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KORJAUS AMANDA CAPITAL OYJ:N 16.2.2011 JULKAISTUUN
PÖRSSITIEDOTTEESEEN

 

Amanda Capital Oyj:n tilinpäätöstiedotteessa 1.1 – 31.12.2010 on seuraavat virheet
korjattu. Yhteenveto Tammi- joulukuun tapahtumista -osiossa oikea konsernin liiketulos
vertailukaudelta oli -4,5 miljoonaa euroa ja oikea konsernin tulos verojen jälkeen
vertailukaudelta oli -2,6 miljoonaa euroa. 

Sijoitustoiminta -kappaleessa, Amandan oikeat sijoitusasteet olivat 91,8 % ja
vertailukaudelta 79,0 %. Katsauskauden aikana pääomarahastot kutsuivat pääomia noin 8,7
miljoonaa euroa ja palauttivat yhtiölle noin 2,7 miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 1,9
miljoonaa euroa voitonjakona.

 

Alla korjatut osiot kokonaisuudessaan.

YHTEENVETO TAMMI- JOULUKUUN TAPAHTUMISTA

- Konsernin hallinnointipalkkiot olivat 4,0 miljoonaa euroa (4,3 M€ 1.1. -31.12.2009).

- Konsernin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 1,1 miljoonaa euroa(-5,3 M€).

- Konsernin liiketulos oli 1,8 miljoonaa euroa (-4,5 M€).

- Konsernin tulos verojen jälkeen oli 0,8 miljoonaa euroa (-2,6 M€).

- Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (-0,11 euroa).

- Osakekohtainen oma pääoma nousi katsauskauden aikana 0,23 euroa 1,94 euroon (1,71
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euroa).

- Omavaraisuusaste oli 85,9 % (89,7 %).

- Amanda-konsernin pääomasijoitusten tuotto sijoitustoiminnan alusta alkaen oli 21,8 % p.a.
(IRR).

- Amanda Capital Oyj sopi 21.12.2010 yhdistyvänsä eQ Varainhoito -konsernin ja Advium
Corporate Finance Oy:n kanssa. Ehdotetun yhdistymisen toteutuessa on Amandan hallitus
päättänyt nimittää Janne Larman yhtiön toimitusjohtajaksi.

- Yhdistymisen myötä Suomeen muodostuu vahva kotimainen pääoma- ja vaihtoehtoisten
sijoitusten hallinnointiin, perinteiseen varainhoitoon ja yrityskauppaneuvontaan keskittyvä
yhtiö.

 

SIJOITUSTOIMINTA

Vuoden 2010 viimeisen vuosineljänneksen aikana Amanda Capital Oyj ei tehnyt yhtään
uutta suoraa pääomarahastosijoitusta. Amandan sijoituskohteena olevat pääomarahastojen
rahastot jatkoivat sen sijaan aktiivista sijoitustoimintaansa.

Amandalla on sijoituksia 23 eri pääomarahastossa sekä viidessä itse hallinnoimassaan
pääomarahastojen rahastossa. Amandan sijoitusaste (tehdyt pääomasijoitukset
kirjanpitoarvoon/oma pääoma) oli 91,8 % (79,0 %). Amandan ylikomittoitumisaste oli 129,6
% (161,6 %). Katsauskauden aikana pääomarahastot kutsuivat pääomia noin 8,7 miljoonaa
euroa ja palauttivat yhtiölle noin 2,7 miljoonaa euroa pääomanpalautuksina ja 1,9 miljoonaa
euroa voitonjakona.

Yksityiskohtaisemmat tiedot Amandan nykyisistä pääomarahastosijoituksista löytyvät yhtiön
kotisivuilta www.amandacapital.fi.
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