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Vi är inriktade på ett bestående, nära samarbete och 
vinnlägger oss om att förstå kundens situation. Vi 
erjuder kapitalförvaltningstjänster som byggs upp 
enligt kundens behov och önskemål samt heltäckande 
och effektivt verkställda kapitalmarknadstjänster.
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 2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010  2006 2007 2008 2009 2010

intäkter/kostnaderrörelsevinst,  M€eget kapital och  
Minoritetsandel,  M€

oMsättning, M€

koncErnEns nyckEltal

1.1.-31.12.2010 1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006

Omsättning, 1 000€ 59 380 53 758 56 172 79 879 55 776
Rörelsevinst/-förlust, 1 000€ 4 176 5 251 -718 15 884 5 114
    % av omsättningen 7,0 9,8 -1,3 19,9 9,2
Räkenskapsårets vinst/förlust, 1 000€ 3 407 3 695 -1 134 12 040 5 653
    % av omsättningen 5,7 6,9 -2,0 15,1 10,1
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 5,9 6,3 -1,8 18,5 9,7
Avkastning på totalt kapital, % (ROA) 0,5 0,5 -0,1 1,4 0,8
Soliditet, % 8,7 8,6 8,7 7,4 8,4
Kostnads-intäktsrelation 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1
Koncernens kapitaltäckningsgrad, % 14,8 13,6 14,1 15,3 22,6
Personal i slutet av perioden 282 281 295 377 295



Den allmänna ekonomiska utvecklingen var positiv år 
2010, förtroendet för kapitalmarknaden återvände ef-
terhand och aktiekurserna beskrev en måttlig steg-
ring. Trots osäkerheten, som bottnade i euroländernas 
skuldkris, utvecklades den europeiska ekonomin och 
kapitalmarknaden i positiv riktning med stöd av till-
växtmarknadernas starka exportefterfrågan.

Evli lyckades utnyttja de möjligheter som den posi-
tiva marknadsutvecklingen erbjöd. Våra provisionsin-
täkter fördubblades nästan jämfört med föregående år 
och var 56,5 miljoner euro (2009: 37,3 milj. euro). Alla 
operativa enheter utvecklades positivt. Corporate Fi-
nance- och Wealth Management-enheterna stod för 
den största ökningen av provisionsintäkter. 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 59,4 mil-
joner euro (53,8 milj. euro) och resultatet till 3,4 mil-
joner euro (3,7 milj. euro). Nettoomsättningens och 
resultatets tillväxt bromsades av att treasury-verk-
samheten hade ett svagare resultat än väntat. År 

Evlis kundverksamhet utvecklades mycket starkt år 2010 efter det mycket svåra året 2009. Alla affärsen-
heters provisionsintäkter ökade klart, vilket tyder på att kunderna litar på vår expertis och är nöjda med 
vår service. Treasury-enhetens resultat var klart svagare än det ovanligt goda resultatet år 2009, vilket 
drog ner koncernens resultat till samma nivå som föregående år.

Med differentiering och nya  
tillväxtområden som målsättning

2009 lyckades vi mycket effektivt utnyttja företags-
lånens betydande värdeökning, som uppstod då fö-
regående års rekordhöga riskpremier återgick till 
normalnivån. År 2010 rådde inga sådana undantags-
tillstånd och treasury-verksamhetens resultat var 
klart svagare än föregående års resultat. Affärsverk-
samhetens resultatnivå stod kvar, men det uppstod 
på ett helt annat sätt då hela resultatet utgjordes av 
provisionsintäkter. 

positiv utveckling på många fronter
Inom Wealth Management bibehöll vi vår position 
som en ledande kapitalförvaltare åt institutionella 
placerare i Finland. I Scandinavian Financial Resear-
chs enkät riktad till institutionella placerare kom Evli 
på delad andra plats i helhetsbedömningen av kvali-
tet och vår marknadsposition som kapitalförvaltare åt 
krävande institutionella placerare blev klart starkare. 
Enligt en årlig jämförelse av Private Bankers utförd av 

vErkställandE dIrEktörEns övErsIkt
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tidskriften Euromoney, erbjuder Evli den bästa servi-
cen i Finland för företagare. 

Under året inledde vi inom kapitalförvaltningen 
en stark satsning på utvecklandet av nättjänsterna, i 
syfte att attrahera en större krets av privatkunder. Vi 
öppnade webbportalen My Evli, där våra kunder kan 
hämta sina kapitalförvaltningsrapporter och samtidigt 
följa upp och analysera sina tillgångars värdeutveck-
ling. Tjänsten har redan fått mycket bra respons och vi 
fortsätter att utveckla den under loppet av 2011. 

Corporate Finance-enheten var både i Sverige och 
i Ryssland mycket framgångsrik på förvärvsmarkna-
den. I motsats till Finland, blev aktiviteten på för-
värvsmarknaden klart livligare redan år 2010. I Sve-
rige har Evli en speciellt stark ställning som rådgivare 
inom hälsovårdssektorn. Vår ryska enhets marknads-
expertis och omfattande nätverk av kontakter har bli-
vit en tydlig faktor varigenom vi skiljer oss i konkur-
rensen då finska företag ger rådgivningsmandat vid 
företagsförvärv i Ryssland. Det var tack vare vårt spe-
cialkunnade vi år 2010 fick ett flertal uppdrag, också 
av stora företag som av tradition har anlitat globa-
la investeringsbanker. I Ryssland har vi blivit en av de 
största rådgivarna vid företagsförvärv, vilket är för-
vånansvärt väl arbetat då man beaktar vår storlek. 
Härefter är vår avsikt att utnyttja vårt specialkunna-
de inom hälsovårdssektorn och på ryska marknaden 
ännu mer effektivt och inom hela vårt verksamhets-
område.  

Aktiemäklarverksamhetens volymer ökade nå-
got efter två år av kraftig minskning, men är alltjämt 
långt ifrån de starkaste årens nivå. I Finland lyckades 
vår erfarna och sakkunniga organisation utnyttja ak-
tiehandelns försiktiga ökning och bibehålla vår ställ-
ning som en av de institutionella placerarnas mest 
eftertraktade aktiemäklare. På grund av bankernas 
ökade kapitalkrav bestämde vi oss för en strategi som 

går ut på att betona kundverksamheten som källa till 
intäkter och att minska på handeln med den egna ak-
tieportföljen. I Sverige har tradingverksamheten ut-
gjort en betydlig del av mäklarenhetens intäkter och 
därför innebar detta en betydande resultatminskning. 
Framdeles utvecklar vi affärsrörelsen på provisionsba-
sis också i Sverige. 

Då en allt större del av aktiehandeln sker på elek-
tronisk väg och provisionsnivåerna överlag har fal-
lit måste mäklarna skapa nya produkter för att vara 
framgångsrika. Vi har aktivt tagit itu med saken. I 
början av 2009 inledde vi en mäklarrörelse med fo-
kus på strukturerade produkter som har utvecklats väl. 
Våren 2010 lanserade vi en ny omfattande ETF-pro-
duktportfölj (Exchange Traded Funds) som mottogs 
mycket positivt.

en uppdaterad strategi och ny organisation siktar 
på tillväxt genom differentiering
Hösten 2010 uppdaterade vi vår strategi. Vi bibe-
höll relationship banking som kärnan i strategin men 
vi strävar efter tillväxt genom att i ännu högre grad 
differentiera alla enheters tjänster och kundrelatio-
ner. Skillnaderna mellan olika banker är mycket små, 
och därför anser vi at detta är den enda vägen till 
framgång. 

Enligt vår syn kommer kapitalförvaltningstjänster 
som riktas till enskilda personer att utgöra det kraf-
tigast växande affärssegmentet. Vårt mål är att lyf-
ta dessa tjänster till en helt ny nivå där vi inte endast 
ger våra kunder råd angående förvaltningen av de-
ras likvida tillgångar utan deras tillgångar som helhet. 
Inom segmentet företagsservice tror vi att efterfrågan 
på tjänsterna i anslutning till låneemissioner och obli-
gationsmäklarverksamheten ökar då bankernas förut-
sättningar att finansiera företag försvagas genom de 
allt strängare kraven på soliditet och likviditet. Enligt 

vår bedömning uppstår det därför inom de närmas-
te åren en marknad för lånefinansiering i Norden. Vi 
vill aktivt delta på båda dessa tillväxtområden och ut-
vecklar verksamheten därefter. 

I samband med uppdateringen av vår affärsstrategi, 
förnyade vi även vår organisation genom att övergå 
från att enligt traditionellt mönster dela Wealth Ma-
nagement-enheten efter kundsegment i en indelning 
på basis av tjänster och produkter samt genom att 
omorganisera investeringsbankverksamheten enligt 
verksamhetsland. Omorganiseringen har som målsätt-
ning att flytta ledningens tyngdpunkt närmare kunden 
och att inom varje affärsrörelse hitta de specifika om-
rådena vars utveckling är viktigast för kunden.

Enligt vår bedömning kommer de allmänna till-
växtutsikterna på vår kärnmarknad inte att nå de fö-
regående högkonjunkturernas nivå. Vi kommer att se 
tillväxt, men den förekommer i mer begränsade mark-
nadssegment än hittills. Vi tror att enskilda personer 
kommer att spara och placera i större utsträckning 
och att företagens lånefinansiering och den ryska 
marknaden är tillväxtområden. Därför satsar vi kraf-
tigt på dessa områden då vi utvecklar våra tjänster.

Jag tackar våra kunder, vår personal och våra part-
ners för ett framgångsrikt samarbete 2010 som ger 
oss ett starkt och gynnsamt läge att arbeta vidare 
mot våra mål.

Maunu Lehtimäki
Verkställande direktör
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WEalth  
ManagEMEnt

Evlis Wealth Management har en gedigen 
erfarenhet och kunnande i toppklass och kan 
erbjuda omfattande förvaltningstjänster för både 
professionella placerare och privatpersoner. Enheten 
har kunder i Finland, Sverige, Estland och Litauen. 
Enhetens verksamhet är inriktad på långsiktig och 
dedikerad kundservice samt en obetingad strävan 
att öka kundens förmögenhet.

högklassig egendomsför-
valtning för institutioner, 
professionella placerare och 
privatpersoner.



marknaderna är även framdeles ett viktigt område i 
Evlis verksamhet.

Konsolideringen av pensionsstiftelserna fortsatte år 
2010, vilket minskade efterfrågan på diskretionär ka-
pitalförvaltning i Finland. Utvecklingen återspeglades 
även hos Evli, men inverkan på Evlis verksamhet var 
liten. 

ännu bättre service för alla kundgrupper
Mot slutet av 2010 verkställde Evlis Wealth Mana-
gement en omorganisering för att kunna ge sina oli-
ka kundgrupper ännu bättre service. Den nya orga-
nisationen betjänar sina kunder genom tre enheter: 
rådgivning riktad till institutioner och förmögna pri-
vatpersoner, placerings- och kapitalfonder samt nät-
tjänster för privatpersoner. Genom nättjänsterna ut-
vidgar Evli Private Banking-tjänsterna så att de även 
är tillgängliga för placeringssparare som placerar 
mindre belopp. Nättjänsten My Evli innebär för kun-
den ett enkelt och problemfritt sätt att på webben 

följa upp och analysera sina tillgångars värdeutveck-
ling. Evli har som målsättning att i enlighet med den 
uppgjorda strategin öka privatkundkretsen betydligt.

grunden till framgång är flexibilitet och ett intresse 
att lära sig nya saker 
De närmaste åren påverkas kapitalmarknaden i hög 
grad av de lagändringar som styr bankverksamhe-
ten och fonderna samt liv- och skadeförsäkringsbola-
gens placeringsverksamhet. Den globala ekonomin ge-
nomgår en betydande strukturell förändring och det 
är sannolikt att kraftiga marknadsrörelser förekommer 
även under de närmast kommande åren. Framgången 
som kapitalförvaltare förutsätter såväl förmågan att 
korrekt analysera verksamhetsmiljöns utveckling och 
att reagera med de rätta åtgärderna, produkterna och 
tjänsterna. 

Under hela sin verksamhet har Evli lyckats anpassa 
sig flexibelt till marknadens förändringar. Personalens 
långa erfarenhet och solida expertis samt ivern att 
lära sig nytt och göra goda resultat åt kunderna ger 
goda förutsättningar till framgång även under kom-
mande år. Inom Wealth Management grundar sig de 
goda resultaten på en placeringsprocess som är upp-
byggd med expertis och som följs systematiskt och 
med disciplin. 

2010 var ett framgångsrikt år för Wealth Manage-
ment-enheten som hade ökad omsättning, bättre 
resultat och fler kunder än under fjolåret. Därtill 
gav placeringsverksamheten en god avkastning. 
Enhetens verksamhet och servicens kvalitet fick 
positiv respons i ett flertal jämförande undersök-
ningar och enkäter. 

Wealth Management-enhetens nettoomsättning 2010 
var 32,5 miljoner euro, vilket är 37 procent över fjol-
årets omsättning. Provisionsintäkterna ökade både 
genom att kapitalet under förvaltning ökade och ge-
nom att tillgångarnas värde ökade. Därtill påverka-
des utvecklingen positivt av förvärven av Carnegies 
förvaltningsrörelse i Finland och Erik Penser Fonder 
AB mot slutet av 2009. Wealth Management-enhe-
tens rörelseresultat ökade med 149 procent och var 
6,8 miljoner euro. Vid årets slut uppgick kapitalet un-
der förvaltning till netto 5,2 miljarder euro (2009: 4,9 
mrd. euro). Enhetens placeringsverksamhet var fram-
gångsrik under året och kundportföljernas avkastning 
var god, både med absoluta och med relativa mått.

År 2010 lanserade Evli en ny placeringsfond, Evli 
Emerging Markets Equity. Fonden ger placerarna möj-
ligheten att göra snabba placeringar på tillväxtmark-
naderna och att utnyttja denna potential. Tillväxt-

Goda resultat med solid expertis och systematiskt arbete

Lea Keinänen
Direktör, Evli Funds

Evli har som målsättning att 
i enlighet med den uppgjorda 
strategin öka privatkundkretsen 
betydligt.

WEalth ManagEMEnt
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Evlis investeringsbankverksam-
het består av enheterna corpo-
rate Finance och Markets. 

Markets-enheten betjänar inhemska och internationella 
institutioner samt privata storinvesterare i Finland, 
Sverige och Baltikum samt på valda marknader i Europa. 
Med stöd av sanalys och market making förmedlar 
enheten ett flertal olika placeringsinstrument. 

Evlis Corporate Finance-enhet erbjuder tjänster till både 
börslistade och privata medelstora företag och kapital-
investerare vid företagsförvärv och avyttring, fusioner, 
omstruktureringar och aktieemissioner. Corporate 
Finance-teamen arbetar i Helsingfors, Stockholm, Malmö, 
Tallinn, Vilnius, St. Petersburg och Moskva.



tydande tillväxt av provisionsintäkterna på markna-
den i Finland. Även i Sverige ökade provisionsintäk-
terna något, men enhetens resultat uppfyllde inte 
alla förväntningar. I de baltiska länderna, där Evli är 
den största oberoende mäklaren, var handelsvolymen 
måttlig trots stigande aktiekurser. I fjol skar Evli ner 
tradingverksamheten både i Finland och i Sverige.  

nya tjänster
2010 introducerade Markets-enheten en ny, omfat-
tande ETF-portfölj (Exchange Traded Funds). Kunderna 
har tagit väl emot den nya tjänsten som erbjuder re-
search, assistans med valet av instrument och genom-
förande av transaktionerna, där Evli är en av markna-
dens ledande aktörer. Därtill introducerade Evli under 
fjolåret ett flertal nya strukturerade produkter på 
marknaden.

Traditionellt har Evli fungerat som aktiemäklare 
men nu har banken beslutat etablera ett team av ex-
perter på skuldkapitalmarknaden. Sedan 2011 erbjuder 
Evli förmedling av företagsobligationer och fortsätter 

att i Finland och Sverige utveckla rådgivningstjänster 
som avser lånestruktur och –instrument. Bankernas 
krav på soliditet torde skärpas som en följd av finans-
krisen och detta torde höja priset på företagens låne-
kapital. Företagen kan genom skuldebrevsfinansiering 
minska sitt beroende av bankerna. Evli tror att det po-
tentiellt finns en aktiv marknad för såväl stora som 
små och medelstora företags skuldebrev.

affärsverksamheten leds lokalt
I november 2010 offentliggjorde Evli en ny strategi i 
syfte att accelerera den organiska tillväxten och re-
sultatförmågan genom att betona den lokala aspek-
ten. Detta innebar att investment banking-verksam-
heten omorganiserades i form av lokala enheter i 
Finland och Sverige. Målet är att öka det lokala sam-
arbetet mellan Markets- och Corporate Finance-en-
heterna genom att i båda länderna slå ihop dem och 
bilda en affärsenhet. I Ryssland och Baltikum funge-
rar verksamheten inom dotterbolagen, som redan nu 
leds lokalt. 

Den allmänna ekonomiska tillväxten fortsätter och 
marknaden förväntas fortsätta att efterhand växa un-
der detta år. Evli anser att kapitalmarknaden som en 
följd av den nya strategin har ganska positiva utsikter.

Aktieförmedlingsmarknaden var alltjämt utma-
nande år 2010 för Markets-enhetens huvudsakliga 
verksamhetsområde Finland, Sverige och Baltikum. 
Trots stigande aktieindex låg aktiehandeln nere. 
Evli har en så stark marknadsposition i Finland 
att förmedlingsverksamheten trots marknadsläget 
utvecklades positivt.

Kursrörelserna på den globala aktiemarknaden var 
kraftiga år 2010. Det första kvartalet var starkt men 
det andra svagt, främst på grund av den grekiska 
skuldkrisen. Tillväxten tog fart igen mot slutet av året 
och aktiemarknaden blev livligare. Under hela året 
som steg finska OMX Helsinki CAP –index med 24,8 
procent, svenska OMX Stockholm CAP -index med 
23,1 procent och Baltix-index, som beskriver aktie-
marknaden i de baltiska länderna, med 71,9 procent. 

starkt år i Finland
Jämfört med år 2009 ökade aktiehandelns volym med 
6,1 procent i Finland, 6,9 procent i Sverige och föll1,4 
procent i de baltiska länderna. Trots den dämpade 
handeln ökade Markets-enhetens omsättning med 23 
procent till 15,8 miljoner euro (2009: 12,8 milj. euro). 
Den ökade omsättningen grundar sig främst på en be-

Mikael Thunved
Verkställande direktör, 
Sverige

Evli utvidgar sin verksamhet i 
anslutning till lånefinansie-
ringstjänster för företag.

Evli har en stark position då marknaden  
i Finland efterhand återhämtar sig

InvEstMEnt BankIng/MarkEts

betydande  
blockaffärer år 2010 >>



Evli har blivit en av de ledande rådgivarna på för-
värvsmarknaden i Ryssland. Banken rankades som trea 
av Thomson Reuters och kom på femte plats i Merger-
markets enkät där man jämförde antalet förvärv verk-
ställda av i Ryssland verksamma investmentbanker 
under årets nio första månader. I en jämförelse utförd 
av ryska marknadsundersökningsinstitutet Mergers.
ru kom Evli Bank på tredje plats och fick priset Russia 
Mergers & Acquisitions Award i kategorin Corporate 
Finance-rådgivare på förvärvsmarknaden år 2010. 

Evlis framgång som planerare och verkställare av 
uppdrag i Ryssland grundar sig på en fundamental 
kännedom om den lokala affärsmiljön och lagstift-
ningen samt på ett omfattande nätverk av partners. 
Under året agerade Evli rådgivare bland annat åt For-
tum, Finlands ledande energibolag, vid ett flertal upp-
drag. Evli agerade också rådgivare åt Coveright Surfa-
ces Group, som sålde dotterbolaget Coveright Russia 
till Interprint. Coveright är världens ledande tillverkare 
av ytmaterial för interiörer.

Evli stärkte ytterligare sin ställning som Nordens 
ledande corporate finance-rådgivare inom hälsovårds-
sektorn och agerade rådgivare vid ett flertal uppdrag i 
branschen. Bland annat agerade Evli rådgivare då in-
vestmentbolaget HgCapital förvärvade Frösunda av 

Polaris Private Equity. Frösunda är Sveriges ledande 
leverantör av stöd-, boende- och aktivitetstjänster för 
personer med förhinder. Evli fungerade därtill som fi-
nansrådgivare åt ägarna av Lääkärikeskus Plasma då 
företaget såldes till Terveystalo Healthcare.  

sakkunnighet och erfarenhet ger framgång
Evli förnyade i november 2010 organisationen av en-
heterna i de olika länderna, men fortsätter med cor-
porate finance-verksamheten på basis av de konkur-
rensfördelar som föreligger idag. Evlis starka position 
och erfarenhet i Ryssland och Baltikum erbjuder även 
i framtiden utmärkta tillväxtmöjligheter. Evli stärker 
ytterligare sin sakkunskap inom hälsovård genom att 
etablera det första egentliga branschteamet för sek-
torn.

Evli tror att corporate finance-marknaden fortsätt-
ningsvis utvecklas positivt år 2011 och att omstruk-
tureringsmarknaden i Finland blir aktivare. Evli är i 
en utmärkt position för att utnyttja detta, tack vare 
ett mycket sakkunnigt och erfaret corporate finance-
team som specialiserat sig på små och medelstora fö-
retags behov. 

Behovet av kännedomen om ryska förhållanden blir starkare

Evlis Corporate Finance-enhet presterade ett 
utmärkt resultat 2010. Rörelseresultatet förbättra-
des betydlig jämfört med 2009. Detta berodde på 
en ökning i antalet omstruktureringar, i synnerhet 
i Sverige, och på det framgångsrika samarbetet 
mellan enheterna i Finland och i Ryssland.

Antalet omstruktureringar ökade klart i Sverige år 
2010. Också i Ryssland växte marknaden och det po-
sitiva för Evli var att samarbetet mellan enheterna i 
Finland och i Ryssland visade sig så framgångsrikt. 
Däremot tynade omstruktureringsmarknaden i Finland 
och i Baltikum. Markanden för börsnoteringar och ak-
tieemissioner var alltjämt utmanande inom alla Evlis 
marknadsområden.  

Corporate Finance-enhetens omsättning ökade 
med 93 procent till 9,4 miljoner euro jämfört med fö-
regående år (2009: 4,8 milj. euro). Rörelsevinsten öka-
de med 117 procent till 1,5 miljoner euro (-2,0 milj. 
euro).

evli på många sätt aktiv med omstruktureringar
Under år 2010 agerade Evli rådgivare vid 23 offentlig-
gjorda corporate finance-uppdrag.

InvEstMEnt BankIng/corporatE FInancE

Uppdrag år 2010   >>
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pErsonal

principen för företagsled-
ning omfattar en öppen och 
kontinuerlig dialog mellan 
ledningen och personalen.

Personalen ska ha den nödvändiga yrkesskickligheten 
och trivas på arbetsplatsen för att företaget ska 
ha framgång. Evli stöder på många sätt trivseln på 
arbetsplatsen och motiverar personalen. Personalens 
yrkesmässiga utveckling säkerställs genom att Evli 
erbjuder fortlöpande utbildning.



ha en framgångsrik karriär, att få rättvis lön och för-
utsättningarna att kombinera arbetet med olika livs-
situationer. Det är speciellt viktigt för Evli att man i 
samtliga verksamhetsländer respekterar individers och 
gruppers kulturella bakgrund, sedvänjor och värdering-
ar. Evli uppfyller i sin verksamhet de nationella nor-
merna och gällande lag i verksamhetsländerna. Evli vill 
fungera som en ansvarstagande samhällsmedlem över-
allt där företaget är verksamt.  

Evli vill säkerställa personalens möjligheter att fort-
bilda sig kontinuerligt. Evli har ett eget utbildnings-
program – Evli Academy – som är tillgängligt för hela 
personalen. Syftet är att upprätthålla personalens yr-
keskicklighet och att utveckla den målmedvetet. Ge-
nom Evli Academy kan personalen även skapa nätvek. 
Utbildningsprogrammet ger personalmedlemmar ett 
tillfälle att utbyta åsikter och lära av varandra. 

Evli Academys nya tvååriga utbildningsprogram 
(2010-2011) inleddes i augusti med ledningsutbildning. 
Det aktuella programmets teman är tillväxt och sales 
management samt personalledning och mentorverk-
samhet. Utbildningsprogrammet har skapats i samar-
bete med Hanken & SSE Executive Education. Under 
2010 anordnade företaget tre olika utbildningspro-
gram. Antalet studiedagar inom hela koncernen upp-
gick till 853 dagar år 2010, det vill säga cirka 3 dagar 
per person. Med anledning av det utmanande mark-
nadsläget beslutade personalgrupperna gemensamt att 

år 2009 hålla antalet studiedagar och övriga utbild-
ningsresurser på en lägre nivå än under tidigare år. 

Personalen ska besitta den nödvändiga yrkesskick-
ligheten och trivas på arbetsplatsen för att företaget 
ska ha framgång. Evli undersöker årligen personalens 
trivsel och resultaten fungerar som utgångspunkt för 
utvecklingen av trivseln på arbetsplatsen. Enligt den 
undersökning som gjordes i september 2010 är den all-
männa tillfredställelsen bland personalen alltjämt god. 
Arbetsförmågan stöds i första hand av företagshälso-
vården. Välmåendet på arbetsplatsen byggs upp med 
specifika mål och ett långsiktigt samarbete med före-
tagshälsovården. Evli bidrar till personalens motions-
utövande, fritids- och rekreationsaktiviteter bl.a. med 
hjälp av kultursedlar.

evli introduceras för studeranden
Evlis tredje Traineeprogram sommaren 2010 väckte än 
en gång stort intresse. Bland de sökande valdes fyra 
personer med högskolestudierna på slutrakan.

Deltagarna i Traineeprogrammet arbetade parvis 
inom olika enheter sammanlagt 12 veckor, med en tu-
tor som handledare. Traineeprogrammet har som mål-
sättning att ytterligare utveckla samarbetet med oli-
ka högskolor och att ekonomistuderande känner igen 
Evli som arbetsgivare och som en attraktiv arbetsplats 
i framtiden.

Var och en kan själv bidra till företagets framgång

Evlis ledning strävar efter att hela personalen känner 
till koncernens strategi och målsättningen för fram-
tiden. Inom Evlikoncernen har alla anställda utveck-
lingssamtal två gånger om året. Utvecklingssamta-
len har som syfte att sätta upp individuella mål som 
ger stöd åt såväl koncernens som enhetens övergri-
pande mål. På detta sätt ser man dels till att alla age-
rar i enlighet med den gemensamma strategin, verk-
samhetens riktlinjer, målen och anvisningarna och 
att alla vet hur de som individer kan bidra till företa-
gets framgång. Ett av Evlis strategiska mål är att upp-
muntra de anställdas egen initiativförmåga när det 
gäller företagets verksamhet och utveckling av nya 
affärsmöjligheter. 

Principen för företagsledning bör omfatta en öppen 
och kontinuerlig dialog mellan ledningen och perso-
nalen. Evli främjar detta genom intern kommunikation 
och – vilket man redan gjort under många år – ge-
nom att anordna olika slag av personalsammankoms-
ter. Ledningen ger regelbundet information vid perso-
nalmöten där medarbetarna har ett tillfälle att ställa 
frågor och samtala. Enhetscheferna uppmuntras att 
föra en aktiv och öppen dialog i syfte att skapa samar-
betsanda inom enheten. Ett ansvarsfullt ledarskap fo-
kuserar på att nå långsiktiga och hållbara resultat. 

Evlis personalpolicy har som målsättning att be-
handla personalen jämlikt. En jämlik behandlig ger lik-
artade förutsättningar att utvecklas professionellt, att 

pErsonal

>>



pErsonal personal fakta:
•	Av	hela	personalen	arbetade	69	procent	inom	försäljning	och	 

kundservice och 31 procent inom stödfunktionerna.

•	Evlis	anställda	har	en	genomsnittlig	ålder	på	36,7	år.

•	Personalomsättningen	under	året	var	14,3	procent*.

*		Omsättningen	har	uträknats	genom	att	jämföra	antalet	nyanställda	 
under året med totala antalet anställda vid årets början.



Henrik Andersin, f. 1960
Ekonomie magister
•	 En	av	grundarna	och	huvudägarna	av	Evli	Bank.	Aktieinnehavet:	950	820*	
•	 Styrelseordförande	för	Stiftelsen	Svenska	Handelshögsskolan	och	Nokian	Panimo	Oy
•	 Styrelsemedlem	i	KSF	Holding	Ab	sedan	2008	
•	 Styrelsemedlem	och	styrelsens	ordförande	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2006,	verkställande	

direktör	i	Evli	Bank	Abp	1993-2006	

* via holdingbolaget Scripo Oy  

Pekka	Hietala,	f.	1957
Ekonomie	magister,	diplomingenjör,	doktor	i	ekonomi
•	 Professor	i	finansiering	i	INSEAD	
•	 Verksam	som	konsult	och	utbildare	för	ledningsgruppers	utbildnings-

program	i	ett	flertal	bolag	
•	 Styrelsemedlem	i	Scandinavian	Financial	Research		
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2002

Harri-Pekka	Kaukonen,	f.	1963
Teknologie	doktor
•	 Verkställande	direktör	för	Sanoma-koncernen	 

sedan	början	av	år	2011	
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2008	

Timo	Korvenpää,	f.	1952
Ekonom,	MBA
•	 Lång	erfarenhet	av	ledningsuppgifter	 

i	industri-	och	banksektorn
•	 Styrelsemedlem	i	ett	flertal	bolag	
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2003

Mikael	Lilius,	f.	1949
Diplomekonom
•	 Tidigare	verksam	som	Senior	Advisor	för	Fortum	Abp	
•	 Verkställande	direktör	för	Fortum	Abp	2000-2009	och	

tidigare	verksam	på	ett	flertal	olika	ledande	poster	inom	
näringslivet	

•	 Flera	andra	förtroendeuppdrag	förutom	Evli	
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2010

Teuvo	Salminen,	f.	1954
Ekonomie magister
•	 Verksam	som	rådgivare	för	CapMan	Abp	
•	 Innehaft	ett	flertal	olika	chefsposter	inom	Pöyry	Oyj	1985-2009	
•	 Styrelseordförande	för	Havator	Oy	och	Holiday	Club	Resorts,	

viceordförande	i	CapMan	Abp:s	styrelse,	styrelsemedlem	i	Cargotec	
Oyj,	Glaston	Oyj	och	Tieto	Oyj

•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2010

Thomas	Thesleff,	f.	1951
Filosofie	magister
•	 En	av	grundarna	och	huvudägarna	av	Evli	Bank.	Aktieinnehavet:	950	820*	
•	 Flera	andra	förtroendeuppdrag	förutom	Evli	
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	1985,	verkställande	direktör	i	 

Evli	Bank	Abp	1985-1994	och	styrelsens	ordförande	1994-2006

* via holdingbolaget Prandium Oy med familjemedlemmar 

Robert	Ingman,	f.1961
Diplomingenjör,	ekonomie	magister
•	 Verkställande	direktör	för	Arla	Ingman	Oy	Ab	och	 

Senior	Vice	President	för	Arla	Foods	Consumer	Nordic	
•	 Styrelseordförande	för	Ingman	Group	Oy	Ab,	styrelsemedlem	i	
	 Etteplan	Abp,	styrelsemedlem	i	Digia	Oyj	sedan	år	2010
•	 Styrelsemedlem	i	Evli	Bank	Abp	sedan	år	2010	

styrelse



dE vIktIgastE händElsErna År 2010

Q1
• Enligt en årlig jämförelse av Private 

Bankers utförd av tidskriften Euromo-
ney, erbjuder Evli den bästa företagar-
servicen i Finland. Evli topprankades 
även som bästa förvaltare av rän-
teportföljer, ärvd förmögenhet och 
affärsverksamhet. 

• Lipper Fund Awards 2010 rankade  
Evli-Fondbolag som bästa fondbolag i 
Norden i kategorin små fondbolag.  
Evlis blandfonder rankades likaså på 
första plats i jämförelsen. De enskilda 
fonderna som belönades var Evli Cor-
porate Bond, Evli Realränta och Evli 
Finland Mix.

• Evli Banks styrelse fick tre nya med-
lemmar: Robert Ingman, Mikael Lilius 
och Teuvo Salminen. 

• Evli agerade rådgivare åt Ekspress 
Grupp då de sålde Ekspress Hotline till 
BaltCap och åt Diplom-Is då de sålde 
Triumf Glass. 

• Evli lanserade en handels- och re-
searchtjänst för ETF-fonder (Exchange 
Traded Funds).

Q2 
• Evli lanserade sin egen långtidsspar-

produkt, Evli LS-Pension.

• Evlis Mikael Lundström utsågs av  
Citywire till Europas nästbästa port-
följförvaltare i kategorin high yield-
obligationer.

• Evli Corporate Bond fick Morningstar 
Fund Awards Finland 2010 -priset som 
Finlands bästa high yield-fond.

• Sirkka-Liisa Roine utsågs till medlem i 
Evli-Fondbolags styrelse.

• Evli lanserade Evli Emerging Markets 
Equity, en aktiefond med fokus på till-
växtmarknaderna. 

• Evli undertecknade FN:s principer för 
ansvarsfulla investeringar (UN Prin-
ciples for Responsible Investing). 

• Evli agerade huvudarrangör vid Tech-
nopolis riktade aktieemission om 19 
miljoner euro och rådgivare åt  
HgCapital då bolaget förvärvade  
Frösunda.

Q3
• Evli Money Manager+ sammanslogs 

med placeringsfonden Evli Euro Likvid.

• Evlis kontor i Helsingfors fick rätt att 
använda WWF:s Green Office-märket.

• I internationella jämförelser rankades 
Evli bland de ledande investeringsban-
kerna på förvärvsmarknaden i Ryss-
land. På basis av antalet genomför-
da förvärv (1-9/2010) rankades Evli på 
tredje plats av Thomson Reuters och 
på femte plats av Mergermarket.  

• Evli agerade finansiell rådgivare åt 
Fortum vid försäljningen av mino-
ritetsposten i Saint-Petersburg Sale 
Company till Inter RAO UES och rådgi-
vare åt Synskadades Stiftelse vid för-
säljningen av Iris Invest till Karnell. 

Q4 
• I en jämförelse utförd av ryska mark-

nadsundersökningsinstitutet Mergers.
ru kom Evli Bank på tredje plats och 
fick priset Russia Mergers & Acquisi-
tions Award i kategorin finansiell råd-
givare på förvärvsmarknaden år 2010. 

• Evli och Agerman agerade finansiell 
rådgivare åt Coveright vid försäljning-
en av Coveright Russia till Interprint. 

• Placeringsfonden Evli Smart Beta 
stängdes. 

• I Scandinavian Financial Research:s 
enkät riktad till finländska institu-
tionella placerare kom Evli på delad 
andra plats i helhetsbedömningen av 
kvalitet (fonder och personlig egen-
domsförvaltning). 



kontaktuppgIFtEr

Finland
evli Bank abp
evli-Fondbolag ab
evli life ab
evli property investments ab
Alexandersgatan 19 A, 4 vån.
PB 1081
FI-00101 Helsingfors
Finland
Telefon +358 9 476 690
Fax +358 9 661 387

evli Bank abp, corporate Finance
Alexandersgatan 19 A, 4 vån.
PB 1080
FI-00101 Helsingfors
Finland
Telefon +358 9 476 690
Fax +358 9 4766 9279

evli Bank abp, tammerfors
Kirkkokatu 8
33100 Tammerfors
Finland
Telefon	+358	10	759	7960*

www.evli.com
info@evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

*	Samtal	från	trådtelefon	kostar		 	
8,28 cent/samtal + 5,95 cent/min och   
från mobiltelefon 8,28 cent/samtal   
+ 17,04 cent/min (inkl. moms 23 %). 

sverige
Evli	Bank	Abp,	Stockholmsfilial
evli Fonder aB
Regeringsgatan 30-32, 4 tr
P.O. Box 16354
SE-103 26 Stockholm
Sverige
Telefon +46 8 407 80 00
Fax +46 8 407 80 01

evli Bank abp, Malmö
Södergatan 3
SE-21134 Malmö
Sverige
Telefon +46 40 678 82 30
Fax +46 40 678 82 31

www.evli.com
stockholm@evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

estland
evli securities as
Tartu mnt. 2
10145 Tallinn
Estonia
Telefon +372 640 57 00
Fax +372 640 57 01

www.evli.com
info@ee.evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

litauen
evli securities as, vilnius Branch
J. Jasinskio 16b
LT-01112 Vilnius
Lithuania
Telefon +370 5 2546 720
Fax +370 5 2546 721

www.evli.com
info@lt.evli.com 
förnamn.efternamn@evli.com

ryssland
evli russia
Kellermann Center 
22, 10th Krasnoarmeiskaya Str.
190103, St. Petersburg
Russia 
Telefon +7 812 740 5055
Fax +7 812 335 0506

Panorama Center 
8, 2nd Brestskaya Str.
125047, Moscow
Russia
Telefon +7 495 542 7374
Fax +7 495 987 4653

www.evli.com
evlirussia@evlirussia.com
förnamn.efternamn@evlirussia.com



WEalth ManagEMEnt Framgången i oberoende undersökningar fortsätter
Enligt en årlig jämförelse av Private Bankers utförd av 
tidskriften Euromoney, erbjuder Evli den bästa servi-
cen i Finland för företagare. Evli topprankades även 
som bästa förvaltare av ränteportföljer, ärvd förmö-
genhet och affärsverksamhet. 

I jämförelsen Lipper Funds Awards 2010 hade Evlis 
fonder det bästa totalresultatet i Norden över en tre-
årsperiod i kategorin små fondbolag. Även Evlis bland-
fonder kom på första plats i kategorin små fondbolag.

I Scandinavian Financial Researchs enkät riktad till 
institutionella placerare kom Evli på delad andra plats 

i helhetsbedömningen av kvalitet. Evli fick i synner-
het beröm för placeringsverksamhetens avkastning, 
renommé och pålitlighet. Evlis marknadsställning som 
kapitalförvaltare åt krävande institutionella placerare 
stärktes ytterligare år 2010. 

Oberoende finansförlaget och ratinginstitutet City-
wire har rankat Evlis Mikael Lundström som den näst-
bästa portföljförvaltaren i Europa i klassen eurono-
terade företagslånefonder med fokus på lång ränta. 
Lundström förvaltar fonden Evli European High Yield, 
vars avkastning under en femårsperiod uppgår till 
34,8 procent. 

<< tillbaka



Betydande blockaffärer år 2010

Alma Media Oyj; 9,66 % av bolagets aktier, värdet av transaktionen 50,0 miljoner euro

Tikkurila Oyj; 1,4 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 9,03 miljoner euro

Kemira Oyj; 1,5 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 24,85 miljoner euro

Pohjola Pankki Oyj; 3,8 % av aktieserien, värdet av transaktionen 81,5 miljoner euro

HKScan Oyj, A-aktie; 2,1 % av aktieserien, värdet av transaktionen 8,78 miljoner euro

Orion Oyj, A-osake, B-aktie; 1,7 % av aktiekapitalet och 2,2 % av bolagets rösträtt, 

A-aktie; värdet av transaktionen 15,93 miljoner euro, B-aktie; värdet av transaktionen 17,63 miljoner euro

Talentum Oyj; 1,3 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 1,05 miljoner euro

Oriola Oy, A-aktie; 1,8 % av bolagets rösträtt, värdet av transaktionen 4,99 miljoner euro

AS Eesti Telekom; 1,0 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 8,0 miljoner euro

Stockmann Oyj Abp, B-aktie; 3,0 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 28,1 miljoner euro

Outokumpu Oyj; 0,88 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 20,48 miljoner euro

Uponor Oyj; 0,77 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 7,56 miljoner euro

Technopolis Oyj; 2,6 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 4,98 miljoner euro

InvEstMEnt BankIng/

MarkEts
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Under 2010 agerade evli rådgivare bland annat  
i följande transaktioner:
•	 Technopolis	förvärv	av	51	%	i	Ülemiste	City.	Evli	 
 gjorde en fairness opinion till Technopolis  
 styrelse.
•	 Försäljning	av	Coveright	Russia	till	Interprint.	 
 Evli och Agerman var finansiella rådgivare till  
 Coveright.
•	 Diplom-Is	försäljning	av	Diplom-Is	Denmark	till	 
 Unilever. Evli var rådgivare till Diplom-Is.
•	 Fortums	försäljning	av	Tyumenenergoremont.	 
 Evli var finansiell rådgivare till Fortum.
•	 Fortums	försäljning	av	sin	minoritetsandel	i	 
 Saint-Petersburg Sale Company till Inter RAO UES.  
 Evli var finansiell rådgivare till Fortum. 
•	 Synskadades	Stiftelses	försäljning	av	Iris	Invest	 
 till Karnell. Evli var rådgivare till Synskadades  
 Stiftelse.
•	 Vinovos	aktieemission	om	SEK	44,5	miljoner.	Evli	 
 agerade som Lead Manager.
•	 Lännen	Tehtaats	ägandearrangemang	med	Taimen	 
 beträffande fiskverksamheten. Evli var finansiell  
 rådgivare till Lännen Tehtaat.
•	 HgCapitals	förvärv	av	Frösunda.	Evli	var	rådgi 
 vare till HgCapital.

•	 Technopolis	riktade	emission	om	19	miljoner	 
 euro. Evli agerade som Lead Manager.
•	 Försäljning	av	Lääkärikeskus	Plasma	till	Terveystalo 
 Healthcarelle. Evli var finansiell rådgivare till  
 Plasma.
•	 Stonesofts	riktade	emission	om	5	miljoner	euro. 
 Evli agerade som Lead Manager.
•	 Försäljning	av	Bertil	till	Bonnier	Gaming.	Evli	var	 
 rådgivare till försäljarna. 

>>



•	 Fortums	försäljning	av	sin	andel	i	Kurgan	 
 Generation Company. Evli var finansiell rådgivare  
 till Fortum.
•	 Life	Europes	försäljning	av	Macronova	till	Medica	 
 Clinical Nord. Evli var rådgivare till Life Europe.
•	 Life	Europes	försäljning	av	Petefan	Fau	till	Pharma. 
 Evli var rådgivare till Life Europe.
•	 Pharmadules	mezzanine-lånearrangemang	om	SEK 
 50 miljoner. Evli var rådgivare till Pharmadule.
•	 Ekspress	Grupps	försäljning	av	Ekspress	Hotline	till 
 BaltCap. Evli var rådgivare till Ekspress Grupp.
•	 Diplom-Is	försäljning	av	Triumf	Glass.	Evli	var	 
 rådgivare till Diplom-Is. 
•	 Emittering	av	Trainers’	Houses	hybridlån	om	 
 5 miljoner euro. Evli agerade som Lead Manager  
	 och	finansiell	rådgivare	till	Trainers’	House.	
•	 Omstrukturering	av	Sportland	International	 
 Groups skulder. Evli var rådgivare till Sportland  
 International Group.
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