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SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

Solteq Oyj     Pörssitiedote 30.01.2007 kello 9.00

SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

Solteqin liikevaihto kasvoi, mutta tulos jäi ennakoidusta.

-  Liikevaihto kasvoi 7,4% ja oli 23,2 miljoonaa euroa (21,6
   miljoonaa euroa)
-  Liiketulos heikkeni ja oli -0,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa
   euroa). Osasyynä olivat 0,8 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
-  Tilikauden tulos oli 0,1 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa)
-  Yhtiö arvioi liikevaihdon vuositasolla kasvavan vähintään 15% ja
   tuloksen paranevan merkittävästi.
-  Hallitus esittää, että se valtuutettaisiin päättämään enintään
   0,10 euron osingonjaosta tai pääomanpalauksesta.

AVAINLUVUT

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:

%                    1–12/06    1–12/05
Palvelut                  60         62
Lisenssit                 26         24
Laitemyynti               14         14

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:

Me                   1–12/06    1–12/05    Muutos
Kauppa                  15,4       15,7      -0,3
Teollisuus ja palvelut   7,8        5,9      +1,9
Yhteensä                23,2       21,6      +1,6

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:

Me
Kauppa                  -0,7        0,6      -1,3
Teollisuus ja palvelut   0,2        0,6      -0,4
Yhteensä                -0,5        1,2      -1,7

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

Toimitusjohtaja Hannu Ahola:

”Toteutimme kuluneena vuonna kaksi onnistunutta yrityskauppaa, jotka
toivat Solteqille paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tytäryhtiö Artekuksen kautta yhtiön vientimahdollisuudet Venäjälle
paranivat huomattavasti. Tampereen Systeemitiimin kautta laajensimme
taas tarjontaamme Microsoftin Dynamics-yritysohjelmistoihin.

Kuluneena vuonna uusmyynti jäi merkittävästi tavoitteistansa,
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palvelumyynti tosin elpyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Alkaneena vuonna palvelumyynti on jatkunut vahvana ja näkymät
uusmyynninkin osalta ovat lupaavat.”

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Solteq on kaupan ja teollisuuden yritysten liiketoimintaa tukevien IT-
ratkaisujen ja –palveluiden toimittaja. Solteqin toimialaosaaminen on
vahvinta ketjuuntuneessa kaupassa ja tukkukaupassa, autokaupassa sekä
metsä- ja puutuoteteollisuudessa. Lisäksi Solteq palvelee mm.projekti-
toimintaan erikoistuneita yrityksiä. Vuoden 2006 alussa hankittu Artekus
on johtava teollisuuden kunnossapidon tietojärjestelmien toimittaja
Suomessa. Solteqin toiminta perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaiden
kanssa. Yhtiön liikevaihdosta yli 60 % muodostuu palveluista.

Solteqin tuotestrategia pohjautuu sekä omien toiminnanohjaus-
ratkaisujen edelleen kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa että
kansainvälisten ohjelmistoyritysten kuten SAP:n ja Wincor Nixdorfin
jälleenmyytävien tuotteiden paketoimiseen eri toimialoille
sopiviksi täsmäratkaisuiksi. Näiden toimialaratkaisujen osaksi Solteq
kehittää jatkuvasti omia lisäarvotuotteitaan. Solteq laajensi
katsauskaudella tuotetarjoomaansa myös Microsoftin Dynamics-
yritysohjelmistoihin ostamalla niiden toimittamiseen erikoistuneen
Tampereen Systeemitiimi Oy:n koko osakekannan.

Market-Visio on arvioinut vuoden 2006 Suomen IT-markkinoiden arvon
olleen noin 5 250 miljoonaan euroa, jolloin kasvua edellisvuoteen
olisi noin 3,5 prosenttia. Vuoden 2007 kasvuksi on ennakoitu 3 prosenttia.
IT- markkinoihin lasketaan kuuluvaksi laite-, ohjelmisto- ja IT-
palvelumarkkinat.

Solteq hakee kasvua orgaanisen kasvun lisäksi strategiaansa sopivin
yritysostoin sekä laajentumalla lähialueille. Yhtiön kansainvälistymis-
mahdollisuudet kasvoivat katsausvuonna merkittävästi tytäryrityksen
Artekuksen kautta, jonka tuotteiden vientimahdollisuuksia Venäjälle
on kartoitettu ja ensimmäiset toimitukset sinne on toteutettu. Myös
myymäläjärjestelmien myyntiä kansainvälisille markkinoille on käynnistetty
yhteistyössä Wincor Nixdorfin kanssa.

Myös Solteqin asiakaskunnan kansainvälistyminen ja sitä kautta
järjestelmien integrointipaineet yli rajojen luovat uusia
kasvumahdollisuuksia Solteqille. Tätä tukee myös se, että edelleen
noin 80 % asiakkaiden IT-ostopäätöksistä tehdään Suomessa.

Market-Vision mukaan yritysten IT-kulutusta leimaa vahva kustannus-
kontrolli ja -tietoisuus, ja tämän ennustetaan jatkuvan myös
lähivuosina. Kustannusten säästötoimien arvellaan lisäävän
ulkoistusaktiviteettia sekä kasvattavan alemman kustannustason maissa
tuotettavien IT-palvelujen kysyntää (offshore-/nearshore-palvelut).

Hintapaineiden kasvu onkin näkynyt erityisesti Solteqin suurimpien
teollisuusasiakkaiden keskuudessa, jotka karsivat IT-toimittajiensa määriä
ja laskevat IT-palveluista maksamiaan hintoja. Solteq pystyy tarjoamaan
asiakkailleen globaaleillekin markkinoille soveltuvia valmiiksi
paketoituja toimialaratkaisuja kustannustehokkaasti.

KAUPPA

Toimintaympäristö

Market-Vision tutkimusten mukaan tukku- ja vähittäiskaupan IT-
markkinoiden arvo kasvoi vuonna 2006 alan keskimääräistä kasvuvauhtia
enemmän. Kaupan yrityksillä on tarve tehostaa toimintojaan ja
prosessejaan kasvavan kansainvälisen kilpailun ja hintakilpailun
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takia. Kaupan yritysten laajeneminen etenkin lähialueille aiheuttaa
myös järjestelmien integraatiotarpeita yli rajojen, mikä luo
Solteqillekin uusia liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia.

Myös uudet suuret kauppakeskukset merkitsevät Solteqille uusia
potentiaalisia kassajärjestelmätoimituksia. Myymäläjärjestelmien
kysyntä onkin pysynyt vilkkaana, samoin kuin liiketoimintaa
tehostavien lisäarvoratkaisujen kuten puheohjatun keräilyn ja ostojen
optimointituotteiden kysyntä. Lisäksi IT-palvelujen kysyntä on ollut
hyvällä tasolla käyttäjien panostaessa nykyjärjestelmiensä parempaan
hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Sen sijaan uusien kokonaisjärjestelmien
kysyntä on ollut maltillista, mikä on näkynyt myös Solteqissa ennakoitua
heikompana uusmyyntinä.

Kaupan yrityksissä maksukortteihin liittyvä kehitystyö on keskeisessä
asemassa kaupan siirtyessä EMV-sirukorttimaksamisen aikaan.

Autokaupassa kulunut vuosi oli vilkas. Uusia henkilöautoja
rekisteröitiin Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan 145 700 kpl. Vaikka
henkilöautojen ensirekisteröinnit vähenivät 1,7 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna, automyynti pysyi kuitenkin hyvällä
tasolla. Katsausvuotta leimasivat myös toimialan sisäiset
liiketoimintajärjestelyt, mitkä toivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Solteqille.

Liiketoiminnan kehitys

Solteq toimittaa koko kaupan arvoketjun kattavia edistyneitä IT-
kokonaisratkaisuja kuten toiminnanohjaus-, myymälä- ja
hankintajärjestelmiä tukkukaupalle, ketjuuntuneelle kaupalle ja
yksittäisille erikoistavarakauppiaille.

Solteqin kaupan tulosyksikössä uusmyynti sujui kuluneena vuotena
ennakoitua heikommin. Sen sijaan palveluiden kysyntä pysyi hyvänä
asiakkaiden panostaessa nykyjärjestelmiensä kehittämiseen.

Vuoden merkittävimpiin hankkeisiin kuului Solteqin ja Berner
Osakeyhtiön sopima laaja IT-yhteistyö. Solteq otti vastattavakseen
Bernerin tietojärjestelmien ylläpidon, päivittäistoimivuuden sekä
kehittämisen.

Veljekset Halonen Oy:lle ja sen sisaryhtiö Oy Carlsonille
toteutettavan erikoistavarakaupan kokonaisratkaisun toimitus eteni
suunnitelmien mukaan. Solteq TP.net –niminen ratkaisu kattaa uuden
sukupolven myymäläjärjestelmän sekä ketjunohjauksen ja se toimitetaan
kaikkiin Halosen vaatemyymälöihin sekä Carlsonin tavarataloihin ja
rautatavarataloihin.

Solteq toimitti joulukuussa avattuun liikekeskus Ideaparkiin useita
myymäläjärjestelmiä ja kassoja. Solteqin ratkaisun otti käyttöön
yhteensä 19 liikettä.

Luottokunta myönsi katsauskaudella Solteqin myymäläjärjestelmille EMV-
sirukorttikelpoisuuden. Sirukorttitoiminto on saatavilla Tekso- ja
TN10-myymäläjärjestelmiin. Solteq toteutti useita sirukorttitoimintojen
asennuksia loppuvuoden aikana.

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

Autokaupan yksikön liiketoiminta sujui katsauskaudella hyvin.
Erityisesti palvelumyynnin kysyntä oli hyvällä tasolla, eli
asiakkaiden olemassa olevia järjestelmiä kehitettiin edelleen.
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Stockmannin autokaupan ryhmän myyminen toi Solteqille alkuvuonna
uusia järjestelmähankkeita ja merkittävästi palveluliiketoimintaa.

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

TEOLLISUUS JA PALVELUALA

Toimintaympäristö

Suomen teollisuuden markkinoita leimasi katsausvuonna vahva
rakennemuutos yritysten siirtäessä tuotantoa halvemman kustannustason
maihin. Yritykset kävivät läpi myös sisäisiä uudelleenjärjestelyitä
ja rationalisointitoimenpiteitä. Market-Vision arvion mukaan
teollisuuden IT-markkinoiden arvo vuonna 2006 laski edellisvuodesta
noin prosentin. IT-kustannusten kasvusta vain osa näkyy Suomen
markkinoilla, sillä kasvava osa niistä käytetään Suomen ulkopuolella
sijaitsevissa tytäryhtiöissä. Kuitenkin kansainvälisten suomalais-
yritysten IT-budjeteista päätetään toistaiseksi valtaosin Suomessa.

Teollisuusyritysten kansainvälistyminen ja sen mukanaan tuoma
tietojärjestelmien yhtenäistämistarve yli rajojen tuo myös Solteqille
kasvumahdollisuuksia ja uusien palvelujen kehittämistarpeita.

Liiketoiminnan kehitys

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

Solteq jäi kuluneena vuonna jälkeen uusmyyntitavoitteistaan myös
teollisuuden segmentissä. IT-palvelujen kysyntä oli sen sijaan
hyvällä tasolla asiakkaiden panostaessa nykyjärjestelmiensä käytön
asteittaiseen laajentamiseen. Toisaalta yritykset suhtautuvat
kiristyvässä kilpailutilanteessa IT-ratkaisujen sekä –palveluiden
hintaan aiempaa kriittisemmin.

Metalliteollisuuskonserni Componenta Oyj:n kanssa meneillään oleva
toiminnanohjauksen kokonaisratkaisuhanke eteni suunnitelmien mukaan.
Projektin toista vaihetta eli Componentan Porin sekä Karkkilan
toimipisteiden käyttöönottoja on tehty katsauskaudella. Solteq
toimittaa Componentalle kokonaisratkaisun, joka sisältää
taloushallinnon, tuotannonohjauksen ja logistiikan.

Solteq jatkoi Metsäliitto-konsernin puutuoteteollisuudesta vastaavan
Finnforestin toiminnanohjausjärjestelmien kehitystyötä. Tekmanni Oy:n
myynti- ja projektiseurantaraportoinnin kehittämishanke toteutettiin
kuluneen vuoden aikana hyödyntäen SAP NetWeaver -työkaluja. Vuonna
2006 aloitettiin myös Tekmannin tulosyksikköbudjetoinnin kehittäminen
uusimpia SAP:n integroidun suunnittelun työkaluja käyttäen. Uutena
asiakkuutena on Sanitec-konserni, jonka IDO-yksikön SAP-järjestelmän
käyttöönottoon Solteq osallistuu.

Solteq osti alkuvuonna teollisuuden kunnossapidon ja materiaali-
hallinnan tietojärjestelmiin ja palveluihin erikoistuneen
Artekus Oy:n. Yhtiön tuotteiden laajempia vientimahdollisuuksia
Venäjälle on kartoitettu kuluneena vuonna ja ensimmäinen suora
asiakkuus solmittiin loppuvuodesta: Artekus valittiin toimittamaan
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Pietarin kaupungin vesilaitoksen uuteen lounaiseen jäteveden
puhdistamoon kunnossapidon ja materiaalihallinnan toiminnanohjaus-
järjestelmä.

Artekus ja Empower Oy solmivat katsauskaudella yhteistyösopimuksen
kunnossapidon ja materiaalihallinnan tietojärjestelmiin liittyvissä
palveluissa ja ratkaisuissa Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

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

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto kasvoi 7,4% edellisvuoteen verrattuna ja oli 23.166
tuhatta euroa (21.568 tuhatta euroa). Kasvu on seurausta tilikauden
aikana toteutetuista yrityskaupoista.

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

Yhtiön tilikauden tulosluvut heikkenivät selvästi. Liiketulos oli -
498 tuhatta euroa (1.228 tuhatta euroa), tulos ennen veroja oli -479
tuhatta euroa (1.476 tuhatta euroa) ja tilikauden voitto 123 tuhatta
euroa (1.220 tuhatta euroa).

Tampereen käräjäoikeus tuomitsi Solteq Oyj:n maksamaan Arokarhu
Oy:lle noin 560 tuhannen euron vahingonkorvauksen koskien väitettyä
sopimusrikkomusta. Kyseinen summa sekä sille kertyneet korot on
kirjattu kuluksi päättyneellä tilikaudella varovaisuusperiaatetta
noudattaen. Solteq pitää tuomiota virheellisenä ja on valittanut
siitä Turun hovioikeuteen sekä tuomion perusteen että korvaussumman
osalta.

Yhtiössä kesän aikana käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena
viisitoista työsuhdetta päätettiin joko irtisanomisin tai
vapaaehtoisin järjestelyin. Työsuhteiden päättymisistä aiheutuneet
kulut olivat yhteensä noin 200 tuhatta euroa.

Yhtiön rahoitustuotot olivat 19 tuhatta euroa (248 tuhatta euroa).
Sijoitettavissa olevat varat pienenivät yrityskauppojen ja
pääomanpalautuksen seurauksena.

Solteq Oyj sai lokakuussa vuoden 2005 säännönmukaista verotusta
koskevan päätöksen Tampereen verotoimistolta. Päätöksen perusteella
Solteq Oyj voi esittämällään tavalla vähentää aiemmin täysin
omistamansa Solteq Retail Oy:n vuonna 2005 tapahtuneesta
purkautumisesta aiheutuneen tappion, noin 3.6 miljoonaa euroa,
verovuosien 2005-2007 verotettavasta tulosta. Yhtiö oikaisee IFRS -
säännösten mukaisesti katsauskauden tulosvaikutteisen verokulun
vastaamaan saatua päätöstä. Oikaisun positiivinen tulosvaikutus
päättyneen tilikauden veroihin on 617 tuhatta euroa.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 20.347 tuhatta euroa (14.377 tuhatta euroa).
Taseen kasvu johtuu pääosin Artekus Oy:n ja Tampereen Systeemitiimi
Oy:n hankinnasta ja yhdistelystä konsernitaseeseen.

Likvidit varat ja rahoitusomaisuusarvopaperit olivat yhteensä 2.225
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tuhatta euroa (1.349 tuhatta euroa). Likvidien varojen merkittävä
kasvu vuoden loppupuolella johtuu Tampereen Systeemitiimi Oy:n
hankinnan ajoittumisesta ja maksuehdoista. Yhtiön likvidit varat ovat
siirtyneet konsernin taseeseen marraskuusta 2006 alkaen kauppahinnan
käteismaksun toteutuessa pääosin tammikuussa 2007.

Yhtiön omavaraisuusaste oli 47,7 prosenttia (75,2%). Aiemmin jopa
liian korkeana pidettyä omavaraisuusastetta alennettiin keväällä
toteutetulla, pääosin vieraalla pääomalla rahoitetulla pääoman-
palautuksella osakkeenomistajille. Tämän lisäksi omavaraisuusasteeseen
vaikutti pienentävästi yrityskaupoista johtuva taseen kasvaminen.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 7.680 tuhatta euroa (1.251
tuhatta euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuvat pääosin katsauskaudella
toteutetuista yrityskaupoista sekä aktivoiduista tuotekehityspanos-
tuksista.

Yrityskaupat

Solteq ilmoitti 27.1.2006 ostavansa teollisuuden kunnossapidon ja
materiaalihallinnan tietojärjestelmiin erikoistuneen Artekus Oy:n
koko osakekannan. Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.2.2006 alkaen.
Kauppahinta oli 3.924 tuhatta euroa, josta 2.000 tuhatta euroa
maksettiin Solteq Oyj:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla ja
loput käteisellä rahalla. Artekus Oy:n hankintahetken oman pääoman
ylittävä osuus hankintamenosta on kohdistettu konserniliikearvoksi
summaltaan 1.907 tuhatta euroa ja tuoteoikeuksista muodostuvaksi
aineettomaksi oikeudeksi summaltaan 614 tuhatta euroa. Liikearvon
määrä koostuu asiakaskunnan ristiin hyödyntämisestä, teollisuuden yhä
laajemman arvoketjun hallinnasta, osaavasta henkilöstöstä sekä
asiakkaille tarjottavan tuotepaletin täydentymisestä syntyvistä
synergiaeduista. Kohdistamisesta syntynyt aineeton oikeus perustuu
Artekus Oy:n tuotekehityspanoksen ja -hankintojen perusteella
syntyneisiin tuoteoikeuksiin ja –osaamiseen. Tuoteoikeuksien
hankintameno poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan kymmenessä
vuodessa.

Solteq ilmoitti 16.11.2006 ostavansa Microsoftin yritysohjelmistoihin
erikoistuneen Tampereen Systeemitiimi Oy:n koko osakekannan. Yhtiö on
yhdistelty konserniin 1.11.2006 alkaen. Kauppahinta oli 2.970 tuhatta
euroa. Vuoden 2006 aikana kauppahinnasta on maksettu 298 tuhatta
euroa Solteq Oyj:n liikkeelle laskemilla uusilla osakkeilla ja 400
tuhatta euroa käteisenä. Kauppahinnan loppuosa 2.272 tuhatta euroa
maksetaan kauppasopimuksen mukaan tammikuun 2007 loppuun mennessä.
Tampereen Systeemitiimi Oy:n hankintahetken oman pääoman ylittävä
osuus kauppahinnasta, summaltaan 1.168 tuhatta euroa, on kohdistettu
konserniliikearvoksi. Konserniliikearvo muodostuu tulonodotuksista,
jotka liittyvät asiakaskunnan ristiin hyödyntämiseen, osaavaan
henkilöstöön sekä tuoteosaamisen täydentymiseen.

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 on IFRS -säännösten mukaisesti aktivoitu
tuotekehityskuluja yhteensä 342 tuhatta euroa liittyen neljään eri
kehityshankkeeseen. Hankkeista kaksi on saatettu päätökseen
tilikauden ensimmäisen neljänneksen aikana ja taseeseen merkittyjen
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tuotekehityskustannusten suunnitelman mukaiset poistot on
käynnistetty.

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 234 vakinaisessa
työsuhteessa olevaa henkilöä (187 henkilöä). Henkilöstön määrä
katsauskaudella oli keskimäärin 240 henkilöä (193 henkilöä).
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että kaupan
liiketoimintojen palveluksessa oli 114 henkilöä, teollisuuden ja
palvelujen liiketoimintojen palveluksessa 75 henkilöä ja yhteisten
toimintojen palveluksessa 45 henkilöä.

Henkilömäärän kasvu johtuu tilikauden aikana toteutetuista
yrityskaupoista. Syksyllä käytyjen YT-neuvotteluiden lopputuloksena
15 henkilön työsuhteet emoyhtiössä päättyivät joko irtisanomalla tai
vapaaehtoisella järjestelyllä.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2006 oli 993.654,69 euroa ja
osakkeiden lukumäärä on 12 038 229. Osake on nimellisarvoton.

Ostetun Tampereen Systeemitiimi Oy:n myyjille on annettu osana
kauppahintaa 222.224 uutta Solteq Oyj:n osaketta joulukuussa 2006.
Osakkeet on merkitty tilikauden lopulla kaupparekisteriin ja
kaupankäynnin kyseisillä osakkeilla alkaa arviolta 15.3.2007.

Vaihto ja kurssi

Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli
3,9 miljoonaa osaketta (3,5 milj. osaketta) ja 6,8 miljoonaa euroa
(6,7 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 2,24 euroa
ja alin 1,28 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,79 euroa
ja päätöskurssi 1,32 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden
lopussa oli 15,7 miljoonaa euroa (21,8 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2.489 osakkeenomistajaa
(2.791 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa
omistivat 7.089 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 58,9
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 4.855 tuhatta
osaketta, mikä oli 40,3 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei
jaeta.

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

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

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

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

HALLITUS, TILINTARKASTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA

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 tilintarkasta-
janaan Frans Kärki, KHT.

Toimitusjohtaja Jorma Hännisen pyydettyä eroa tehtävästään, hallitus
päätti nimittää yhtiön kaupan tulosyksikön johtajan, KTM, DI Hannu
Aholan uudeksi toimitusjohtajaksi 1.10.2006 alkaen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö on 16.1.2007 julkaissut pörssitiedotteella ennakkotietoja
koskien vuoden 2006 liikevaihtoa ja tulosta.

Solteq on tallentanut tammikuun alussa 2007 Tampereen käräjäoikeuden
aiemmin esitetyn tuomion mukaisen vahingonkorvaussumman korkoineen
Tampereen kihlakunnan ulosottovirastolle. Tallentamalla tuomion
mukaisen summan yhtiö suojautuu oikeuskäsittelyn mahdollisesta
pitkittymisestä aiheutuvilta korkoriskeiltä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi liikevaihdon vuositasolla kasvavan vähintään 15% ja
tuloksen paranevan merkittävästi. Merkittävimmät tehostamistoimen-
piteet kohdistuvat uusmyyntiin sekä palveluiden tuottamiseen liittyviin
kustannuksiin.

Solteq tavoittelee kasvua lisäksi etsimällä yhtiön strategiaan
sopivaa ostettavaa liiketoimintaa sekä laajentamalla markkina-
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aluetta. Parhaimmat vientimahdollisuudet nähdään tällä hetkellä
olevan yhdessä Wincor-Nixdorfin kanssa kehitetyillä erikois-
tavarakaupan myymäläjärjestelmillä ja tiedonsiirtoratkaisuilla
sekä kunnossapidon tuotteilla.

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous pidetään 23. maaliskuuta 2007 kello 15.00 yhtiön
pääkonttorilla osoitteessa Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

HALLITUKSEN ESITYS JAKOKELPOISTEN VAROJEN KÄSITTELYKSI

Yhtiön hallitus esittää 23. maaliskuuta 2007 kokoontuvalle
yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun
6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,10 euron suuruisen osingon
jakamisesta ja/tai muusta varojen jakamisesta vapaan oman pääoman
rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista
yksityiskohdista.

Nykyisellä osakemäärällä tämän valtuutuksen täysmääräinen käyttäminen
merkitsisi 1.204 tuhannen euron pääoman jakamista osakkaille.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

KONSERNITULOSLASKELMA         1.10.-     1.10.-     1.1.-      1.1.- 
(TEUR)                      31.12.06   31.12.05  31.12.06   31.12.05
LIIKEVAIHTO                    6 574      6 062    23 166     21 568 
Liiketoiminnan muut tuotot        20          3        42         55
Materiaalit ja palvelut       -1 670     -1 597    -5 378     -5 141 
Henkilöstökulut               -3 558     -2 775   -12 831    -10 656 
Poistot                         -196       -109      -698       -511 
Liiketoiminnan muut kulut     -1 149     -1 123    -4 799     -4 087
LIIKETULOS                        21        461      -498      1 228 
Rahoitustuotot ja -kulut         -47         -4        19        248 
VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA    -26        457      -479      1 476 
Tuloverot                        149         19       602       -256 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)       123        476       123      1 220
Tulos / osake, e(laimentamaton) 0,01       0,04      0,01       0,11 
Tulos / osake, e(laimennettu)   0,01       0,04      0,01       0,11
KONSERNITASE (TEUR)                 31.12.06      31.12.05 
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT 
Aineettomat hyödykkeet 
     Aineettomat oikeudet              2 140         1 327
     Liikearvot                        6 600         2 556 
Aineelliset hyödykkeet                 3 019         2 891 
Sijoitukset 
     Muut osakkeet ja osuudet             81            88
     Muut pitkäaikaiset saamiset           0           140
Laskennalliset verosaamiset              663           192
Pitkäaikaiset varat yhteensä          12 503         7 194
LYHYTAIKAISET VARAT 
Lyhytaikaiset saamiset                 5 619         5 834 
Rahoitusarvopaperit                    1 579         1 118 
Rahat ja pankkisaamiset                  646           231 
Lyhytaikaiset varat yhteensä           7 844         7 183
VARAT YHTEENSÄ                        20 347        14 377 
OMA PÄÄOMA JA VELAT 
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA 

     Osakepääoma                         994           908 
     Ylikurssirahasto                  2 164           234 
     Oman pääoman rahasto              5 962         9 500
     Sijoitetun vapaan 
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     oman pääoman rahasto                298             0
     Edellisten tilikausien
     voitto/tappio                       173        -1 053
     Tilikauden voitto/tappio            123         1 220
Oma pääoma yhteensä                    9 714        10 809 
VELAT
Pitkäaikaiset velat                      163           163 
Lyhytaikaiset velat                   10 470         3 405 
Velat yhteensä                        10 633         3 568 
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          20 347        14 377
TUNNUSLUVUT                  2006      2005    2004    2003     2002 
                             IFRS      IFRS    IFRS     FAS      FAS 
Liikevaihto MEUR             23,2      21,6    21,7    20,8     18,8 
Liikevaihdon muutos           7,4 %    -0,7 %   4,4 %  10,5 %  -14,4 % 
Liiketulos MEUR              -0,5       1,2     0,9     1,2      0,6 
% liikevaihdosta             -2,1 %     5,7 %   4,2 %   5,6 %    2,9 % 
Tulos ennen veroja MEUR      -0,5       1,5     1,4     1,6     -0,5 
% liikevaihdosta             -2,1 %     6,8 %   6,3 %   7,5 %   -2,8 % 
Omavaraisuusaste, %          47,7      75,2    65,6    74,5     70,5 
Nettovelkaantumisaste, %     15,8 %     7,9 % -34,5 % -55,5 %  -26,2 % 
Bruttoinvestoinnit            
käyttöomaisuuteen MEUR        7,7       1,3     2,7     0,2      1,4 
Oman pääoman tuotto, %        1,2 %    11,4 %   8,7 %  10,1 %    4,8 % 
Sij. pääoman tuotto,%        -2,4 %    13,3 %  12,4 %  13,8 %    8,2 %
Henkilöstö kauden lopussa     234       187     199     190      188 
Henkilöstö keskimäärin        240       193     202     192      195 
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 
Tulos / osake,e              0,01      0,11    0,09    0,11     0,05 
Tulos / osake,e(laimennettu) 0,01      0,11    0,09    0,11     0,05 
Oma pääoma / osake,e         0,81      1,00    0,99    1,13     1,03 
AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)   
                                                       
                  1Q/05  2Q/05  3Q/05  4Q/05  1Q/06  2Q/06 3Q/06  4Q/06
Liikevaihto        5,02   5,91   4,58   6,06   5,78   6,16  4,65   6,58
Liiketulos         0,09   0,33   0,35   0,46   0,22  -0,04 -0,70   0,02
Tulos ennen veroja 0,24   0,32   0,46   0,46   0,35  -0,07 -0,73  -0,03
RAHOITUSLASKELMA (MEUR)              1-12/06       1-12/05 
Liiketoiminnan rahavirta                0,25         -0,08 
Investointien rahavirta                 1,86         -1,75 
Rahoituksen rahavirta 
     Maksullinen osakeanti              0,02          0,11 
     Osingonjako                        0,00         -1,07 
     Pääoman palautus                  -3,53          0,00 
     Lainojen nosto                     3,27          0,00 
Rahoituksen rahavirta yhteensä         -0,24         -0,96 
Rahavarojen muutos                      1,87         -2,79 
VASTUUERITTELY (MEUR)               31.12.06      31.12.05 
Toimitustakaukset                       0,05          0,00 
Leasing yms. vastuut                    0,71          1,02 
Toimitilojen nimellisvuokravastuut      3,42          3,62 
Yhtiö on antanut yhteensä 1.178 tuhannen euron yrityskiinnitykset vakuudeksi
yhteensä 
3.505 tuhannen euron luottolimiittejä vastaan. Kyseisistä luottolimiiteistä oli 
käytössä 2.270 tuhatta euroa. 
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia vastuita. 
OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2006 
                             Omistajien             Osakkeita ja ääniä 
                             määrä                  %              kpl 
Yritykset                           116       10,29 %        1 238 413 
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset        7        0,82 %           98 967 
Julkisyhteisöt                        1        0,11 %           13 000 
Kotitaloudet                      2 353       88,66 %       10 673 238 
Voittoa tavoittelemattomat            
yhteisöt                              6        0,08 %            8 971 
Ulkomaat                              6        0,05 %            5 640 
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Kaikki yhteensä                   2 489      100,00 %       12 038 229 
joista hallintarekisteröityjä         3        0,67 %           80 216
OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2006
                             Omistajien             Osakkeita ja ääniä 
Osakkeiden määrä                  määrä            %               kpl 
1 - 100                             392       0,27 %            32 022 
101 - 1 000                       1 371       5,60 %           673 707 
1 001 - 10 000                      627      15,98 %         1 923 895 
10 001 - 100 000                     90      20,05 %         2 414 067 
100 001 - 1 000 000                   7      18,05 %         2 173 020 
1 000 000 -                           2      40,05 %         4 821 518 
Yhteensä                          2 489     100,00 %        12 038 229 
joista hallintarekisteröityjä         3       0,67 %            80 216 

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2006 
                                        Osakkeita ja ääniä 
                                         kpl             % 
1.   Saadetdin Ali                 3 159 312        26,2 % 
2.   Aalto Seppo                   1 662 206        13,8 % 
3.   Pirhonen Jalo                   513 380         4,3 % 
4.   Profiz Business Solution Oyj    478 530         4,0 % 
5.   Onninen-Sijoitus Oy             400 000         3,3 % 
6.   Hakamäki Jorma                  278 430         2,3 % 
7.   Roininen Matti                  227 800         1,9 % 
8.   Saadetdin Katiye                156 600         1,3 % 
9.   Kiiveri Jouko                   118 280         1,0 % 
10.  Meronen Kari                     94 385         0,8 % 
10 suurinta osakkeenomistajaa yht  7 088 923        58,9 % 
Hallintarekisteröidyt yht             80 216         0,7 % 
Muut                               4 869 090        40,4 % 
Yhteensä                          12 038 229       100,0 % 
KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 
                                                                              
                   Osake- Ylikurssi-    Oman Sij.vap.  Voitto-     Yht 
                   pääoma   rahasto   pääoma     oman   varat
                                     rahasto  pääoman
                                              rahasto
                                           
OMA PÄÄOMA 1.1.05     897     9 642       0         0       6   10 546        
                                                                              
Myönnetyt optiot                                            7        7        
Tilikauden voitto                                       1 220    1 220        
                                                                              
Kokonaisvoitot ja        
–tappiot                                                1 220    1 220
                                                                              
Osigonjako                                             -1 066   -1 066        
Uusmerkintä            11                                           11        
Emissiovoitto                    91                                 91        
Siirto ylikurssirah.         -9 500   9 500                                   
                                                                              
OMA PÄÄOMA 31.12.05   908       234   9 500         0     167   10 809        
                                                                              
                                                                              
OMA PÄÄOMA 1.1.06     908       234   9 500         0     167   10 809        
                                                                              
Myönnetyt optiot                                            6        6        
Tilikauden voitto                                         123      123        
                                                                              
Kokonaisvoitot ja        
–tappiot                                                  123      123 
                                                                              
Uusmerkintä             2                                            2        
Suunnattu anti         84                         298              382        
Emissiovoitto                 1 930                              1 930        
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Pääomanpalautus                      -3 538                     -3 538        
                                                                              
OMA PÄÄOMA 31.12.06   994     2 164   5 962       298     296    9 714

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja
kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi
johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa
sekä muutoksista laissa ja säännöksissä. Tilinpäätöstiedotetta ei ole
tilintarkastettu.

SOLTEQIN TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2007

Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 2007 on seuraava:
-    osavuosikatsaus 1-3/2007 keskiviikkona 25.4.2007
-    osavuosikatsaus 1-6/2007 keskiviikkona 8.8.2007
-    osavuosikatsaus 1-9/2007 keskiviikkona 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
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