
 

EVLI PANKKI OYJ 
 
Evli Pankki Oyj on riippumaton investointi- ja varainhoitopankki, joka tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja 
johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja. Yhtiön asiakkaita ovat instituutiot, yritykset ja  
varakkaat yksityishenkilöt. Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä 
pääomamarkkinoilla. Yhtiön kasvu ja menestys perustuvat sen henkilöstön vahvaan ammattitaitoon ja kokemuksen  
tuomaan kykyyn löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia 
asiakassuhteita. 
 
Evlillä on toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Venäjällä ja sen palveluksessa työskentelee noin 290 
henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 50,8 milj. euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,4 % (31.3.2011). 
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EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2011 
 
 
· Konsernin nettoliikevaihto tarkastelujaksolla oli 16,1 miljoonaa euroa (1-3/2010: 16,0 

milj. euroa). 
· Konsernin palkkiotuotot kasvoivat lähes 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 

ajanjaksoon verrattuna ollen 14,2 miljoonaa euroa (13,3 milj. euroa). 
· Konsernin hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa 5,3 miljardia euroa  

(5,2 mrd. euroa). 
· Voitto ennen veroja ja voitonjakoa henkilökunnalle oli 3,1 miljoonaa euroa  

(3,2 milj. euroa). 
· Konsernin tilikauden tulos oli 1,1 miljoonaa euroa (1,8 milj. euroa). 
· Tarkastelujaksolla Evli Russia Oy:n koko osakekanta siirtyi Evli Pankin omistukseen. 
· Evli Pankin likviditeetti ja vakavaraisuus ovat hyvät, eikä konsernille ole 

tarkastelujaksolla syntynyt luottotappioita.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVAINLUVUT 1-3/ 2011 1-3/ 2010 1-12/ 2010
Tuotot, M€ 16,7 16,6 62,2
Nettoliikevaihto, M€ 16,1 16,0 59,4
Liikevoitto / -tappio, M€ 1,7 2,1 4,2
T ilikauden voitto/tappio, M€ 1,1 1,8 3,4
Liikevoitto/ -tappio nettoliikevaihdosta, % 10,8 % 13,2 % 7,0 %
Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 291 288 282
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Markkinoiden kehitys 
 
Alkuvuoden aikana markkinat kehittyivät maltillisesti. Arabimaiden levottomuudet, 
Japanin maanjäristys ja Portugalin rahoitusongelmat ovat vähentäneet 
riskinottohalukkuutta markkinoilla. Yritysten tuloskehitys on kuitenkin jatkunut hyvänä, 
ja myös maailmantalouden näkymät ovat paremmat kuin viime syksynä. 
 
Arvonmuutokset osakemarkkinoilla ovat olleet pieniä. MSCI -maailmanindeksi nousi 
jaksolla 2,8 prosenttia. High Yield -yrityslainat ovat alkuvuoden aikana edelleen olleet 
parhaiten tuottaneiden omaisuusluokkien joukossa. Euroalueen ydinmaiden pitkien 
korkojen nousu jatkui. Saksan valtion 10 vuoden mittaisen valtionobligaation tuottotaso 
nousi 0,38 prosenttiyksikköä 3,35 prosenttiin. 
 
Tarkastelujakson aikana osakekurssit nousivat maailmanlaajuisesti 2,8 prosenttia 
MSCI-maailmanindeksillä laskettuna. Kehittyvien maiden osakemarkkinoita kuvaava 
MSCI Emerging markets free -indeksi nousi 2,2 prosenttia ja Euroopan 
osakemarkkinoita kuvaava Stoxx-indeksi laski 0,4 prosenttia. Suomessa OMX Helsinki 
CAP -indeksi laski 0,3 prosenttia ja Ruotsissa OMX Stockholm CAP -indeksi laski 1,1 
prosenttia. Baltian maiden osakemarkkinoita kuvaava Baltix -indeksi nousi 1,4 
prosenttia. 
 
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosentilla 1,25 prosenttiin 7. 
huhtikuuta. Euro vahvistui dollariin nähden 6,7 prosenttia. 
 
Rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat Suomessa tammi-maaliskuussa 
36,7 miljoonaa euroa (1 225,7 milj. euroa). 
 
Liikevaihdon kehitys 
 
Evli-konsernin nettoliikevaihto kasvoi hieman edellisen vuoden vastaavasta 
ajanjaksosta ollen 16,1 miljoonaa euroa (16,0 milj. euroa). Nettoliikevaihdon 
kehitykseen vaikuttivat positiivisesti sekä varainhoitoliiketoiminnan että 
pääomamarkkinoiden palkkiotuottojen kasvu. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan 
nettotuotot laskivat hieman edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Konsernin 
sijoitukset on arvostettu käyttäen markkinoilta saatuja noteerauksia. 
 
Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksikön palkkiotuottojen kasvun taustalla oli ennen 
kaikkea rahastosijoitusten kasvu ja etenkin asiakkaiden osoittama kiinnostus 
korkeamman marginaalin osakerahastoja kohtaan.  
   
Pääomamarkkinapalvelut-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto kasvoi 40 prosenttia 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erityisesti kasvua kertyi 
nettopalkkiotuotoista, jotka kasvoivat 32 prosentilla verrattuna edellisen vuoden 
ensimmäiseen vuosineljännekseen.  
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Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto laski 66 prosentilla verrattuna edellisen 
vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut 
vuosineljännesten välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön 
toimeksiantokanta on tyydyttävällä tasolla. 
 
Tuloksen ja kulurakenteen kehitys 
 
Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  
3,1 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  
1,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime 
vuoden tasolla ollen 1,1. 
 
Konsernin kiinteät kustannukset olivat edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.    
 
Tase ja rahoitus  
 
Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 50,8 miljoonaa euroa. Evli 
soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman 
pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). 
Konsernin vakavaraisuussuhdeluku on 13,4 prosenttia, mikä ylittää selvästi 
viranomaisten asettaman vaatimuksen (8 %). 
 

 
 

Ensisijaisten omien varojen yhteismäärä, M€ 31.3.2011 31.3.2010
Osakepääoma 30,2 30,2
Rahastot yhteensä 18,7 23,0
Vähemmistöosuus 0,9 0,9
Vähennykset:
   Aineettomat hyödykkeet 13,1 13,4
   Muut vähennykset 0,8 0,2

Yhteensä ensisijaiset omat varat 35,9 40,5

Evli Pankilla ei ole toissijaisia omia varoja.

Omien varojen vähimmäisvaatimus, M€ 31.3.2011 31.3.2011

Väh.määrä
Riskipainotettu 

arvo
Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 4,2 52,2
Sijoitusrahastosijoitukset 1,3 16,8
Kiinteistövakuudelliset saamiset 0,2 2,8
Saamiset yrityksiltä 0,5 6,6
Erät, jotka viranomaisten määritysten mukaan sisältävät korkean riskin 0,6 7,1
Muut erät 4,2 52,8

Omien varojen vähimmäismäärä, markkinariski 1,9 24,0
Omien varojen vähimmäismäärä, operatiivinen riski 8,5 105,9
Yhteensä 21,5 268,2

Vähimmäisvakavaraisuusvaatimus vastuuryhmittäin, luottoriskin 
standardimenetelmä:
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Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta väheni 17 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta  
18 prosenttia noin 58 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli 
Pankki Oyj:n yleisön talletuksiin oli 19 prosenttia. Konsernin likviditeetti on hyvä. 
 
Henkilöstö ja organisaatio 
 
Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 291 (288). Henkilöstömäärä 
kasvoi kolmella henkilöllä eli 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Henkilöstöstä 71 prosenttia työskenteli Suomessa ja 29 prosenttia Suomen 
ulkopuolella. 
 
Liiketoiminnat 
 
Varainhoitoliiketoiminta 
 

 
 
 
Varainhoitotoiminta kehittyi tarkastelujaksolla markkinatilanteen huomioiden 
kohtuullisesti. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa 
nettomääräisesti 5,3 miljardia euroa (5,2 mrd. euroa). Joulukuun lopun tilanteeseen 
verrattuna yksikön hallinnoimat varat nousivat 117 miljoonaa euroa. Evlin 
sijoitusrahastojen nettomerkinnät olivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 23,8 
miljoonaa euroa (61 milj. euroa).  
 
Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattoman Morningstarin maaliskuun 
rahastovertailussa 3,24 (3,40). Evlin 34 rahastosta on vertailussa mukana 29. Näistä 
yhteensä 12 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen. 
 
Yksittäisten rahastojen tammi-maaliskuun tuottovertailussa parhaiten menestyivät 
korkorahastoista Evli Ruble Debt (tuottoero indeksiin 3,98 %) ja osakerahastoista Evli 
Sustainable Climate (tuottoero indeksiin 4,97 %). 
 
Evli-Rahastoyhtiö saavutti katsauskauden aikana tunnustusta ulkomaisilta 
rahastoluokittelijoilta. Morningstar valitsi Evli-Rahastoyhtiön kokonaisuutena Suomen 
parhaaksi korkovarainhoitajaksi, minkä lisäksi Evlin korkorahastot menestyivät 
pohjoismaisessa Lipper Funds Awards 2011 -vertailussa.  
 
Evli Reaalikorko oli kolmen ja viiden vuoden tuottovertailun perusteella Pohjoismaiden 
paras inflaatioon sidottuihin korkopapereihin sijoittava rahasto. Yrityslainarahasto Evli 

Varainhoitoliiketoiminta numeroina 1-3/2011 1-3/2010 Muutos %
Nettoliikevaihto, M€ 8,6 7,8 10 %
Liiketulos, M€ 1,8 1,3 38 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 93 99 -6 %
Hallinnoitavissa oleva varallisuus (netto), katsauskauden lopulla, M€ 5 287 5 240 1 %
Markkinaosuus (Evli-Rahastoyhtiö), %* 5,0 5,2
Nettomerkinnät Evlin omiin rahastoihin, M€* 23,8 61
Rahastojen MorningStar tähditys, keskiarvo 3,2 3,4

lähde: rahastoraportti, Finanssialan Keskusliitto ry
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Corporate Bond oli oman luokkansa tuottoisin rahasto viiden ja kymmenen vuoden 
vertailussa. Myös osakepainotteinen yhdistelmärahasto Evli Global Multi Manager 75 
oli luokkansa tuottoisin rahasto 10 vuoden ajanjaksolla. Korkeatuottoisiin yrityslainoihin 
sijoittava Evli European High Yield -rahasto saavutti puolestaan kymmenen vuoden 
toimintahistorian. 
 
Pääomamarkkinapalvelut 
 

 
 
Yksikön nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 40 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti 
palkkiotuottojen kasvu.  
 
Tarkastelujaksolla yksikön toteuttama merkittävä osake-erän myynti oli Technopolis 
Oyj (kaupan arvo 9,9 milj. euroa). Kaupassa omistusta vaihtoi  
2 300 000 kappaletta Technopolis Oyj:n osakkeita, mikä vastaa 3,7 prosenttia  
kaupankäynnin kohteena olleen osakesarjan osakekannasta. 
 
Corporate Finance 
 

 
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yritys- ja rahoitusjärjestelymarkkina jatkui 
varsin aktiivisena ja Corporate Finance -yksikkö toimi muun muassa neuvonantajana 
kahdessa hoivapalveluyhtiö Frösundan tekemässä yritysostossa. Yleinen epävarmuus 
viivästyttää edelleen Corporate Finance -yksikön projektien toteutusta. Aktiviteetti 
Venäjällä säilyi erittäin hyvällä tasolla. Kokonaisuudessaan Corporate Finance -yksikön 
toimeksiantokanta on tyydyttävällä tasolla. 
 
Evlin hallitus ja tilintarkastajat 
 
4.3.2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen 
valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Timo 
Korvenpää, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen 
puheenjohtajana toimii Henrik Andersin. Pekka Hietala ei ole enää käytettävissä 
hallitusta muodostaessa.  
 
Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n 
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman. 
 

Pääomamarkkinapalvelut numeroina 1-3/2011 1-3/2010 Muutos %
Nettoliikevaihto, M€ 5,7 4,1 40 %
Liiketulos, M€ 1,0 -0,9 212 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 55 65 -15 %

Markkinaosuus (OMX Helsinki), EUR volyymistä, % 1,5 3,0
Markkinaosuus (OMX Helsinki), kauppojen lukumäärästä, % 1,6 2,6

Corporate Finance numeroina 1-3/2011 1-3/2010 Muutos %

Nettoliikevaihto, M€ 0,8 2,4 -66 %
Liiketulos, M€ -1,2 0,7 -269 %
Henkilöstö, katsauskauden lopulla 44 43 2 %
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Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset 
 
Evli Pankki Oyj:n osakemäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 42 436 
osakkeella osakeannin seurauksena. Tarkastelujaksolla Evli Russia Oy:n koko 
osakekanta siirtyi Evli Pankki Oy:n omistukseen ja osakeanti oli seurausta tästä 
järjestelystä. 

 
Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset  
 
Yhtiökokouksen 2.3.2010 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla 
yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2011 alussa yhteensä 18 376 kappaletta. 
Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten 
myötä. 
 
Hallitus käytti yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa osakeantivaltuutusta tarjoamalla 
yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 11.2.2011 tekemällään päätöksellä yhteensä  
42 436 osaketta, jotka kaikki tulivat merkityiksi. Uudet osakkeet merkittiin 
kaupparekisteriin 7.3.2011. 
 
Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.3.2011 valtuuttaa hallituksen 
päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 
§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 
osakkeiden lukumäärä voi kuitenkin olla yhteensä enintään kolmesataaviisitoistatuhatta 
(315 000) kappaletta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään 
osakeannista, optio-oikeuksien ja/tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa 
samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi niistä päättää. Valtuutus on voimassa 
toistaiseksi, kuitenkin enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen 
päätöksestä lukien.  
 
Yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson 
aikana.  
 
Varsinainen yhtiökokous päätti 4.3.2011 valtuuttaa hallituksen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia 
enintään 420 279 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, 
kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien osakkeiden 
yhteenlaskettu määrä hankinnan jälkeen ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön 
kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu hankkimaan omia osakkeita myös muussa 
kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa ja päättämään osakkeiden 
hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta 
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 
 
Yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on 
käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 
yhteensä 3 752 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten 
mukaisesti osakkuusmuutosten myötä. 
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Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 86 461 kappaletta omia 
osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 245 235 kappaletta.  
 
Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia. 
 
Riskienhallinta 
 
Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen 
häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, 
konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja sisäinen 
valvonta organisoidaan Evlissä. Hallitus on myös asettanut tase- ja riskikomitean 
(Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. 
Riskienhallintayksikkö valvoo päivittäistä liiketoimintaa ja liiketoimintayksiköille 
myönnettyjen riskilimiittien noudattamista. 
 
Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli 
maaliskuun lopussa noin 5,5 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta 
markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,1 miljoonan euron skenaariotappio. 
Maaliskuun lopussa Treasury-yksikön korkoriski oli noin +/- 1,7 miljoonaa euroa 
olettaen, että markkinakorot nousisivat/laskisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Evlin 
likviditeettitilanne on säilynyt hyvänä. 
 
Näkymät  
 
Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta toimintaympäristö on yhtiön markkina-
alueella säilynyt suotuisana. Tämä mahdollistaa yhtiön liiketoiminnan kehittymisen 
positiivisesti tilikaudella. 
 
Helsingissä 20. päivänä huhtikuuta 2011 
 
Hallitus 
 
Lisätietoja: 
 
toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki  
puh. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000 
 
talousjohtaja Johanna Lamminen 
puh. (09) 4766 9861 tai 040 848 4448 
 
www.evli.com 
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* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta 

LAAJA TULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2011 1-3/ 2010 1-12/ 2010

Korkokate 0,8 0,3 2,2
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 14,2 13,3 56,5
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,1 2,3 0,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,1 0,2
Hallintokulut

Henkilöstökulut -6,6 -6,5 -26,2
Muut hallintokulut -4,7 -4,5 -18,3

Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,9 -3,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,8 -3,1

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,1 3,2 8,2
Voitonjako henkilökunnalle -1,4 -1,1 -4,0

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,7 2,1 4,2
Tuloverot* -0,6 -0,3 -0,8

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,1 1,8 3,4
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,4 1,0
Emoyrityksen omistajille 1,0 1,4 2,4

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,1 1,8 3,4

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 -0,5
Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0 -0,5

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 1,8 2,9
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 0,4 1,0
Emoyrityksen omistajille 1,0 1,4 1,9
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* Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta 

 

LAAJA TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, M€ 1-3/ 2011 10-12/ 2010 7-9/2010 4-6/ 2010 1-3/ 2010

Korkokate 0,8 0,8 0,6 0,5 0,3
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 14,2 13,6 13,6 16,0 13,3
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 1,1 -0,1 0,6 -2,3 2,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Hallintokulut

Henkilöstökulut -6,6 -7,3 -5,4 -6,9 -6,5
Muut hallintokulut -4,7 -4,8 -4,5 -4,5 -4,5

Poistot ja arvonalentumiset -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,7 -0,9 -0,8 -0,8

LIIKEVOITTO ENNEN VOITONJAKOA HENKILÖKUNNALLE 3,1 0,6 3,3 1,1 3,2
Voitonjako henkilökunnalle -1,4 -1,5 -0,6 -0,7 -1,1

LIIKEVOITTO / -TAPPIO 1,7 -1,0 2,6 0,4 2,1
Tuloverot* -0,6 0,6 -1,2 0,1 -0,3

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,1 -0,3 1,4 0,5 1,8
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 -0,3 0,6 0,3 0,4
Emoyrityksen omistajille 1,0 0,0 0,8 0,2 1,4

TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO 1,1 -0,3 1,4 0,5 1,8

MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN (IAS 1) MUKAISET ERÄT:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0
Tilikauden laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 1,1 -0,8 1,4 0,5 1,8
Jakautuminen

Määräysvallattomien osuuksien omistajille 0,2 -0,3 0,6 0,3 0,4
Emoyrityksen omistajille 1,0 -0,5 0,8 0,2 1,4
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KONSERNITASE, M€ 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
VARAT

Käteiset varat 43,3 80,0 27,5
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 251,5 225,0 236,7
Saamiset luottolaitoksilta 15,2 13,6 19,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 57,9 49,0 58,1
Saamistodistukset 28,4 49,5 38,3
Osakkeet ja osuudet 98,7 140,4 92,6
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0,1 0,1 0,1
Johdannaissopimukset 12,8 9,1 19,4
Aineettomat hyödykkeet 14,8 14,5 14,5
Aineelliset hyödykkeet 1,7 1,8 1,5
Muut varat 259,4 500,7 138,6
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 7,7 6,1 5,6
Laskennalliset verosaamiset 1,5 0,7 0,8

VARAT YHTEENSÄ 793,0 1 090,5 652,8

VELAT JA OMA PÄÄOMA

Velat luottolaitoksille 29,7 141,0 21,2
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 308,6 284,3 298,3
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 66,2 60,1 62,8
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 34,8 68,3 42,4
Muut velat 280,9 466,8 151,3
Siirtovelat ja saadut ennakot 21,4 13,2 19,3
Laskennalliset verovelat 0,6 1,2 0,6

742,2 1 034,9 595,9
Oma pääoma emoyrityksen omistajille 49,9 54,6 55,3
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 0,9 1,5

VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 793,0 1 090,5 652,8
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OMA PÄÄOMA, M€

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Sij.vapaan 
pääoman 

rahasto
Muut 

rahastot Muuntoero
Kertyneet 
voittovat Yhteensä

Vähemmistö-
osuus

Oma 
pääoma 

yhteensä

Oma pääoma 31.12.2009 30,2 1,8 10,0 0,1 0,5 15,8 58,4 1,3 59,7
Muuntoero -0,1 -0,1 -0,1
Kauden voitto / -tappio 1,4 1,4 0,4 1,8
Osingonjako -5,0 -5,0 -0,2 -5,2
Osakeanti 0,4 0,4 0,4
Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 -0,3
Muut muutokset 0,0 -0,5 -0,5
Oma pääoma 31.12.2010 30,2 1,8 10,5 0,1 0,5 12,2 55,3 1,5 56,8
Muuntoero -0,7 -0,7 -0,7
Kauden voitto / -tappio 1,0 1,0 0,2 1,1
Osingonjako -5,2 -5,2 -0,7 -5,9
Osakeanti 0,0 0,0 0,0
Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 -0,3
Muut muutokset -0,2 -0,2 -0,1 -0,3
Oma pääoma 31.3.2011 30,2 1,8 10,5 0,1 -0,2 7,5 49,9 0,9 50,8
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RAHOITUSLASKELMA, M€ 1-3/ 2011 1-3/ 2010 1-12/ 2010

Liiketoiminnan rahavirrat
Saadut korot ja palkkiot sekä arvopaperikaupan tuotot 
osinkotuottoineen 12,5 -24,8 56,6
Maksetut korot ja palkkiot -3,1 -2,7 -8,2

Tavaroiden ja palveluiden toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -7,0 -5,1 -51,1

Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys:
Kaupankäyntivaraston, -varojen ja -velkojen nettomuutos 32,4 -21,4 30,7

Talletukset viranomaisvelvoitteista tai keskuspankin valvontaa varten 0,0 0,4 0,8
Saamiset asiakkailta -1,0 89,8 -36,7
Velkakirjojen liikkeellelasku 3,3 2,6 5,3

Liiketoiminnasta kertyneet nettovarat ennen tuloveroja 37,1 38,8 -2,7
Tuloverot -0,3 0,6 -2,3

Liiketoiminnan nettorahavirta 36,8 39,3 -4,9

Investointien rahavirta
Muutokset tytär- ja osakkuusyrityksissä -1,2 -1,3 -1,1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1,3 -0,9 -3,4

Investointien nettorahavirta -2,5 -2,1 -4,5

Rahoituksen rahavirrat
Osakeanti 0,0 0,2 0,5
Omien osakkeiden hankinta -0,3 -0,3 -0,5
Maksetut osingot -5,3 -5,7 -5,7

Rahoituksen nettorahavirta -5,6 -5,8 -5,9

Rahavirtojen nettolisäys/-vähennys 28,7 31,5 -15,4
Rahavarat tilikauden alussa 45,3 60,5 60,5

0,2 0,1 0,2

Rahavarat tilikauden lopussa 74,3 92,0 45,3

Valuuttakurssien muutosten vaikutus rahavaroihin
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Konsernitoiminnot sisältävät sisäisen pankin, konsernin riskienhallinnan, taloushallinnon, tietohallinnon, 
konsernin viestinnän, lakiasiat ja compliance toiminnan sekä henkilöstöhallinnon. 

 

Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011 1-3/ 2011

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 5,9 0,8 8,6 0,7 0,0 16,1
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 5,7 0,8 8,6 0,9 0,0 16,1

TULOS
Segmentin operatiiv iset kulut -3,9 -1,7 -5,6 -3,1 0,0 -14,4
Yritystason kulut -0,8 -0,3 -1,3 2,4 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio 1,0 -1,2 1,8 0,2 0,0 1,7

Verot -0,6 -0,6
Segmentin voitto/tappio 1,0 -1,2 1,8 0,2 -0,6 1,1

SEGMENTTITASE 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011 31.3.2011

Segmentin varat 344,7 2,4 74,7 377,1
Kohdistumattomat yritystason varat -5,9

Konsernin varat yhteensä 793,0
Segmentin velat 327,4 0,6 56,1 363,9
Kohdistumattomat yritystason velat -5,8

Konsernin velat yhteensä 742,2

Pääomamark-
kinat

Corporate 
Finance Varainhoito

Konserni-
toiminnot

Kohdistamat-
tomat Konserni

SEGMENTTITULOSLASKELMA, M€ 1-3/ 2010 1-3/ 2010 1-3/ 2010 1-3/ 2010 1-3/ 2010

TUOTOT 
Tuotot ulkopuolisilta asiakkailta 4,2 2,4 7,8 1,5 0,0 16,0
Tuotot toisilta segmenteiltä -0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Tuotot yhteensä 4,1 2,4 7,8 1,6 0,0 16,0

TULOS
Segmentin operatiiv iset kulut -4,3 -1,5 -5,5 -2,7 0,0 -13,8
Yritystason kulut -0,7 -0,3 -1,1 2,1 0,0 0,0

Liikevoitto/ -tappio -0,9 0,7 1,3 1,0 0,0 2,1

Verot -0,3 -0,3
Segmentin voitto/tappio -0,9 0,7 1,3 1,0 -0,3 1,8

SEGMENTTITASE 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2010 31.3.2010

Segmentin varat 474,1 3,2 102,8 518,5
Kohdistumattomat yritystason varat -8,1

Konsernin varat yhteensä 1 090,5
Segmentin velat 456,6 0,9 78,2 507,5
Kohdistumattomat yritystason velat -8,1

Konsernin velat yhteensä 1 034,9

2011

2010
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KONSERNIN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1-3/ 2011 1-3/ 2010 1-12/ 2010

Nettoliikevaihto, M€ 16,1 16,0 59,4
Liikevoitto / -tappio, M€ 1,7 2,1 4,2
% nettoliikevaihdosta 10,8 13,2 7,0
T ilikauden voitto / tappio, M€ 1,1 1,8 3,4
% nettoliikevaihdosta 7,1 11,4 5,7
Oman pääoman tuotto-% (ROE) * 8,6 12,6 5,9
Koko pääoman tuotto-% (ROA) * 0,6 0,8 0,5
Omavaraisuusaste, % 6,4 5,1 8,7
Tuotto/kulu -suhde 1,1 1,2 1,1
Henkilöstö tilikauden lopussa 291 288 282
*annualisoitu

Konsernin vakavaraisuus 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010

Omat varat, M€ * 35,9 40,5 37,5
Riskipainotetut erät yhteensä markkina- ja luottoriskistä, M€ 162,4 188,1 148,1
Vakavaraisuussuhde, % 13,4 13,2 14,8
Evli Pankki Oyj:n vakavaraisuussuhde, % 16,2 15,7 17,2
Omien varojen ylijäämä M€ 14,4 15,9 17,2
Omien varojen suhde omien varojen vähimmäisvaatimukseen 1,7 1,7 1,9

* sisältäen vain ensisijaiset omat varat

 Tunnuslukujen laskentakaavat 

Nettoliikevaihto 
Saadaan suoraan tuloslaskelmasta. Sisältää bruttotuotot, joista vähennetään 
korko- ja palkkiokulut.

Liikevoitto tai -tappio Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Tilikauden voitto Saadaan suoraan tuloslaskelmasta 

Liikevoitto/-tappio – verot 
Oma pääoma + vähemmistöosuus (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Liikevoitto/-tappio - verot 
Taseen loppusumma keskimäärin (vuoden alun ja lopun keskiarvo) 

Oma pääoma + vähemmistöosuus + varaukset 
Taseen loppusumma 

Korkokate  + nettopalkkiotuotot + tuotot oman pääoman ehtoisista 
sijoituksista+ arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + myytävissä 
olevien rahoitusvarojen nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot 
Hallintokulut + poistot + liiketoiminnan muut kulut 

Tuotto-kulu-suhde = x 100 

Oman pääoman tuotto (ROE), % = x 100 

Koko pääoman tuotto (ROA), % = x 100 

Omavaraisuusaste, % = x 100 
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Luvut ovat tilintarkastamattomat. 
 

LAATIMISPERIATTEET 

LIITETIEDOT, M€ 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010

Vieraan ja oman pääoman ehtoiset arvopaperit

Oman pääoman ehtoiset esitetään oman pääoman muutoslaskelmassa
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat

Sijoitustodistukset 7,9 9,5 11,0
Joukkovelkakirjalainat 58,2 50,6 51,9
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 66,2 60,1 62,8

Maturiteettijakauma alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5,3 9,0 51,9

Muutokset yleiseen liikkeseen lasketuissa joukkovelkakirjalainoissa 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
Liikkeeseenlaskut 4,4 5,8 24,4
Takaisinhankinnat 1,9 6,5 18,8

Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset 6,4 9,2 6,4
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 1,4 1,9 1,7
Takaukset muiden puolesta 0,5 0,5 0,5
Käyttämättömät luottojärjestelyt 3,6 2,2 3,1

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 1-3/ 2011

Eläke-säätiö
Osakkuus-

yritykset
Yrityksen 

johto

Velat 0,0 0,0 0,0

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-stardardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti, 
siten kuin EU on sen hyväksynyt. T ilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
segmenttiraportoinin periaatteet on kuvattu vuoden 2010 tilinpäätöksessä.

 


	Markkinoiden kehitys
	Alkuvuoden aikana markkinat kehittyivät maltillisesti. Arabimaiden levottomuudet, Japanin maanjäristys ja Portugalin rahoitusongelmat ovat vähentäneet riskinottohalukkuutta markkinoilla. Yritysten tuloskehitys on kuitenkin jatkunut hyvänä, ja myös maa...
	Tarkastelujakson aikana osakekurssit nousivat maailmanlaajuisesti 2,8 prosenttia MSCI-maailmanindeksillä laskettuna. Kehittyvien maiden osakemarkkinoita kuvaava MSCI Emerging markets free -indeksi nousi 2,2 prosenttia ja Euroopan osakemarkkinoita kuva...
	Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 0,25 prosentilla 1,25 prosenttiin 7. huhtikuuta. Euro vahvistui dollariin nähden 6,7 prosenttia.
	Rahasto-osuuksien nettomerkinnät olivat Suomessa tammi-maaliskuussa
	36,7 miljoonaa euroa (1 225,7 milj. euroa).
	Liikevaihdon kehitys
	Evli-konsernin nettoliikevaihto kasvoi hieman edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta ollen 16,1 miljoonaa euroa (16,0 milj. euroa). Nettoliikevaihdon kehitykseen vaikuttivat positiivisesti sekä varainhoitoliiketoiminnan että pääomamarkkinoiden palk...
	Varainhoitoliiketoimintayksikön nettoliikevaihto kasvoi 10 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksikön palkkiotuottojen kasvun taustalla oli ennen kaikkea rahastosijoitusten kasvu ja etenkin asiakkaiden osoittama kiinnostus ...
	Pääomamarkkinapalvelut-yksikön tarkastelujakson nettoliikevaihto kasvoi 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erityisesti kasvua kertyi nettopalkkiotuotoista, jotka kasvoivat 32 prosentilla verrattuna edellisen vuoden ensim...
	Corporate Finance -yksikön nettoliikevaihto laski 66 prosentilla verrattuna edellisen vuoden ensimmäiseen vuosineljännekseen. Merkittävät liikevaihdon vaihtelut vuosineljännesten välillä ovat tyypillisiä Corporate Finance -liiketoiminnalle. Yksikön to...
	Tuloksen ja kulurakenteen kehitys
	Konsernin tarkastelujakson tulos ennen voitonjakoa henkilökunnalle ja veroja oli  3,1 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli  1,7 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa). Konsernin tuotto/kulu-suhdeluku pysyi viime ...
	Konsernin kiinteät kustannukset olivat edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla.
	Tase ja rahoitus
	Konsernin oma pääoma oli tarkastelujakson lopussa 50,8 miljoonaa euroa. Evli soveltaa Basel II -vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää (luottoriskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmää (operatiivisen riskin oman pääoman vaade). Konsernin vaka...
	/
	Konsernin varainhankinta yleisöltä ja luottolaitoksilta väheni 17 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön luottokanta kasvoi edellisen vuoden tasosta  18 prosenttia noin 58 miljoonaan euroon. Konsernin myöntämien lainojen suhde Evli Pankki Oy...
	Henkilöstö ja organisaatio
	Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 291 (288). Henkilöstömäärä kasvoi kolmella henkilöllä eli 1,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstöstä 71 prosenttia työskenteli Suomessa ja 29 prosenttia Suome...
	Liiketoiminnat
	Varainhoitoliiketoiminta
	/
	Varainhoitotoiminta kehittyi tarkastelujaksolla markkinatilanteen huomioiden kohtuullisesti. Liiketoimintayksikön hallinnoimat varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 5,3 miljardia euroa (5,2 mrd. euroa). Joulukuun lopun tilanteeseen verrattu...
	Evlin rahastojen keskimääräinen tähditys oli riippumattoman Morningstarin maaliskuun rahastovertailussa 3,24 (3,40). Evlin 34 rahastosta on vertailussa mukana 29. Näistä yhteensä 12 rahastoa on saanut parhaan tai toiseksi parhaan Morningstar-luokituksen.
	Yksittäisten rahastojen tammi-maaliskuun tuottovertailussa parhaiten menestyivät korkorahastoista Evli Ruble Debt (tuottoero indeksiin 3,98 %) ja osakerahastoista Evli Sustainable Climate (tuottoero indeksiin 4,97 %).
	Evli-Rahastoyhtiö saavutti katsauskauden aikana tunnustusta ulkomaisilta rahastoluokittelijoilta. Morningstar valitsi Evli-Rahastoyhtiön kokonaisuutena Suomen parhaaksi korkovarainhoitajaksi, minkä lisäksi Evlin korkorahastot menestyivät pohjoismaises...
	Evli Reaalikorko oli kolmen ja viiden vuoden tuottovertailun perusteella Pohjoismaiden paras inflaatioon sidottuihin korkopapereihin sijoittava rahasto. Yrityslainarahasto Evli Corporate Bond oli oman luokkansa tuottoisin rahasto viiden ja kymmenen vu...
	Pääomamarkkinapalvelut
	/
	Yksikön nettoliikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 40 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Nettoliikevaihdon kasvuun vaikutti erityisesti palkkiotuottojen kasvu.
	Tarkastelujaksolla yksikön toteuttama merkittävä osake-erän myynti oli Technopolis Oyj (kaupan arvo 9,9 milj. euroa). Kaupassa omistusta vaihtoi
	2 300 000 kappaletta Technopolis Oyj:n osakkeita, mikä vastaa 3,7 prosenttia  kaupankäynnin kohteena olleen osakesarjan osakekannasta.
	Corporate Finance
	/
	Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yritys- ja rahoitusjärjestelymarkkina jatkui varsin aktiivisena ja Corporate Finance -yksikkö toimi muun muassa neuvonantajana kahdessa hoivapalveluyhtiö Frösundan tekemässä yritysostossa. Yleinen epävarmuus viiväs...
	Evlin hallitus ja tilintarkastajat
	4.3.2011 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Evli Pankki Oyj:n hallitukseen valittiin uudelleen Henrik Andersin, Robert Ingman, Harri-Pekka Kaukonen, Timo Korvenpää, Mikael Lilius, Teuvo Salminen ja Thomas Thesleff. Hallituksen puheenjohtajana to...
	Varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Marcus Tötterman.
	Evlin osake-, omistus- ja konsernirakenteen muutokset
	Evli Pankki Oyj:n osakemäärä kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 42 436 osakkeella osakeannin seurauksena. Tarkastelujaksolla Evli Russia Oy:n koko osakekanta siirtyi Evli Pankki Oy:n omistukseen ja osakeanti oli seurausta tästä järjestelystä.
	Evlin osakepääoman kehitys ja hallituksen valtuutukset
	Yhtiökokouksen 2.3.2010 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiö hankki omia osakkeitaan vuoden 2011 alussa yhteensä 18 376 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti osakkuusmuutosten myötä.
	Hallitus käytti yhtiökokouksen 2.3.2010 antamaa osakeantivaltuutusta tarjoamalla yhtiön avainhenkilöille merkittäväksi 11.2.2011 tekemällään päätöksellä yhteensä  42 436 osaketta, jotka kaikki tulivat merkityiksi. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekis...
	Evli Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 4.3.2011 valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden OYL 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä...
	Yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaa osakeantivaltuutusta ei käytetty tarkastelujakson aikana.
	Varsinainen yhtiökokous päätti 4.3.2011 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan valtuutuksen perusteella hankkia enintään 420 279 kappaletta ja ne voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä, kuitenkin sit...
	Yhtiökokouksen 4.3.2011 antamaa omien osakkeiden hankkimisvaltuutusta hallitus on käyttänyt hankkimalla omia osakkeitaan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 3 752 kappaletta. Osakkeet tulivat yhtiön haltuun osakassopimusten mukaisesti os...
	Tarkastelujakson lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 86 461 kappaletta omia osakkeita. Koko osakemäärä oli tarkastelujakson lopussa 4 245 235 kappaletta.
	Yhtiön osakepääomassa ei tarkastelujakson aikana tapahtunut muutoksia.  Riskienhallinta
	Riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian ja tulonmuodostuksen häiriötöntä toteuttamista. Evlin emoyhtiön hallitus vahvistaa riskienhallinnan periaatteet, konsernin riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan riskienhallinta ja s...
	Evlin oman sijoitussalkun ja kaupankäyntivaraston Delta-korjattu hintariski oli maaliskuun lopussa noin 5,5 miljoonaa euroa, jolloin 20 prosentin negatiivisesta markkinaliikkeestä olisi aiheutunut noin 1,1 miljoonan euron skenaariotappio. Maaliskuun l...
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