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SOLTEQ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 
 
 
- Liikevaihto kasvoi 20,6 % ja oli 27,9 miljoonaa e uroa (23,2 miljoonaa 
euroa) 
- Liiketulos kasvoi 1,8 miljoonaa euroa ja oli 1,3 miljoonaa euroa  
(-0,5 miljoonaa euroa) 
- Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 
0,06 euroa osakkeelta 
- Liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan myös vuonna 2008 
 
 

AVAINLUVUT    

    

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:  

    

% 1-12/07  1-12/06   

    

Palvelut 63  60  

Lisenssit 24  26  

Laitemyynti 13  14  

    

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-12/07  1-12/06  Muutos  

    

Kauppa 18,5  15,4  +3,1  

Teollisuus ja palvelut 9,4  7,8  +1,6  

Yhteensä 27,9  23,2  +4,7  

    

Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:  

    

Me 1-12/07  1-12/06  Muutos  

    

Kauppa 1,0  -0,7  +1,7  

Teollisuus ja palvelut 0,3  0,2  +0,1  

Yhteensä 1,3  -0,5  +1,8  
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Toimitusjohtaja Hannu Ahola: 
 
”Vuoden 2007 viimeinen neljännes oli liikevaihdon k asvun osalta 
katsauskauden paras kasvun ollessa noin 30 prosentt ia. Sekä 
liikevaihdon kasvuluvut että kannattavuusluvut para nivat vuoden aikana 
kvartaali kvartaalilta, mikä osoittaa yhtiössä teht yjen 
kehitystoimenpiteiden vaikutukset. Erityisen ilahdu ttavaa on, että 
kasvua löytyi sekä kaupan että teollisuuden ja palv eluiden puolelta. 
Tämä vahvistaa sitä käsitystä, että panostusalueemm e ovat olleet 
oikeanlaiset ja että liiketoiminnastamme löytyy use ita vahvoja 
tukijalkoja. 
 
Vuoteen 2008 lähdemme luottavaisin mielin. Solteq a ikoo edelleen vuonna 
2008 kasvaa kannattavasti. Kulunut vuosi on antanut  meille vahvan 
lähtökohdan ja loppuvuonna jatkuneet onnistumiset m yyntihankkeissa 
takaavat meille vahvan projektikannan. Ostettujen y ritysten 
integraatioprosessi on nyt suoritettu, mikä antaa m eille mahdollisuuden 
tarjota asiakkaillemme entistä kattavampia kokonais ratkaisuja 
yhtenäisillä ja tehokkailla toimintatavoilla.” 
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA LIIKETOIMINNAN KEHITYS 
 
Solteq on kaupan ja teollisuuden strateginen kumppa ni, jonka 
ydinosaamista ovat liiketoimintakriittiset IT-ratka isut. Solteq 
yhdistää omia ja maailman johtavien ohjelmistoyrity sten tuotteita 
yksilöllisiksi ratkaisuiksi asiakkaiden liiketoimin nan kehitykseen ja 
toiminnan ohjaukseen. Ratkaisujen avulla jalostettu  tieto auttaa 
asiakkaita ohjaamaan liiketoimintaansa entistä teho kkaammin ja 
parantamaan kannattavuuttaan. 
 
Uusien palvelukeskeisten ohjelmistoratkaisujen ja - arkkitehtuurien on 
ennustettu lyövän itsensä läpi laajassa mitassa seu raavan parin vuoden 
aikana. Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan viime vuoden  aikana selkeä 
enemmistö yrityksistä suunnitteli investointien kas vattamista SOA, Web 
Services- ja Web 2.0 -ratkaisuihin. Tämä kehitys tu lee Gartnerin mukaan 
kiihtymään lähivuosina, kun yritysten vanhat järjes telmät käyvät yhä 
kalliimmiksi päivittää ja ylläpitää. 
 
Yllä mainitulla kehityksellä on suora vaikutus Solt eqin uusien 
osaamisalueiden kysyntään, sillä Solteqin integraat io- ja 
tiedonhallintaosaamisen merkitys korostuu entisestä än. Eri 
yritysjärjestelmien integrointi ja palvelukeskeiste n ratkaisujen 
onnistuminen riippuu suurelta osin siitä, kuinka aj antasaista näiden 
järjestelmien käyttämä tieto on ja kuinka sitä pyst ytään hyödyntämään 
yrityksen toimintaympäristössä. Metadatan eli tieto järjestelmien 
perustietojen harmonisointi onkin tutkimusyhtiöiden  mukaan eräs 
merkittävimmistä lähivuosien trendeistä. Ajantasain en perusdata antaa 
mahdollisuuden myös tehokkaammin hallita ja prioris oida organisaatiossa 
syntyvää tietoa. 
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Esimerkiksi kaupan toimitusketjun hallinnassa on en tistä tärkeämpää 
tietää missä tieto sijaitsee järjestelmässä, mitä s e tarkoittaa, miten 
sitä käytetään ja ketkä kaikki ovat mukana hallinta prosessissa. Kaupan 
alan yrityksille tämä tarkoittaa paitsi operatiivis ta tehokkuutta, myös 
parempia mahdollisuuksia palvella asiakasta ja tarj ota heille 
lisäpalveluja.  
 
IT-järjestelmien strateginen rooli kasvaa 
 
Tietotekniikan liitto (TTL) tutki viime marraskuuss a suomalaisten 
yritys- ja IT-johtajien näkemyksiä tietotekniikan h yödyntämisestä. 
Kyselyyn vastasi yli 1000 hengen organisaatioiden I T- ja 
liiketoimintajohtoa. Tutkimus paljasti, että suomal aisyritykset 
käyttävät informaatioteknologiaan 4,5 prosenttia li ikevaihdostaan ja 
että sille haetaan organisaatioissa yhä strategisem paa roolia.  
 
Informaatioteknologian merkitys kilpailutekijänä ka svaa vastaajien 
mukaan jatkossa entistä enemmän. IT-järjestelmien h yödyntämistä 
innovoinnissa ja uusien liiketoimintojen kehittämis essä pidetään 
erittäin tärkeänä. Tulevaisuuden IT-ammattilaisen t oivotaan kykenevän 
hyödyntämään teknologiaa uuden kehittämisessä ja yh distämään teknisen 
ja liiketoimintaosaamisen.  
 
 
Kansainvälistyminen jatkuu 
 
Market-Vision vuoden 2007 syksyllä haastattelemista  kaupan alan 
yrityksistä vajaalla puolella on toimintaa Suomen u lkopuolella. 
Vähittäiskaupan yritysten toiminta keskittyy Itämer en alueelle, kun 
taas tukkukaupan yrityksillä on toimintaa maantiete ellisesti paljon 
laajemmalla alueella. 
 
On odotettavissa, että suuret kaupan alan yritykset  panostavat 
lähivuosina voimakkaasti ulkomaisen toiminnan kehit tämisen ja 
laajentamiseen. Sen sijaan pienillä kaupan yrityksi llä ei yleensä ole 
tähän tarvittavia resursseja. Kasvupotentiaalia usk otaan olevan 
Venäjällä ja Baltian maissa sekä muilla itäisen Eur oopan kehittyvillä 
markkinoilla. 
 
Ulkomaista liiketoimintaa koskevilla päätöksillä ja  toimenpiteillä on 
kiinteä vaikutus yrityksen IT-ratkaisuihin ja -kehi tykseen. Suurimpina 
ongelmina kaupan alan yritykset tuovat esiin kohdem aan 
toimintaympäristöön liittyvät asiat, kuten lainsääd ännön ja erilaiset 
käytännöt sekä tarvittavan osaamisen hankkimisen 
järjestelmäprojekteihin. 
 
Asiakkaiden kansainvälityskehityksessä niin kaupan kuin teollisuudenkin 
alueella Solteq haluaa jatkossakin olla aktiivisest i mukana. Yhtiö on 
tähän mennessä toimittanut pääosin suomalaisille as iakkaille 
järjestelmiä jo lähes kolmeenkymmeneen maahan ja ka nsainvälisten 
toimitusten potentiaali on selkeässä kasvussa. Toim itusvalmiuksia 
parannetaan entisestään muun muassa rakentamalla pa ikallista 
organisaatiota Venäjälle.  



Solteq Oyj  Pörssitiedote 30.1.2008 klo 9.00  4/22    
_______________________________________________________________________ 

 
KAUPPA 
 
Toimintaympäristö 
 
Solteqin toiminnassa keskeisen kaupan toimialan toi mintaympäristössä 
asiakastiedon hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Market Vision 
tekemän selvityksen mukaan, tietotekniikan kehittäm istä edistävät 
tekijät vaihtelevat jonkin verran kaupan eri toimia loilla. Autokaupan 
alalla asiakaspalvelun parantaminen on keskeisin ta voite 
tietojärjestelmien kehittämisessä. Tukkukaupan yrit yksissä puolestaan 
kiinnitetään muita enemmän huomiota koko toimitus- ja logistiikkaketjun 
tehokkuuden nostamiseen ja sen huomioon ottamiseen tietojärjestelmien 
kehittämisessä. Vähittäiskaupan tietotekniikan kehi ttämiseen vaikuttaa 
hieman muita voimakkaammin tuotteiden optimaalisen valikoiman 
saatavuuden varmistaminen. 
 
Kaupan toimialan positiivinen suhdanne on katsauska udella näkynyt sekä 
vähittäis- että tukkukaupan järjestelmien vilkkaana  kysyntänä. Lisäksi 
myymälöiden voimakas ketjuuntuminen ja ketjujen kas vaminen edelleen 
esimerkiksi yritysostojen kautta vaikuttavat kaikki en myymälöihin 
liittyvien järjestelmien kehittymiseen.  
 
Erityishaasteeksi on muodostunut kassapäätteen muut tunut rooli, koska 
järjestelmän kautta on saatava liikkeen ja mahdolli sesti koko ketjun 
tiedot asiakaspalvelutilanteeseen. Myös liitettyjen  järjestelmien 
kertaantuvat, vanhentuneet ja jopa virheelliset tie dot ovat nousseet 
haasteiksi ja siten kehityskohteeksi.  
 
Vähittäiskaupan asiakkaille on olennaista myymälä- ja kassajärjestelmän 
asiakaspalvelukyvyn parantaminen. Myymäläjärjestelm iltä vaaditaan 
nopeutta ja luotettavuutta, mutta samanaikaisesti m aksukorttien 
varmennukset on kyettävä hoitamaan turvallisesti ja  joustavasti.  
 
Tietojen oikeellisuus ja tiukka integraatio ovat eh dottomia 
edellytyksiä, kun tieto pitää saada järjestelmään j a sieltä esiin ilman 
katkoksia. Vain siten toiminta säilyy tehokkaana ka ikissa ketjun 
liikkeissä. Kaupassa liikkuva valtava tavaramäärä j a tiedon 
oikeellisuuden tärkeys lisäsi tiedon harmonisointir atkaisujen kysyntää 
kuluneella kaudella. 
 
Tukkukaupan ja ketjuuntuneen kaupan logistiikkakesk ukset vaativat tehoa 
ja kustannusten hallinnan kautta liiketoiminnalle t uottoa. Tämä on 
lisännyt mm. puheohjatun keräilyn kysyntää sekä var astojen optimointia 
ja hankinnan automatisointia. Jälleenmyynnin ja kum ppaneiden palvelua 
on parannettu avaamalla järjestelmiä esimerkiksi sä hköiseen 
kaupankäyntiin ja tiedonhakuun. 
 
Yksi tärkeimpiä viimeisellä neljänneksellä käynnist yneitä hankkeita oli 
uuden myymäläjärjestelmän toimittaminen Tokmanni-ko nsernille. Tämä 
osaltaan vahvistaa käsitystä, että Solteqin panostu kset 
ketjuuntuneeseen kauppaan ovat olleet oikeita. 
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Tutkimusyhtiö Market-Vision mukaan autokaupan tieto tekniikan tärkeimmät 
ajurit vuoden 2008 loppuun mennessä ovat asiakaspal velun parantaminen 
ostotilanteessa ja asiakastiedon tehokkaampi hyödyn täminen. Molemmat 
ajurit ovat Solteqin autokaupan yksikön ydinosaamis ta. Yksikkö jatkaa 
kehitystyötään näillä osa-alueilla vahvistaakseen e delleen 
ratkaisutarjontaansa.  
 
Autoalan keskusliitto arvioi, että hallituksen marr askuussa päättämä 
autoverouudistus nostaa uusien autojen ensirekister öinnit noin 151 000 
autoon vuonna 2008. Veromuutoksen muita vaikutuksia , kuten autokaupan 
keskittymistä ei voida vielä tässä vaiheessa luotet tavasti arvioida. 
Solteq käy autokauppiaiden kanssa jatkuvia keskuste luja voidakseen 
huomioida järjestelmäkehityksessään autoverouudistu ksen synnyttämät 
tarpeet.  
 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Kaupan liiketoimintayksikkö saavutti viimeiselle vu osineljännekselle 
asetetut taloudelliset tavoitteet. Loppuvuonna järj estelmiä kehitettiin 
edelleen voimakkaasti, ja asiantuntijapalveluiden s ekä järjestelmien 
myynti kiihtyi loppuvuotta kohden. Vuoden 2007 aika na systemaattisesti 
tehdyt panostukset ja ennakoinnit ovat olleet selke ästi oikeita ja 
tuottaneet tulosta kaikilla kaupan liiketoimintayks ikön toiminta-
alueilla. 
 
Vuonna 2008 panostukset tulevat jatkumaan samoilla linjoilla. Kanta-
asiakasjärjestelmien ja verkkokaupan kysynnän olete taan jatkuvan. Oston 
optimointi eli järjestelmän automatisoinnin avulla tehostunut 
ostotoiminta on osoittautunut yhdeksi kaupan alan a siakkaidemme 
keskeiseksi menestystekijäksi. Myymäläratkaisujen m yynnin kasvun ja 
kauppojen ketjuuntumisen arvioidaan edistävän myös Solteqin 
harmonisointiratkaisujen myyntiä. 
 
Tuotekehitys on vastannut omalla Solteq HUB-ratkais ullaan 
liiketoimintojen ja järjestelmien integraation tuom iin haasteisiin. 
Ratkaisun avulla tietoja siirretään eri järjestelmi en välillä ja 
tarvittaessa myös muunnetaan muodosta toiseen. Tämä n lisäksi ratkaisu 
mahdollistaa koko prosessin valvonnan, poikkeamien hälytykset sekä 
raportoinnin.   
 
Myymälöiden ja ketjuuntuneen kaupan ratkaisukokonai suudet perustuvat 
Solteq Store -konseptiin, joka sisältää kassajärjes telmän lisäksi 
verkkokaupan, taloushallinnon, tietoliikenneratkais ut ja teknisen 
ylläpidon. Konseptista voi valita ne ominaisuudet, jotka parhaiten 
tehostavat oman liiketoiminnan myyntiä ja viestintä ä. 
 
Autokaupan yksikön liiketoiminta kehittyi vuoden vi imeisellä 
neljänneksellä vahvasti. Koko vuoden tasolla yksikk ö saavutti sille 
asetetut liikevaihtotavoitteet ja ylitti tulostavoi tteet. Vuoden 2007 
suurimpia yksittäisiä hankkeita olivat Automaan IT- järjestelmien 
uudistaminen sekä Renaultin maahantuonnin 
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toiminnanohjausjärjestelmäprojekti. Molemmat projek tit jatkuvat vuonna 
2008 järjestelmän ylläpito- ja kehitystöinä. 
 
 
TEOLLISUUS JA PALVELUALA 
 
Toimintaympäristö 
 
Teollisuuden toimialalla ei katsauskaudella tapahtu nut merkittäviä 
rakennemuutoksia, mutta tuotannon kasvun hidastumin en merkitsee 
kustannussäästöjen entistä aktiivisempaa etsimistä.  
Tietojärjestelmätoimittajan kannalta tämä tarkoitta a haastetta tarjota 
entistä kustannustehokkaamman toiminnan mahdollista via ratkaisuja.  
Selkeänä ilmiönä teollisuuden toimialan kehitykseen  liittyy 
vientiteollisuuden kasvu ja pyrkimys siirtää tuotan toa lähemmäksi 
markkinoita, Aasiaan ja kiihtyvällä vauhdilla myös Itä-Eurooppaan. Tämä 
kehitys tarjoaa myös Solteqille mahdollisuuden kans ainvälistyä 
entisestään asiakkaidensa mukana.  
 
Kustannussäästöjen myötä myös olemassa olevan tiedo n hyödyntäminen 
koetaan yrityksissä entistä tärkeämmäksi myös teoll isuuden toimialalla. 
Tietojen laadun parantaminen on perusedellytys palv elujen ja tuotteiden 
kehittämiselle sekä uusien liiketoimintamahdollisuu ksia 
hyödyntämiselle. Tämä näkyy edelleen vahvana kunnos sapito- ja 
harmonisointipalvelujen kysyntänä. 
 
Liiketoiminnan kehitys 
 
Teollisuuden laajojen toiminnanohjausratkaisujen ky syntä oli koko 
katsauskauden ajan melko vaimeaa, toisaalta joidenk in osaratkaisuiden, 
kuten asiakkuudenhallinnan ja taloushallinnon, osal ta kysyntä oli 
selvästi vilkkaampaa. Olemassa olevan asiakaskunnan  kanssa tehtiin 
teollisuudessa työtä aktiivisesti ja myyntihankekan takin osoitti 
loppuvuoden aikana selkeitä paranemisen merkkejä.  
 
Palveluliiketoiminnassa kehitys oli myönteistä. Hel singin yliopiston 
rahastot oli merkittävä uusi asiakkuus kuluneella k atsantokaudella. 
Helsingin yliopiston rahastoille toimitetaan SAP-po hjainen 
taloushallinnon tietojärjestelmä, joka otetaan tuot antokäyttöön vuoden 
2008 toisella puoliskolla. 
 
Metsäteollisuuden rakennemuutokset heijastuivat Sol teqin kunnossapidon 
liiketoimintaan. Kustannuspaine heijastuu alan yrit ysten valmiuksiin 
investoida ja kehittää kunnossapidon järjestelmiä. Muilla teollisuuden 
toimialoilla kunnossapito- ja tiedonkeruujärjestelm ien sekä 
harmonisointipalvelujen kysyntä on edelleen vilkast a ja palveluiden 
liikevaihto kasvoi jopa suunniteltua enemmän 
 
Kuluneella katsauskaudella saatettiin päätökseen So lteqin 
teollisuustoimialan organisaatiojärjestelyt, kun Ar tekus Oy ja 
Fulmentum Oy fuusioitiin Solteq Oyj:hin vuoden 2007  loppuun mennessä. 
Uudistuksen tavoitteena on tarjota teollisuuden asi akkaille entistä 
laajempi tarjonta yhden organisaation kautta. Teoll isuuden 
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tulosyksikköön on palkattu kuluneen vuoden aikana l isää työntekijöitä 
ja katsantokauden aikana yksikössä on keskitytty er ityisesti 
asiakaspalvelun edelleen kehittämiseen.  
 
Yksittäisistä projekteista Ruukin (Rautaruukki Oyj)  kanssa käynnistetty 
Arttu-kunnossapitoprojekti saatiin katsauskaudella toteutusvaiheeseen. 
Pohjolan Voiman projektissa uusien järjestelmien kä yttöönotto tehtiin 
onnistuneesti erittäin nopealla aikataululla. Aktii visia projekteja oli 
käynnissä useita.  
 
Teollisuuden ja palveluiden kansainvälisissä asiakk uuksissa on 
käynnissä useita hankkeita ja kiinnostus erityisest i kunnossapidon ja 
harmonisoinnin palveluihin on kasvanut. Liiketoimin nan laajentaminen 
Venäjällä etenee suunnitelmien mukaan ja sen odotet aan kasvavan vuoden 
2008 aikana merkittävästi. 
 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOS 
 
Liikevaihto kasvoi 20,6% edellisvuoteen verrattuna ja oli 27.926 
tuhatta euroa (edellinen tilikausi 23.166 tuhatta e uroa). 
 
Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuk sista. 
Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta  on alle viisi 
prosenttiyksikköä. 
 
Tilikauden raportoidut tuloverot ovat positiiviset johtuen pääosin 
konsernin sisäisistä rakennejärjestelyistä. Vuonna 2005 syntyneestä 
verotuksessa vahvistetusta purkutappiosta määrältää n 3.559 tuhatta 
euroa on kirjattu laskennallinen verosaaminen, joka  vaikuttaa 
laskennallisten verojen muutoksena tulokseen tilika usina 2006–2007.  
 
Tilikauden liiketulos oli 1.304 tuhatta euroa (-498  tuhatta euroa), 
tulos ennen veroja oli 1.090 tuhatta euroa (-479 tu hatta euroa) ja 
tilikauden voitto 1.118 tuhatta euroa (123 tuhatta euroa). 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Taseen loppusumma oli 22.046 tuhatta euroa (20.347 tuhatta euroa). 
Likvidit varat olivat 345 tuhatta euroa (2.225 tuha tta euroa). 
 
Yhtiön korolliset velat olivat 7.052 tuhatta euroa (3.759 tuhatta 
euroa) 
 
Yhtiön omavaraisuusaste oli 44,1 prosenttia (47,7%) . 
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INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS 
 
Tilikauden bruttoinvestoinnit olivat 1.833 tuhatta euroa (7.680 tuhatta 
euroa). Bruttoinvestoinnit muodostuvat pääosin tili kauden aikana 
toteutetusta yrityskaupasta. 
 
Yrityskaupat 
 
Solteq ilmoitti 13.3.2007 ostavansa perustietojen h armonisoinnin 
globaaleihin projekteihin ja ylläpitopalveluihin er ikoistuneen 
Fulmentum Oy:n koko osakekannan. Yhtiö on yhdistelt y konserniin 
1.5.2007 alkaen. 
 
Peruskauppahinta oli 1.500 tuhatta euroa ja se on k auppasopimuksen 
mukaisesti maksettu käteisellä. Lisäkauppahinta on maksimissaan 1.400 
tuhatta euroa ja se muodostuu Fulmentumin hankintah etkellä käynnissä 
olleiden ja tulevien projektien tuottaman mahdollis en taloudellisen 
lisäarvon perusteella seuraavan kolmen vuoden aikan a. 
 
Fulmentumin yhdistelyhetken oman pääoman ylittävä o suus kauppahinnasta, 
summaltaan 1.422 tuhatta euroa, on kohdistettu kons erniliikearvoksi. 
Konserniliikearvo muodostuu tulonodotuksista, jotka  liittyvät 
asiakaskunnan ristiin hyödyntämiseen, osaavaan henk ilöstöön sekä 
tuoteosaamisen täydentymiseen. 
 
Muutokset konsernirakenteessa 
 
Yhtiö on katsauskaudella saattanut loppuun toimenpi teet täysin 
omistamiensa liiketoimintaa harjoittavien tytäryhti öiden 
sulauttamiseksi emoyhtiöön. Artekus Oy:n sulautumin en toteutui 
1.10.2007. Fulmentum Oy:n ja Tampereen Systeemitiim i Oy:n 
sulautumisajankohta oli 31.12.2007. 
 
Tuotekehitys 
 
Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin hen kilöstökuluja. 
Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana  on toimia 
yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten SAP:n, Wi ncor-Nixdorfin ja 
Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resursseja an ja 
jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisä arvotuotteiden ja 
asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämis een. 
 
Tilikauden aikana on IFRS -säännösten mukaisesti ak tivoitu 
tuotekehityskuluja yhteensä 129 tuhatta euroa (342 tuhatta euroa). 
Pääosa kehittämiseen liittyvistä kustannuksista on luonteensa vuoksi 
esitetty vuosikuluina. Tuotekehityshankkeista kaksi  on saatettu 
päätökseen edellisen tilikauden aikana ja taseeseen  merkittyjen 
tuotekehityskustannusten suunnitelman mukaiset pois tot on käynnistetty. 
Kaksi hanketta on vielä käynnissä ja poistot aloite taan hankkeiden 
kaupallisen käyttöönoton myötä. 
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HENKILÖSTÖ 
 
Solteqin palveluksessa oli tilikauden lopussa 259 v akinaisessa 
työsuhteessa olevaa henkilöä (234 henkilöä). Henkil östön määrä 
tilikaudella oli keskimäärin 252 henkilöä (240 henk ilöä). Henkilöstön 
määrä tilikauden lopussa jakautui niin, että kaupan  liiketoimintojen 
palveluksessa oli 118 henkilöä, teollisuuden ja pal velujen 
liiketoimintojen palveluksessa 100 henkilöä ja yhte isten toimintojen 
palveluksessa 41 henkilöä. 
 
 
LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA 
 
Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitu sjohtaja sekä 
konsernin johtoryhmä. Lähipiiritapahtumissa ei ole tapahtunut 
olennaisia muutoksia tilinpäätöksen 2006 jälkeen. 
 
 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT 
 
Solteq Oyj:n osakepääoma 31.12.2007 oli 1.002.251,1 6 euroa ja 
osakkeiden lukumäärä on 12.065.329. Osake on nimell isarvoton. 
 
Vaihto ja kurssi 
 
Tilikauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsin gin Pörssissä oli 
2,7 miljoonaa osaketta (3,9 milj. osaketta) ja 4,3 miljoonaa euroa (6,8 
milj. euroa). Tilikauden ylin kurssinoteeraus oli 1 ,86 euroa ja alin 
1,28 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi o li 1,59 euroa ja 
päätöskurssi 1,75 euroa. Yhtiön osakekannan markkin a-arvo tilikauden 
lopussa oli 21,1 miljoonaa euroa (15,7 milj. euroa) . 
 
Omistus 
 
Solteqilla oli tilikauden päättyessä yhteensä 2.117  osakkeenomistajaa 
(2.489 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osa kkeenomistajaa 
omistivat 7.757 tuhatta osaketta eli heidän halluss aan on 64,3 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oy j:n hallituksen 
jäsenet omistivat yhteensä 4.862 tuhatta osaketta, mikä oli 40,3 
prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. 
 
Katsauskauden aikana tehtiin kaksi omistukseen liit tyvä 
liputusilmoitusta, kun Profiz Business Solution Oyj :n omistusosuus 
ylitti 28.5.2007 arvopaperimarkkinalain mukaisen 5 prosentin rajan ja 
17.12.2007 arvopaperimarkkinalain mukaisen 10 prose ntin rajan. 
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 
 
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2007 vahv isti vuoden 2006 
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä  toimitusjohtajalle 
vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta. 
 
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti  valtuuttaa 
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hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai varo jen jakamisesta 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai molem mista yhdessä siten, 
että ne yhdessä voivat olla enintään 0,10 euroa osa kkeelta. Valtuutus 
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen al kuun saakka. 
 
Yhtiökokous päätti, että ylimääräisessä yhtiökokouk sessa 9.9.2005 
muodostetusta yhtiökokouksen hallinnoimasta vapaan oman pääoman 
rahastosta siirretään 5.962.338,50 euroa sijoitetun  vapaan oman pääoman 
rahastoon. Sijoitetun vapaan oman rahasto on uuden osakeyhtiölain 
mukainen rahasto, jota voidaan käyttää muun muassa osingonjakoon tai 
muuhun varojen jakamiseen. 
 
Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakepääoma korotet aan 993.654,69 
eurosta yhteen miljoonaan (1.000.000) euroon siirtä mällä osakepääomaan 
korotusta vastaava määrä varoja sijoitetun vapaan o man pääoman 
rahastosta. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön  omien osakkeiden 
hankkimisesta siten, että yhtiön hallussa olevien o sakkeiden 
kokonaismäärä kulloinkin voi olla enintään kymmenen  prosenttia kaikkien 
osakkeiden lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön 
pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai  muiden 
liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja to teuttamiseksi tai 
käytettäväksi osana henkilöstön kannustejärjestelmä ä tai muutoin 
edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Osa kkeita voidaan 
hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten s uhteessa. Ne tulee 
hankkia julkisessa kaupankäynnissä ja kulloinkin vo imassa olevaan 
markkinahintaan. Hankintaan käytetään yhtiön vapaat a omaa pääomaa. 
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiö kokoukseen saakka. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen antamaan tai luov uttamaan enintään 
3.000.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Ne voidaan a ntaa tai luovuttaa 
yrityskauppojen ja muiden vastaavien järjestelyiden  rahoittamiseksi ja 
niiden ehtojen toteuttamiseksi tai pääomarakenteen kehittämiseksi tai 
osana henkilöstön kannustejärjestelmää tai muutoin yhtiön 
liiketoiminnan kehittämiseksi. Valtuutus sisältää o ikeuden poiketa 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihe n on yhtiön kannalta 
painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää halli tukselle oikeuden 
määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteiden edell yttämistä muista 
seikoista osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Val tuutus on voimassa 
viisi vuotta päätöksen tekemisestä lukien. 
 
Yhtiökokous päätti, että ylikurssirahastossa yhtiök okousajankohtana 
olevat varat 2.164.197,45 euroa siirretään sijoitet un vapaan oman 
pääoman rahastoon. 

 
HALLITUS JA TILINTARKASTAJA 
 
Yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä. Hallit uksen jäseninä 
jatkavat Seppo Aalto, Ari Heiniö, Veli-Pekka Jokini va, Ali Saadetdin ja 
Jukka Sonninen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitu s valitsi 
puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin. 
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Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab päävastuullisen a 
tilintarkastajanaan Frans Kärki, KHT. 
 
PÄÄOMAN PALAUTUS JA YLIKURSSIRAHASTON PURKU 
 
Hallitus päätti 7.8.2007 kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 
valtuutuksen perusteella jakaa pääoman palautusta 0 ,10 euroa osakkeelta 
eli koko valtuutuksen määrän. Palautuksen irtoamisp äivä oli 14.8.2007, 
täsmäytyspäivä 16.8.2007 ja maksupäivä 23.8.2007. 
 
Yhtiö on saanut Kaupparekisteriviranomaiselta 5.9.2 007 päivätyn 
ilmoituksen, jonka mukaan varsinaisen yhtiökokoukse n päättämä 
2.164.197,45 euron suuruinen siirto ylikurssirahast osta vapaaseen omaan 
pääomaan saadaan toteuttaa. Uuden osakeyhtiölain mu kaan 
ylikurssirahaston alentamisesta ei tehdä erillistä merkintää 
kaupparekisteriin. 
 
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 
 
Katsauskauden jälkeen ei ole uusia merkittäviä tapa htumia. 
 
 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 
 
Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit l iittyvät 
liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoituksee n ja hinnoitteluun, 
kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallit a laajoja sopimus- 
ja toimituskokonaisuuksia. 
 
Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä  ja 
epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja 
johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä s isäistä 
tarkastusorganisaatiota tai –valiokuntaa. 
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  
 
 
Solteq on osavuosikatsauksessaan 8.8.2007 asettanut  pitkän aikavälin 
tavoitteekseen vuosille 2008-2010 liikevaihdon kasv attamisen 
orgaanisesti keskimäärin 10 prosenttia, minkä lisäk si kasvua haetaan 
kohdennetuilla yritysostoilla. Liiketuloksessa pyri tään merkittävään 
parannukseen viime vuosien tasoon verrattuna tavoit teen ollessa 10 % 
liikevaihdosta. Edellytykset näiden tavoitteiden sa avuttamiselle ovat 
realistiset vuoden 2007 ja erityisesti sen viimeise n vuosipuoliskon 
kehityksen perusteella.  
 
HALLITUKSEN ESITYS OSINGONJAOSTA 
 
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, et tä tilikaudelta 2007 
jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta.  
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TALOUDELLINEN INFORMAATIO   

      

KONSERNITULOSLASKELMA   

(TEUR)      

 1.10.-  1.10.-  1.1.-  1.1.-   

 31.12.2007  31.12.2006  31.12.2007  31.12.2006   

      

      

LIIKEVAIHTO 8 544  6 574  27 926  23 166   

      

Liiketoiminnan      

muut tuotot 4  20 69 42  

      

Materiaalit      

ja palvelut -2 299  -1 670  -6 398  -5 378   

      

Henkilöstökulut -4 015  -3 558  -14 356  -12 831   

      

Poistot -176  -196  -742  -698   

      

Liiketoiminnan      

muut kulut -1 512  -1 149  -5 195  -4 799   

      

LIIKETULOS 546  21 1 304  -498   

      

Rahoitustuotot      

ja -kulut -86  -47  -214  19  

      

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  

JA VEROJA 460  -26  1 090  -479   

      

Tuloverot -61  149  28 602   

       

TILIKAUDEN VOITTO 

 399  123  1 118  123   

      

Tulos/osake,      

e(laimentamaton) 0,03  0,01  0,09  0,01   

Tulos/osake,      

e(laimennettu) 0,03  0,01  0,09  0,01   
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KONSERNITASE (TEUR) 31.12.2007  31.12.2006     

      

VARAT      

      

PITKÄAIKAISET VARAT      

      

Aineettomat hyödykkeet      

   Aineettomat oikeudet 2 069  2 140     

   Liikearvot 8 086  6 600     

      

Aineelliset hyödykkeet 2 743  3 019     

      

Sijoitukset      

   Muut osakkeet      

   ja osuudet 117  81    

      

Laskennalliset      

verosaamiset 661  663     

      

Pitkäaikaiset      

varat yhteensä 13 676  12 503     

      

LYHYTAIKAISET VARAT      

      

Lyhytaikaiset saamiset 8 025  5 619     

      

Rahoitusarvopaperit 0  1 579     

      

Rahat ja pankkisaamiset 345  646     

      

Lyhytaikaiset      

varat yhteensä 8 370  7 844     

      

VARAT YHTEENSÄ 22 046  20 347     
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OMA PÄÄOMA JA VELAT      

      

EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA    

   Osakepääoma 1 002  994     

   Osakeanti 64  0    

   Ylikurssirahasto 18  2 164     

   Oman pääoman rahasto 0  5 962     

   Sijoitetun vapaan oman      

   pääoman rahasto 7 213  298     

   Edellisten      

   tilikausien      

   voitto 304  173     

   Tilikauden      

   voitto 1 118  123     

      

Oma pääoma yhteensä 9 719  9 714     

      

VELAT      

      

Pitkäaikaiset velat 163  163     

      

Lyhytaikaiset velat 12 164  10 470     

      

Velat yhteensä 12 327  10 633     

      

OMA PÄÄOMA      

JA VELAT YHTEENSÄ 22 046  20 347     
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TUNNUSLUVUT 2007 2006 2005 2004 2003 

 IFRS IFRS IFRS IFRS FAS 

Liikevaihto MEUR 27,9 23,2 21,6 21,7 20,8  

Liikevaihdon muutos 20,6 % 7,4 % -0,7 % 4,4 % 10,5 %  

Liiketulos MEUR 1,3 -0,5 1,2 0,9 1,2  

% liikevaihdosta 4,7 % -2,1 % 5,7 % 4,2 % 5,6 %  

Tulos ennen       

veroja MEUR 1,1 -0,5 1,5 1,4 1,6  

% liikevaihdosta 3,9 % -2,1 % 6,8 % 6,3 % 7,5 %  

Omavaraisuusaste, % 44,1 47,7 75,2 65,6 74,5  

Nettovelkaantumis-       

aste, % 69,0 % 15,8 % -7,9 % -34,5 % -55,5 %  

Bruttoinvestoinnit        

käyttö-       

omaisuuteen MEUR 1,8 7,7 1,3 2,7 0,2  

Oman pääoman       

tuotto, % 11,5 % 1,2 % 11,4 % 8,7 % 10,1 %  

Sijoitetun       

pääoman tuotto, % 8,7 % -2,4 % 13,3 % 12,4 % 13,8 %   

Henkilöstö       

kauden lopussa 259 234 187 199 190  

Henkilöstö       

keskimäärin 252 240 193 202 192  

       

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT    

       

Tulos/osake, e 0,09 0,01 0,11 0,09 0,11  

Tulos/osake,        

e(laimennettu) 0,09 0,01 0,11 0,09 0,11  

Oma pääoma/osake, e 0,81 0,81 1,00 0,99 1,13  

      

      

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)  

 1Q/06 2Q/06 3Q/06 4Q/06  

Liikevaihto 5,78 6,16 4,65 6,58  

Liiketulos 0,22 -0,04 -0,70 0,02  

Tulos ennen veroja 0,35 -0,07 -0,73 -0,03  

      

 1Q/07 2Q/07 3Q/07 4Q/07  

Liikevaihto 6,38 7,14 5,86 8,55  

Liiketulos 0,13 0,33 0,30 0,54  

Tulos ennen veroja 0,10 0,29 0,24 0,45  

      



Solteq Oyj  Pörssitiedote 30.1.2008 klo 9.00  16/22    
_______________________________________________________________________ 

 
RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)   

  1-12/2007   1-12/2006     

      

Liiketoiminnan      

rahavirta -0,46  0,25     

Investointien      

rahavirta -3,47  1,86     

Rahoituksen rahavirta      

   Maksullinen      

   osakeanti 0,08  0,02     

   Pääoman palautus -1,20  -3,54     

   Lainojen nosto 3,29  3,27     

Rahoituksen      

rahavirta yhteensä 2,17  -0,24     

       

Rahavarojen muutos -1,76  1,87     

      

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (MEUR)   

  1-12/2007   1-12/2006     

Jatkuvat toiminnot,      

konserni yhteensä 1 833  7 680     

      

      

VASTUUERITTELY (MEUR) 31.12.2007  31.12.2006     

      

Toimitustakaukset 0,05  0,05     

Leasing yms. vastuut 0,56  0,71     

Toimitilojen      

nimellisvuokravastuut 2,93  3,42     

      

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksiin perustuvia va stuita.  
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OMISTUSJAKAUMA SEKTOREITTAIN 31.12.2007    

      

  Omistajien   Osakkeita ja ääniä   

  määrä %  kpl    

Yritykset  91  19,31 %  2 329 669    

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 7  0,73 %  88 529    

Julkisyhteisöt  1  0,09 %  11 300    

Kotitaloudet  2 006  79,78 %  9 626 220    

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  5 0,03 %  3 971    

Ulkomaat  6  0,05 %  5 640    

Kaikki yhteensä  2 116  100,00 %  12 065 329    

joista hallintarekisteröityjä 4  0,67 %  81 126    

       

       

OMISTUSJAKAUMA SUURUUSLUOKITTAIN 31.12.2007     

       

  Omistajien    Osakkeita ja ääniä   

Osakkeiden määrä  määrä  % kpl    

1 - 100  357  0,24 %  28 646    

101 - 1 000  1 169  4,71 %  568 002    

1 001 - 10 000  504  13,06 %  1 575 241    

10 001 - 100 000  76  17,71 %  2 136 511    

100 001 - 1 000 000  7  14,31 %  1 726 441    

1 000 000 -  3  49,98 %  6 030 488    

Yhteensä  2 116  100,00 %  12 065 329    

joista hallintarekisteröityjä 4  0,67 %  81 126    
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2007    

      

    Osakkeita ja ääniä   

  kpl  %   

1.  Saadetdin Ali  3 159 312  26,2 %    

2.  Aalto Seppo  1 662 206  13,8 %    

3.  Profiz Business Solution Oyj 1 208 970  10,0 %    

4.  TP-Yhtiöt Oy  513 380  4,3 %    

5.  Onninen-Sijoitus Oy  322 071  2,7 %    

6.  Roininen Matti  284 450  2,4 %    

7.  Hakamäki Jorma  228 430  1,9 %    

8.  Saadetdin Katiye  156 600  1,3 %    

9.  Kiiveri Jouko  118 280  1,0 %    

10. Aukia Timo  103 230  0,9 %    

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 7 756 929  64,3 %    

Hallintarekisteröidyt yhteensä 81 126  0,7 %    

Muut  4 227 274  35,0 %    

Yhteensä  12 065 329  100,0 %    
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KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA (TEUR)  

      

A=Osakepääoma      

B=Osakeanti      

C=Ylikurssirahasto    

D=Oman pääoman rahasto 

E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto   

F=Voittovarat     

G=Yhteensä     

     

 A B C D E F G 

        

OMA PÄÄOMA 1.1.2006 908  0 234  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  

Pääoman palautus    -3 538    -3 538  

        

OMA PÄÄOMA 31.12.2006 994  0 2 164  5 962  298  296  9 714  

        

        

OMA PÄÄOMA 1.1.2007 994  0 2 164  5 962  298  296  9 714  

        

Myönnetyt optiot      7 7 

Tilikauden voitto      1 118  1 118  

        

Kokonaisvoitot ja -tappiot     1 118  1 118  

        

Uusmerkintä 2  64 18    84 
Siirrot rahastojen 
välillä 6  -2 164  -5 962  8 120   0 

Pääoman palautus     -1 204   -1 204  

        

OMA PÄÄOMA 31.12.2007 1 002  64 18 0 7 213  1 422  9 719  

     

     

Tilikauden veroina on esitetty tulosta vastaavat ve rot. 



Solteq Oyj  Pörssitiedote 30.1.2008 klo 9.00  20/22    
_______________________________________________________________________ 

 
      

HANKITUT LIIKETOIMET TILIKAUDELLA 2007 (TEUR)  

      

  Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot 

  kirjatut  ennen  

  käyvät arvot  yhdistämistä 

      

Aineettomat hyödykkeet  37  37  

Aineelliset hyödykkeet  4  4  

Sijoitukset  40  40  

Saamiset  106  106  

Rahavarat  179  179  

Varat yhteensä  366  366  

      

Laskennalliset verovelat 0  0  

Lyhytaikaiset velat  265  265  

Velat yhteensä  265  265  

      

Nettovarat  101  101  

      

Hankintameno  1 524    

Liikearvo  1 422    

      

Rahana maksettu kauppahinta 1 500    

Hankitun yrityksen rahavarat -179    

Rahavirtavaikutus  1 321    

      

   

Fulmentum Oy:n kahdeksan kuukauden tulos, -92 tuhat ta euroa,   

sisältyy konsernin vuoden 2007 tuloslaskelmaan. Kon sernin   

liikevaihto vuonna 2007 olisi ollut 28.082 tuhatta euroa ja   

voitto 992 tuhatta euroa, jos Fulmentum Oy olisi yh distelty   

konsernitilinpäätökseen koko tilikaudeltaan.   

       
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET     

      

      

Omavaraisuusaste prosentteina:     

 oma pääoma     

 ----------------------------------  x 100 

 taseen loppusumma - saadut ennakot   
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Nettovelkaantumisaste: 

 korolliset velat - rahat, pankkisaamiset ja  

 rahoitusarvopaperit    

 ------------------------------------------- X 100 

 oma pääoma     

      

Oman pääoman tuotto prosentteina:     

 tilikauden tulos    

 ---------------------------------------- x 100 

 taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)  

      

Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:    

 tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +  

 rahoituskulut    

 ---------------------------------------- x 100 

 
taseen loppusumma - korottomat 
velat   

 (keskim. kauden aikana)    

      

Osakekohtainen tulos:      

 
tilikauden tulos -/+ 
vähemmistöosuus   

 -----------------------------------   

 osakkeiden kappalemäärä keskimäärin   

      

Laimennettu osakekohtainen tulos:     

 
tilikauden tulos -/+ 
vähemmistöosuus   

 ----------------------------------------------- 

 osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden 

 lopun optioiden määrällä    

      

Osakekohtainen oma pääoma:     

 taseen oma pääoma    

 -----------------------    

 osakkeiden kappalemäärä     
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Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standard in mukaisesti. 
Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu sa moja 
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 200 6. 
 
Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt ennus teet ja arviot 
perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen taloud en tilasta ja 
kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi 
johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpa iluolosuhteissa sekä 
muutoksista laissa ja säännöksissä.  
 
Tilinpäätöstiedotetta ei ole tilintarkastettu 
 
 
Taloudellinen raportointi 
 
Solteq Oyj:n taloustiedotteiden aikataulu vuonna 20 08 on seuraava: 

-  osavuosikatsaus 1-3/2008 keskiviikkona 23.4.2008 
-  osavuosikatsaus 1-6/2008 keskiviikkona 13.8.2008 
-  osavuosikatsaus 1-9/2008 keskiviikkona 22.10.2008 

 
 
Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoi tteesta 
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 


