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Solteq Oyj     Pörssitiedote 18.4.2005 kello 9.00

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

SOLTEQ PARANSI TULOSTAAN

  - Liikevaihto oli 5,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa)
  - Liikevoitto parani ja oli 0,1 miljoonaa euroa (- 0,3
    miljoonaa euroa)
  - Tulos ennen veroja oli 0,2 miljoonaa euroa (- 0,2
    miljoonaa euroa)
  - Solteq sopi Componenta Oyj:n kanssa laajasta IT-
    hankkeesta. Arviolta 2,6 milj. euron hanke on Solteqin historian
    merkittävin yksittäinen toimitus.
  - Solteq arvioi, että yhtiön koko vuoden liikevaihto kasvaa
    ja tulos paranee selvästi

AVAINLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

                     Q1    Q4    Q3    Q2    Q1
                   2005  2004  2004  2004  2004
                       
Liikevaihto, Me    5,02  6,50  4,70  5,55  4,99
                          
Liiketulos, Me     0,09  0,38  0,43  0,39 -0,28
                                    
Tulos ennen        0,24  0,45  0,43  0,66 -0,16
 veroja, Me            
 
TOIMITUSJOHTAJA JORMA HÄNNINEN, SOLTEQ OYJ: 
  
öSolteq on palveluyritys, jonka IT-ratkaisut ja palvelut luovat
asiakkaille lisäarvoa ja kilpailuetua heidän päivittäisessä
liiketoiminnassa. Palvelemme kaupan, teollisuuden ja palvelualan
yrityksiä toimien heidän kokonaisvaltaisena IT-kumppanina.

Vuosi 2005 käynnistyi myönteisesti. Teimme vuodenvaihteen molemmin
puolin muutamia merkittäviä toimitussopimuksia, jotka toivat
tilauskantaa heti vuoden alkuun. Lisäksi Solteqin mahdollisuudet
autokaupan toimittajana paranivat pitkällä tähtäimellä, kun SAP
julkisti panostuksensa autojen jälleenmyyntijärjestelmiin.ö

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on IT-ratkaisujen ja –palveluiden toimittaja kaupan,
teollisuuden ja palveluiden aloilla. Solteqin toimialaosaaminen on
vahvinta ketjuuntuneessa kaupassa ja tukkukaupassa, autokaupassa
sekä metsä- ja puutuoteteollisuudessa. Lisäksi Solteq palvelee mm.
projektitoimintaan erikoistuneita yrityksiä.

Globaalien tuotekehittäjien, kuten SAP:n ja Wincor Nixdorfin,
toiminnanohjausjärjestelmät valtaavat alaa. Solteq tuo näiden
johtavien globaalien toimijoiden mittavan tuotekehityspanoksen
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kotimaisten asiakkaittensa käyttöön paketoimalla kansainvälisistä
ratkaisuista heidän tarpeisiinsa sopivat kokonaisuudet sekä
lisäämällä niihin toimialakohtaisia lisäarvotuotteita. Varsinaisen
toimitusprojektin jälkeen Solteq kehittää ratkaisua yhdessä
asiakkaan kanssa sekä tukee asiakasta järjestelmien päivittäisen
toimivuuden varmistamisessa. Tiivis yhteistyö sekä Solteqin hyvä
toimialatuntemus mahdollistavat sen, että järjestelmät tukevat
asiakkaitten liiketoimintaa sekä tuottavat heille kilpailuetua.

Toisaalta myös paikalliset, järjestelmätoimittajien ja asiakkaiden
yhdessä kehittämät ratkaisut ovat edelleen tarkoituksenmukaisia
monilla toimialoilla. Solteq tarjoaakin globaalien
tuotekehittäjien tuotteisiin perustuvien ratkaisujen lisäksi
edelleen omia tuotteitaan.

Solteq jatkoi katsauskaudella liiketoimintansa kehittämistä kohti
korkean jalostusasteen palveluja, sekä panosti edelleen
asiakkuuksien kehittämiseen strategisiksi kumppanuuksiksi.

Katsauskautta leimasi vuoden ensimmäiselle vuosineljännekselle
tyypillinen maltillinen kysyntä. Solteqin merkittävin sopimus oli
mittava IT-yhteistyöhanke kansainvälisesti toimivan
metalliteollisuuskonsernin Componentan kanssa.

KAUPPA

Toimintaympäristö

Kaupan toimialalla ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
katsauskaudella. Kaupan kehitys Suomessa on ollut vahvaa viime
vuosina ja myönteinen kehitys jatkui edelleen. Myös autokauppa
jatkui katsauskaudella vilkkaana, joskin hieman edellisvuotta
maltillisempana. Toimialan menestykseen merkittävästi vaikuttava
kuluttajien luottamus omaan talouteensa on säilynyt vahvana
Suomessa.

Kaupan toimiala jatkaa kasvuaan ja investoinnit IT-ratkaisuihin,
etenkin toiminnanohjaus- ja myyntijärjestelmiin, ja palveluihin
kasvavat maltillisesti. Pidempään jatkunut alan sisäinen
rakennemuutos näkyy ketjuuntumisena ja keskittymisenä.

Lokakuussa 2005 automyynti vapautuu siten, että tietyn merkin
myyntioikeutta ei enää voida EU-maissa rajoittaa alueellisesti.
Näin ollen tulevaisuudessa on olennaista kyetä tarjoamaan
autokaupalle myyntijärjestelmiä, jotka soveltuvat useiden merkkien
edustamiseen. Monimerkkisyys on jo käytäntö Suomessa ja Solteqilla
on kokemusta siihen sopivista järjestelmistä.

Liiketoiminnan kehitys

Solteq palvelee kaupan toimialaa ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa
tarjoamalla edistyneitä IT-kokonaisratkaisuja, kuten
toiminnanohjaus-, ketjunohjaus- ja myymäläjärjestelmiä. Lisäksi
Solteq tarjoaa asiakaskohtaisesti suunniteltuja
palvelukokonaisuuksia kokonaisvastuuperiaatteella, eli se vastaa
hankkeen suunnittelusta, toimittamisesta ja käyttöönotosta.

Katsauskauden merkittävimmät hankkeet olivat Berner Oy:n
logistiikkajärjestelmän käyttöönotto ja Schetelig Oy:n kaupan
järjestelmän käyttöönotto.

Uuden sukupolven myymäläjärjestelmän kehitystyö yhdessä Wincor
Nixdorf Oy:n kanssa jatkui suunnitelmien mukaisesti ja ensimmäiset
toimitussopimukset järjestelmästä on tehty.
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Solteqin näkemyksen mukaan toiminnanohjaus- ja myymäläjärjestelmän
integrointi tulee olemaan avainasemassa tulevaisuudessa. Asiakkaat
ovat kiinnostuneita entistä enemmän IT-hankkeiden
kokonaisvaltaisesta hallinnasta. Solteqin kumppanuusajattelun ydin
on  IT OK -yhteistyömalli, jonka avulla yhtiö kartoittaa IT:n
kehitystarpeet ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa
tarvittavat toimenpiteet.

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

Solteqin asema autokaupassa parani, kun maailman johtava
integroitujen liiketoimintaratkaisujen toimittaja SAP panosti
merkittävästi autokaupan jälleenmyyntijärjestelmiin tuomalla
markkinoille uuden ratkaisun. Dealer Business Management eli DBM
on autokaupan tarpeisiin tehty pakettiratkaisu, joka palvelee koko
jälleenmyyjäkenttää pienistä jälleenmyyjistä suuriin
jälleenmyyjäryhmittymiin.

Solteq ottaa uuden tuotteen osaksi olemassa olevaa autokaupan
tuotekokonaisuuttaan toimien sen jälleenmyyjänä. Tuotteen
kehitystyö kotimaisten jälleenmyyjien tarpeita vastaavaksi
aloitettiin katsauskaudella ja järjestelmän toimitukset aloitetaan
näillä näkymin vuoden 2006 alussa.

TEOLLISUUS JA PALVELUALA

Toimintaympäristö

Tietojärjestelmien kysynnän arvioidaan Suomessa kasvavan
maltillisesti suuressa ja keskisuuressa teollisuudessa. SAP-
ohjelmistojen asema vahvistunee edelleen erityisesti keskisuurissa
yrityksissä ja tämä tarjoaa Solteqille kasvumahdollisuuksia.

Liiketoiminnan kehitys

Solteq tuottaa ja tukee asiakkaiden liiketoimintaa palvelevia,
kehittäviä ja lisäarvoa tuottavia tietojärjestelmiä ja
palvelukokonaisuuksia. Solteq keskittyy pitkäaikaisiin
asiakassuhteisiin ja palvelee teollisuuden ja palvelualan suuria,
keskisuuria ja kasvavia yrityksiä.

Solteq aloitti laajan kehityshankkeen puuteollisuuskonserni
Finnforest Oyj:n kanssa. Hankkeessa yhtenäistetään Finnforestin
Suomessa sijaitsevien seitsemän levy- ja palkkiteollisuuden
tuotantolaitosten toiminnanohjausjärjestelmät. Solteq yhdistää
järjestelmät vaiheittain vuoden 2006 kevääseen mennessä. Santen
Oy:n toiminnanohjausjärjestelmän uusimisprojekti ja UPM-Kymmene
Woodin järjestelmien kehittämisprojekti saatiin päätökseen.

Katsauskauden merkittävin hanke käynnistyi
metalliteollisuuskonsernin Componentan kanssa. Solteq toimittaa
Componentan toimipisteisiin Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa
kokonaisratkaisun, joka sisältää taloushallinnon,
tuotannonohjauksen ja logistiikan. Toimitukseen sisältyvät myös
käyttöönottoon liittyvät palvelut. Hanke toteutetaan vaiheittain
vuoden 2007 loppuun mennessä. Solteq ennakoi hankkeen arvoksi 2,6
milj. euroa, mikä on Solteqin historian merkittävin yksittäinen
toimitus.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS
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Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 180 tuhatta euroa (70
tuhatta euroa).

Solteq Oscar –liiketoiminta myytiin katsauskaudella
osakkuusyhtiölle, josta Solteq omistaa 20%. Kaupalla ei ole
olennaista vaikutusta vuoden 2005 tulokseen eikä taseasemaan.

Vuoden 2005 alusta lukien konsernin liiketoimintaa harjoittavien
yhtiöiden toiminnot siirrettiin emoyhtiöön. Järjestelyllä
selkeytettiin konsernin toiminnallista rakennetta ja vähennettiin
hallinnosta aiheutuvia kustannuksia.

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

Solteq aktivoi tuotekehityskulunsa IFRS-standardien mukaisesti.
Katsauskauden aktivoidut kulut olivat 156 tuhatta euroa.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto jäi edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolle ja oli
5,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa euroa).

Solteqin liikevaihto muodostuu useista asiakkaista, joiden
kaikkien yksittäinen osuus
yhtiön liikevaihdosta on alle viisi prosenttia.

Yhtiön tulos parani katsauskaudella selvästi. Liiketulos oli 0,1
miljoonaa euroa (- 0,3 miljoonaa euroa) ja tulos ennen veroja 0,2
miljoonaa euroa (- 0,2 miljoonaa euroa).

Katsauskaudella liikevaihdon rakenne kehittyi yhtiön kannalta
myönteisesti. Palveluiden suhteellinen osuus liikevaihdosta
kasvoi, mikä paransi yhtiön kannattavuutta.

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%                             1–3 2005   1–3 2004   1–12 2004
                                      
Palvelut                            68         57          60
Lisenssit                           22         26          23
Laitemyynti                         10         16          17
 
Liikevaihdon ja liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

                              1–3 2005   1–3 2004      Muutos

Kauppa                             3,5        3,4        +0,1
Teollisuus ja palvelut             1,5        1,6        -0,1
Liikevaihto yhteensä, Me           5,0        5,0         0,0
                                                             
Kauppa                             0,1       -0,4        +0,5
Teollisuus ja palvelut             0,0        0,1        -0,1
Liikevoitto yhteensä, Me           0,1       -0,3        +0,4

TASE JA RAHOITUS

Solteqin rahoitustilanne pysyi erinomaisena. Taseen loppusumma oli
15.685 tuhatta euroa (15.245 tuhatta euroa), josta likvidit varat
olivat 3.311 tuhatta euroa (1.837 tuhatta euroa). Yhtiön
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omavaraisuusaste oli 61,5 prosenttia (61,1 %).

SOLTEQ JA IFRS

Solteq on aloittanut raportoinnin kansainvälisten IFRS-standardien
(IFRS = International Financial Reporting Standards)
mukaan1.1.2005.

Raportointikäytännön muutoksen vaikutukset, oman pääoman
täsmäytyslaskelma sekä IFRS-vertailutiedot vuoden 2004 kaikista
vuosineljänneksistä on esitetty 25.2.2005 julkaistussa erillisessä
pörssitiedotteessa.

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 193 vakinaisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä (193 henkilöä). Henkilöstön määrä
katsauskaudella oli keskimäärin 196 henkilöä (191 henkilöä).
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että kaupan
liiketoimintojen palveluksessa oli 123 henkilöä ja teollisuuden ja
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 58 henkilöä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.3.2005 oli 896 743,55 euroa ja
osakkeiden lukumäärä on 10 663 590. Osake on nimellisarvoton ja
kirjapidollinen vasta-arvo on noin 0,08 euroa osakkeelta.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin
Pörssissä oli 1,1 miljoonaa osaketta (1,1 milj. osaketta) ja 2,0
miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Katsauskauden ylin
kurssinoteeraus oli 2,04 euroa ja alin 1,58 euroa. Painotettu
osakekohtainen keskikurssi oli 1,82 euroa ja päätöskurssi 1,80
euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli
19,3 miljoonaa euroa (21,4 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli maaliskuussa 2005 yhteensä noin 2,8 tuhatta
osakkeenomistajaa (2,9 tuhatta osakkeenomistajaa). Solteqin 10
suurinta osakkeenomistajaa omistivat 6.311 tuhatta osaketta eli
heidän hallussaan on 59,2 prosenttia yhtiön osake- ja
äänimäärästä.

Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.842 tuhatta
osaketta, mikä oli 45,4 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

YHTIÖKOKOUS

Solteqin varsinainen yhtiökokous 21.3.2005 vahvisti yhtiön
tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokouksen
hyväksymät hallituksen ehdotukset ilmenevät kokonaisuudessaan
Solteqin 25.2.2005 julkaisemasta pörssitiedotteesta.

Valtuutukset osakepääoman korottamisesta, omien osakkeiden
hankkimisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää osakepääoman
korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai optio-
oikeuksien antamisella tai molemmilla siten, että osakepääomaan
voidaan korottaa enintään 179 348 eurolla. Valtuutus sisältää
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oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia enintään
osakemäärä, jonka enimmäismäärä yhdessä aikaisemmin hankittujen
yhtiön hallussa olevien osakkeiden kanssa on enintään viisi
prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Omia osakkeita voidaan
hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
yrityskauppojen tai muiden vastaavien järjestelyiden
rahoittamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi taikka
mitätöitäviksi. Ehdotetulla omien osakkeiden hankinnalla ei ole
oleellista vaikutusta yhtiön osakkeenomistukseen tai
osakkeenomistajien äänivaltaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta siten, että luovutettavien osakkeiden
enimmäismäärä on 533 179 kappaletta. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi päättää kenelle ja miten omia osakkeita luovutetaan
ja sillä on oikeus luovuttaa osakkeita muussa kuin siinä
suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen
käypään arvoon ja niitä on oikeus luovuttaa muuta kuin
rahavastiketta vastaan.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous päätti muuttaa Solteqin yhtiöjärjestystä siten, että
hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. Yhtiökokous päätöksen mukaan
hallituksen jäseninä jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka
Jokiniva ja Ali U. Saadetdin. Uudeksi jäseneksi valittiin Jukka
Sonninen.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi uudelleen Ali U. Saadetdinin.

Solteqin tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG
Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Frans Kärki.

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa
tilikaudelta 1.1.–31.12.2004 osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko
maksettiin 4.4.2005.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiön toiminnassa ei ole katsauskauden jälkeen tapahtunut
olennaisia muutoksia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Näkymät kuluvalle vuodelle ovat suotuisat. Vuoden 2004 aikana
yhtiö on panostanut kaupan ja teollisuuden toimialaratkaisuihin
yhdessä SAP:n ja Wincor Nixdorfin kanssa. Yhtiö uskoo tehtyjen
panostusten lisäävän uusmyyntimahdollisuuksia kuluvan vuoden
aikana.

Tiivistynyt yhteistyö pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa on
johtanut aiempaa laajempiin kumppanuussopimuksiin. Tilauskanta on
vuoden takaista parempi. Yhtiön omat valmiudet toimittaa uusia
järjestelmiä ovat parantuneet koulutuksen, rekrytointien sekä
viime vuonna toteutetun R5 A/S:n Suomen toimintojen oston
ansiosta.



20.5.2012 11.42SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005

Sivu 7 / 9https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=53653&lang=fi

Alkaneen tilikauden liikevaihdon kasvun ennakoidaan olevan
edelliskauden tasolla ja liiketoiminnan tuloksen paranevan
selvästi.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO                           
                                                    
KONSERNITULOSLASKELMA (TEUR)       1.1.-      1.1.-      1.1.-
                               31.3.2005  31.3.2004 31.12.2004
                                                             
                                                    
                                                    
LIIKEVAIHTO                        5 018      4 986     21 730
                                                    
Liiketoiminnan muut tuotot             6         32         73
                                                    
Materiaalit ja palvelut           -1 027     -1 174     -4 829
                                                    
Henkilöstökulut                   -2 783     -2 642    -11 069
                                                    
Poistot                             -138       -179       -637
                                                    
Liiketoiminnan muut kulut           -984     -1 303     -4 350
                                                    
LIIKETULOS                            92       -280        918
                                                    
Rahoitustuotot ja -kulut             143        118        460
                                                    
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIPÄÄTÖS-                     
SIIRTOJA JA VEROJA                   235       -162       1378
                                                    
Tuloverot                            -65         47       -400
                                                    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO             170       -115        978
                                                    
                                                    
KONSERNITASE (TEUR)            31.3.2005  31.3.2004 31.12.2004
                                                             
                                                    
VASTAAVAA                                           
                                                    
PYSYVÄT VASTAAVAT                                   
                                                    
Aineettomat hyödykkeet                              
 Aineettomat oikeudet                609        419        687
 Liikearvot                         2709        562       2709
                                                    
Aineelliset hyödykkeet              2683       3045       2713
                                                    
Sijoitukset                                         
 Muut osakkeet ja osuudet             72         68         64
 Muut pitkäaikaiset saamiset         140          0          0
                                                    
Pysyvät vastaavat yhteensä         6 213      4 094      6 173
                                                    
VAIHTUVAT VASTAAVAT                                 
                                                    
Lyhytaikaiset saamiset             4 983      4 376      5 791
                                                    
Rahoitusarvopaperit                 2210       4938       3092
                                                    
Rahat ja pankkisaamiset            2 279      1 837      1 031
                                                    
Vaihtuvat vastaavat yhteensä       9 472     11 151      9 914
                                                    
VASTAAVAA YHTEENSÄ                15 685     15 245     16 087
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VASTATTAVAA                                         
                                                    
OMA PÄÄOMA                                          
 Osakepääoma                         897        910        897
 Osakeanti                             2          0          0
 Ylikurssirahasto                  9 642      9 531       9643
 Edellisten tilikausien           -1 059      -1010       -972
 voitto/tappio
 Tilikauden voitto/tappio            170       -115        978
                                                    
Oma pääoma yhteensä                9 652      9 316     10 546
                                                    
VIERAS PÄÄOMA                                       
                                                    
Pitkäaikainen vieras pääoma          163        163        163
                                                    
Lyhytaikainen vieras pääoma        5 870      5 767      5 379
                                                    
Vieras pääoma yhteensä             6 033      5 930      5 542
                                                    
VASTATTAVAA YHTEENSÄ              15 685     15 245     16 087
                                                    
                                                    
                                                    
TUNNUSLUVUT                                             
                               1-03/2005  1-03/2004  1-12/2004
                                                              
Liikevaihto MEUR                    5,02       4,99      21,73
Liiketulos MEUR                     0,09      -0,28       0,92
% liikevaihdosta                    1,83%     -5,62%      4,22%
Tulos ennen veroja MEUR             0,24      -0,16       1,38
% liikevaihdosta                    4,68%     -3,25%      6,34%
Omavaraisuusaste, %                61,53      61,11      65,56
Bruttoinvestoinnit                  0,17       0,07       2,70
käyttöomaisuuteen MEUR
Sijoitetun pääoman tuotto           9,1%      -5,6%       12,4%
Henkilöstö kauden lopussa            193        193        199
                                                    
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT                          
                                                    
Tulos / osake, e                    0,02      -0,01       0,09
Tulos / osake, e (laimennettu)      0,02      -0,01       0,09
Oma pääoma / osake, e               0,91       0,88       0,99
                                                    
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)              
Lyhennelmä                     1-03/2005  1-03/2004  1-12/2004
                                                   
                                                    
Liiketoiminnan rahavirta            0,35       0,27       0,40
Investointien rahavirta            -0,06      -3,49      -1,59
Rahoituksen rahavirta               0,00       0,00      -0,85
                                                    
Rahavarojen muutos                  0,29      -3,22      -2,03
                                                    
                                                    
VASTUUERITTELY (MEUR)          31.3.2005  31.3.2004 31.12.2004
Toimitustakaukset                   0,00       1,00       0,00
Leasing yms. vastuut                1,07       0,84       1,04

                                                    
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia vastuita
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Katsauskauden veroina on esitetty tulosta vastaavat verot.
                                                    
Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

                                                    
TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2005

Solteq Oyj julkaisee vuoden 2005 muut osavuosikatsaukset
seuraavasti:

tammi-kesäkuu              3.8.2005
tammi-syyskuu              17.10.2005

Lisää sijoittajatietoa Solteqin uudistetuilta verkkosivuilta
osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jorma Hänninen
Puhelin 020 1444 301 tai 040 8444 301
Sähköposti jorma.hanninen@solteq.com

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

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