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden 
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille 
Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä 
maksuajassa. 
 
Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle viisi prosenttia yhtiön koko 
osakemäärästä ja noin yksi prosentti kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei 
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen 
yhtiössä. 
 
Päätös omien osakkeiden luovuttamisesta 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen aikaisemmat  
käyttämättä olevat omien osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen 
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen  
omien A-osakkeiden luovuttamisesta.  
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Valtuutus käsittää kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten 
perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen 
päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. 
Hallitus voisi luovuttaa omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa 
tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden  
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmään. Hallitus on oikeutettu päättämään omien 
osakkeidensa luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista. 
 
RISKIENHALLINTA 
 
Olvi-konserni on alttiina riskeille, jotka voivat johtua konserniin kuuluvien 
yhtiöiden operatiivisesta toiminnasta tai liiketoimintaympäristössä tapahtuvista 
muutoksista.    
 
Konsernin riskienhallinta on olennainen osa johtamista ja päivittäistä toimintaa.  
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja 
liiketoiminnan jatkuvuus.  Olvi-konsernissa keskeisiä riskejä tunnistetaan, 
arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan säännöllisesti. Tunnistetuista 
riskeistä arvioidaan riskin toteutumisen vaikutuksia, laajuutta ja 
todennäköisyyttä sekä keinoja riskin poistamiseen tai pienentämiseen. 
Tämän lisäksi riskienhallinta pyrkii tunnistamaan ja käyttämään hyväksi 
liiketoiminnassa esiin tulevia mahdollisuuksia.    
 
Olvi toimii kansainvälisesti ja sen liiketoimintaan liittyy 
valuuttakurssivaihteluista aiheutuvia riskejä, jotka muodostuvat ostojen ja 
myyntien rahavirroista sekä ulkomaisten tytäryhtiöiden tase-erien muuntamisesta 
euroiksi. Olvi-konsernin emoyhtiö hoitaa keskitetysti rahoitus- ja valuuttariskejä 
yhtiön hallituksen linjausten mukaan. 
 
Olvin toiminnot ovat riippuvaisia materiaalihallinnon, tuotantolaitosten, logistiikan sekä 
IT-järjestelmien toimintavarmuudesta. Näihin liittyvien riskien realisoitumista pyritään 
ennalta ehkäisemään prosessien jatkuvalla analysoinnilla sekä kehittämisellä. Olvi-
konsernin yhtiöt ovat varautuneet omaisuusvahinkoihin ja liiketoiminnan keskeytymisiin 
vakuutuksin, joiden kattavuus tarkistetaan vuosittain.    
 
LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT LIIKETOIMINNASSA 
 
Yleinen taloustilanne näyttää ainakin joidenkin Euroopan maiden kohdalla vielä 
epävarmalta. Yleisesti kuitenkin uskotaan, että pahin talouskriisi on ohi, vaikka 
Japanin katastrofi aiheuttikin lisäpaineita talouden elpymiselle.  
 
Taloudelliset näkymät Baltiassa ovat edelleen varovaiset, mutta Olvi-konsernin 
toiminta-alueella markkinat ovat kuitenkin jo pääosin kääntyneet kasvuun ja 
työttömyysluvut ovat kohentumassa. Viron talous on kehittynyt hyvin ja 
Liettuassakin talouden epävarmuus on vähentynyt.   
 
Kuluttajien ostovoiman heikkous heijastuu Olvi-konsernin tuotteiden myyntiin, ja 
ennen kaikkea sillä on vaikutusta premium-tuotteiden ja edullisempien 
kampanjatuotteiden väliseen suhteeseen, mikä taas vaikuttaa liikevaihdon 
keskihintaa alentavasti ja sitä kautta toiminnan kannattavuuteen, erityisesti 
Latviassa ja Liettuassa. 
 
Merkittävin yksittäinen maariski Valko-Venäjällä on valuutan devalvoituminen. 
Keskeiset raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet ostetaan pääosin paikallisilta 
toimittajilta.    
 
LÄHIAJAN NÄKYMÄT 
 
Olvi-konsernilla on hyvät lähtöasemat vuodelle 2011.  Kannattavuuden arvioidaan 
säilyvän vuoden 2010 hyvällä tasolla. 
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Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Lasse Aho 
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600 
 
 
OLVI OYJ 
Hallitus 
 
TAULUKKO-OSA: 
 
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1 
- tase, taulukko 2 
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3 
- rahavirtalaskelma, taulukko 4 
- osavuosikatsauksen liitetiedot, taulukko 5 
 
 
JAKELU 
 
NASDAQ OMX Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.olvi.fi  
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OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1 

    

TULOSLASKELMA    

1000 EUR    

    1-3/2011   1-3/2010 1-12/2010 

    

Liikevaihto 55679 49497 267509 

Liiketoiminnan muut tuotot 163 146 717 

Liiketoiminnan kulut -47762 -42948 -219101 

Poistot ja arvonalentumiset -4692 -4601 -18640 

Liikevoitto 3388 2094 30485 

    

Rahoitustuotot 404 235 514 

Rahoituskulut -1080 -466 -1831 

Rahoituskulut - netto -676 -231 -1317 

    

Tulos ennen veroja 2712 1863 29168 

Verot *) -524 -378 -3909 

TILIKAUDEN VOITTO 2188 1485 25259 

    

Muut laajan tuloksen erät:    
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät 
muuntoerot -3752 245 557 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1564 1730 25816 

    

    

Tilikauden voiton jakautuminen    

- emoyhtiön omistajille 2148 1440 24954 

- vähemmistölle 40 45 305 

    

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:   

 - emoyhtiön omistajille -1288 1666 25405 

 - vähemmistölle -276 64 411 

    
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu laimentamaton ja 
laimennusvaikutuksella oikaistu  

-  tulos/osake, EUR 0,21 0,14 2,41 
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OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2 

    

TASE    

1000 EUR    

 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

    

VARAT    

Pitkäaikaiset varat    

Aineelliset hyödykkeet 125889 124600 124857 

Liikearvo 17169 17176 17169 

Muut aineettomat hyödykkeet 1178 1049 1134 

Myytävissä olevat sijoitukset 545 2953 545 

Myytävänä olevat muut pitkäaikaiset varat 0 5 333 
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset 
saamiset 138 144 137 

Laskennalliset verosaamiset 1856 1374 1682 

Pitkäaikaiset varat yhteensä 146775 147301 145857 

    

Lyhytaikaiset varat    

Vaihto-omaisuus 40966 37810 35124 

Myyntisaamiset ja muut saamiset 41919 47056 47270 

Rahavarat 9728 6852 7891 

Lyhytaikaiset varat yhteensä 92613 91718 90285 

VARAT YHTEENSÄ 239388 239019 236142 

    

OMA PÄÄOMA JA VELAT    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   

Osakepääoma 20759 20759 20759 

Muut rahastot 1092 1092 1092 

Omat osakkeet -222 -222 -222 

Muuntoerot -7838 -4627 -4402 

Kertyneet voittovarat 111907 94186 109750 

 125698 111188 126977 

Vähemmistölle kuuluva osuus 1973 2828 2277 

Oma pääoma yhteensä 127671 114016 129254 

    

Pitkäaikaiset velat    

Lainat 44707 33000 35607 

Muut velat 1638 2045 1755 

Laskennalliset verovelat 1950 1646 1847 

    

Lyhytaikaiset velat    

Lainat 10579 30450 7578 

Ostovelat ja muut velat 52843 57862 60101 

Velat yhteensä 111717 125003 106888 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 239388 239019 236142 
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OLVI-KONSERNI   TAULUKKO 3 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA     

 Osake- Muut  Omien  Muunto- Voitto- Vähemmistö- 

1000 EUR pääoma rahastot osakkeiden ero varat osuus Yhteensä 

   rahasto     
Oma pääoma 
1.1.2010 20759 1092 -222 -4853 92746 2764 112286 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  226 1485 19 1730 
Vähemmistölle kuuluva osuus 
tuloksesta   -45 45 0 
Oma pääoma 
31.3.2010 20759 1092 -222 -4627 94186 2828 114016 

        

 

 Osake- Muut  Omien  Muunto- Voitto- Vähemmistö- 

 pääoma rahastot osakkeiden ero varat osuus Yhteensä 

1000 EUR   rahasto     

        
Oma pääoma 
1.1.2011 20759 1092 -222 -4402 109750 2277 129254 

Vähemmistön hankinnasta aiheutuva tulos  9  9 

Tilikauden laaja tulos yhteensä  -3436 2188 -316 -1564 
Vähemmistölle kuuluva osuus 
voitosta   -40 40 0 

Vähemmistöosuuden muutos     -28 -28 
Oma pääoma 
31.3.2011 20759 1092 -222 -7838 111907 1973 127671 

 

Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot. 
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OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4 

    

RAHAVIRTALASKELMA    

1000 EUR    

 
1-3/ 
2011 

1-3/ 
2010 

  1-12/ 
2010 

    

Tilikauden voitto 2188 1485 25259 

Oikaisut tilikauden tulokseen 4913 6456 22253 

Käyttöpääoman muutos -7904 -6139 -1489 

Maksetut korot -213 -273 -1848 

Saadut korot 18 229 514 

Maksetut verot -1336 93 -2767 

Liiketoiminnan rahavirta (A) -2333 1852 41922 

    

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -8141 -4624 -17419 

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -203 -183 -522 
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
luovutustulot 617 5 376 

Investoinnit muihin sijoituksiin 0 -2665 -257 

Investointien rahavirta (B) -7727 -7467 -17822 

    

Osakepääoman korotus 0 0 25000 

Lainojen nostot 13016 15000 25000 

Lainojen takaisinmaksut -1119 -10801 -41288 

Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten lis.(-) / väh. (+) 0 -2 

Maksetut osingot  -134 -8321 

Rahoituksen rahavirta (C) 11897 4065 -24611 

    

Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) 1837 -1550 -511 

    

Rahavarat 1.1. 7891 8402 8402 

Rahavarat 31.3./31.12. 9728 6852 7891 

Rahavarojen muutos 1837 -1550 -511 
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OLVI-KONSERNI     TAULUKKO 5 
  
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT  
  
Tämän osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin 
vuositilinpäätöksessä 2010. Laskentaperiaatteet on esitetty vuosikertomuksessa 2010, joka 
julkaistiin 17.3.2011. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.
   
Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten 
yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa 
pyöristyseroja yhteenlaskuissa.  
  
Konserni on ottanut käyttöön vuonna 2011 seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja 
tulkinnat:  
 
 - IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 
 - IAS 32 (muutos), Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu 
 - IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla 
 - IFRS 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat    
   maksut 
 
1. SEGMENTTI-INFORMAATIO    
    
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa) 
    

 
  1-3/ 
2011 

  1-3/ 
2010 

 1-12/ 
2010 

    
Olvi-konserni yhteensä 98131 86754 471913 
Suomi 28682 28349 136832 
Viro 26631 22610 124772 
Latvia 13932 12269 68705 
Liettua 12810 10579 59075 
Valko-Venäjä 21586 16627 111323 
- segmenttien välinen myynti -5510 -3680 -28794 
    
    
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR) 
    

 
   1-3/ 

2011 
   1-3/ 

2010 
 1-12/ 
2010 

    
Olvi-konserni yhteensä 55679 49497 267509 
Suomi 23066 22678 110989 
Viro  14464 12189 69935 
Latvia 6074 5476 31448 
Liettua 5522 4689 26379 
Valko-Venäjä 8661 5862 40769 
- segmenttien välinen myynti -2108 -1397 -12011 
    
    
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR) 
    

 
   1-3/ 

2011 
   1-3/ 

2010 
 1-12/ 
2010 

    
Olvi-konserni yhteensä 3388 2094 30485 
Suomi 3163 2262 11702 
Viro 1583 1016 11905 
Latvia -398 -483 1714 
Liettua -185 -175 1423 
Valko-Venäjä 693 79 4444 
- eliminoinnit -1468 -605 -703 
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2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 
1-3/ 
2011 

1-3/ 
2010 

  1-12/ 
2010 

    
Suomi 354 353 378 
Viro 309 306 312 
Latvia 209 200 207 
Liettua 198 183 195 
Valko-Venäjä 893 940 959 
Yhteensä 1963 1982 2051 
 

3.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT     

     

Johdon työsuhde-etuudet     
Hallituksen ja toimitusjohtajien palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-
etuudet 

1000 EUR     

  1-3/2011  1-3/2010  1-12/2010 

     

Toimitusjohtajat 389 261 668  

Hallituksen puheenjohtaja 86 55 225  

Muut hallituksen jäsenet 28 26 109  

Yhteensä 503 342 1002  
 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  

 31.3.2011 

  

A-osakkeita, kpl 8513276 

K-osakkeita, kpl 1866128 

Yhteensä 10379404 

  

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 8513276 

K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 37322560 

Äänimäärä yhteensä, kpl 45835836 
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011 toteuttaa maksuttoman osakeannin (split), jossa 
yhdellä A-osakkeella sai maksutta yhden A-osakkeen ja yhdellä K-osakkeella maksutta yhden 
K-osakkeen. A-sarjan osakkeita annettiin 8 513 276 kappaletta ja K-sarjan osakkeita 1 866 
128 kappaletta. Osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 17 026 552 kappaletta ja 
K-sarjan osakkeita yhteensä 3 732 256 kappaletta. Yhteensä osakkeita on 20 758 808 
kappaletta. 
 
Oikeus osakkeisiin oli osakkeenomistajalla, joka oli täsmäytyspäivänä 12.4.2011 merkittynä 
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet A-osakkeet otettiin julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi ja liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 13.4.2011, josta lukien  
ne tuottivat osakkeenomistajan oikeudet.  
 
Rekisteröity osakepääoma 31.3.2011 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa. 
 
Olvi Oyj:n osakkeille maksettiin osinkoa 1,00 euroa/osake vuodelta 2010 (0,80 euroa/osake 
vuodelta 2009), yhteensä 10,4 (8,3) miljoonaa euroa. Osingot maksettiin 19.4.2011. 
Yhtiökokouksessa 7.4.2011 päätetyssä maksuttomassa osakeannissa annetut uudet osakkeet 
eivät oikeuttaneet vuodelta 2010 maksettavaan osinkoon. 
 
A- ja K-osakkeen nimellisarvo 31.3.2011/EUR   2,00 
Ääniä / A-sarjan osake, kpl    1 
Ääniä / K-sarjan osake, kpl    20 
 
Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-
sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke. 
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011 muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ä siten, että maininta 
osakkeen nimellisarvosta poistetaan. 
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5.  OSAKEPERUSTEISET MAKSUT 
 
Olvi Oyj:n hallitus päätti 26.1.2006 Olvi-konsernin avainhenkilöitä koskevasta 
osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. 
 
Osakepalkkiojärjestelmä oli osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja 
sitouttamisjärjestelmää ja sen tarkoituksena oli yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden 
tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi. 
 
Järjestelmässä oli kaksi ansaintajaksoa, joista ensimmäinen alkoi 1.1.2006 ja päättyi 
31.12.2007 ja toinen alkoi 1.1.2008 ja päättyi31.12.2010. Järjestelmästä maksettavien 
palkkioiden määrä oli sidottu Olvi-konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoprosenttiin  
liikevaihdosta laskettuna. 
 
Palkkiot maksettiin osittain Olvi Oyj:n A-osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava 
osuus kattoi osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Ensimmäisen 
ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2008. Osakkeisiin liittyi kielto 
luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa osakkeiden saamisesta.  
 
Toisen ansaintajakson palkkiot maksettiin huhtikuussa 2011. Toiselta ansaintajaksolta 
palkkiona saaduista osakkeista saa luovuttaa 50 prosenttia yhden vuoden ja 50 prosenttia 
kahden vuoden kuluttua osakkeiden saamisesta. Osinko-oikeus alkoi sen jälkeen kun osakkeet 
oli siirretty avainhenkilöiden arvo-osuustileille.   
 
Tämän kannustinjärjestelmän perusteella toiselta ansaintajaksolta vuonna 2011 tuli 
maksettavaksi tavoitteiden saavuttamisen perusteella 11 858 Olvi Oyj:n A-osaketta. 
 
Järjestelmän kohderyhmään kuului 20 avainhenkilöä. 
 
Tammi-maaliskuussa 2011 ja tammi-maaliskuussa 2010 ei tehty tähän kannustinjärjestelmään 
liittyviä kirjauksia. Tällä kannustinjärjestelmällä ei ole laimennusvaikutusta. 
 
Olvi-konsernilla ei ole optioita. 
 
6. OMAT OSAKKEET 
 
Olvi Oyj:n hallussa oli 1.1.2011 yhteensä 12 400 kappaletta omia A-osakkeita. 
Omien osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 222 tuhatta euroa. Tammi-maaliskuussa 2011 Olvi 
Oyj ei ole hankkinut lisää eikä luovuttanut pois omia A-osakkeitaan, joten yhtiön hallussa 
olevien omien A-osakkeiden määrä oli ennallaan 31.3.2011. 
 
Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus osakepääomasta oli 0,12 prosenttia ja 
osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 prosenttia. Hallussa olevien 
osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,15 prosenttia. 
 
Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 7.4.2011, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien 
osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa 
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta  
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245 000 A-osaketta. 
 
Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden 
luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta 
lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta. 
 

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 
1-3/ 
2011 

  1-3/ 
2010 

1-12/ 
2010 

    

  - keskimäärin 10367004 10367004 10367004 

  - jakson lopussa 10367004 10367004 10367004 

    

*) Hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.  
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8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ    

 
  1-3/ 
2011 

  1-3/ 
2010 

  1-12/ 
2010 

    

Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 419907 528905 1628258 

Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 14148 14022 45735 

Vaihdon osuus A-osakkeiden     

kokonaismäärästä, % 4,9 6,2 19,1 

    

Osakkeiden keskikurssi, EUR 33,56 26,49 28,05 

Päätöspäivän kurssi, EUR 37,00 27,27 30,70 

Korkein noteeraus, EUR 37,45 28,70 31,45 

Alhaisin noteeraus, EUR 30,60 25,10 24,01 
 
 

9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.3.2011   

       

 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia 

 kpl % kpl % kpl % 

Suomalaiset yhteensä 8491859 81,82 4297655 93,76 8308 99,5 

Ulkomaiset yhteensä 431378 4,16 1403114 3,06 37 0,4 
Hallintarekisteröidyt 
(ulkom.) yhteensä 774 0,01 774 0,00 1  
Hallintarekisteröidyt 
(kotim.) yhteensä 1455393 14,02 1455393 3,18 6 0,1 

Yhteensä 10379404 100,00 45835836 100,00 8352 100,00 
 
 

10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2011     

       

 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 

1. Olvi-säätiö         1181952 433486 1615438 15,56 24072526 52,52 

2. Hortling Heikki Wilhelm *) 450712 87472 538184 5,19 9101712 19,86 

3. Hortling Kalle Einari kuolinpesä 93552 12624 106176 1,02 1883664 4,11 

4. Hortling Timo Einari      82912 17304 100216 0,97 1675544 3,66 

5. Hortling-Rinne Marit 51144 1050 52194 0,50 1023930 2,23 
6. Skandinaviska Enskilda Banken AB, 
hall.rek. 829384 829384 7,99 829384 1,81 

7. Nordea Pankki Suomi Oyj, hall.rek. 535918 535918 5,16 535918 1,17 

8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 457323 457323 4,41 457323 1,00 

9. Oy Autocarrera Oy   223000 223000 2,15 223000 0,49 

10. Kamprad Ingvar  212600 212600 2,05 212600 0,46 

Muut 5856 5703115 5708971 55,01 5820235 12,70 

Yhteensä 1866128 8513276 10379404 100,00 45835836 100,00 

       

*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet. 
 

11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET  

1000 EUR    

 
  1-3/ 
2011 

  1-3/ 
2010 

  1-12/ 
2010 

    

Lisäykset 6186 6186 23044 

Vähennykset -952 -952 -4405 

Yhteensä 5234 5234 18639 
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12. VASTUUSITOUMUKSET 
 

31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010 

1000 EUR    

    

Annetut pantit ja vastuusitoumukset  

   Omasta puolesta 5566 4184 4453 

   Muiden puolesta 809 810 810 

    

Leasingvastuut:    
   Alle vuoden sisällä 
erääntyvät 725 648 748 

   1-5 vuoden sisällä erääntyvät 678 634 672 
   yli 5 vuoden päästä 
erääntyvät 0 0 0 

Leasingvastuut yhteensä 1403 1282 1420 

    

Päällystevastuut 3000 2913 3648 

Muut vastuut 1980 1980 1980 
 
 
13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET   
   
Omavaraisuusaste, % = (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 
vähemmistöosuus)/100 * (taseen loppusumma—saadut ennakot) 
 
Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden              
keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana   
 
Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden 
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa 
 
Velkaantumisaste (gearing),% = (Korollinen vieras pääoma-rahat ja 
pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus) 
 


