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EVLI BANK ABP 
 
Evli Bank Abp är en oberoende 
investmentbank med företaga-
re, företagsledare och profes-
sionella investerare som kun-
der.  
 
Evli grundades 1985 och har 
sedan dess varit en föregånga-
re och vägvisare på den 
snabbt växande kapitalmark-
naden. Evlis ledande ställning 
grundar sig på gedigna yrkes-
kunskaper, erfarenhet samt 
förmåga att hitta nya lösningar 
åt sina kunder på en föränder-
lig marknad.  
 
Evlis hemmamarknad utgörs 
av Östersjöområdet. Inom 
denna region har bolaget verk-
samhet i Finland, Sverige, 
Baltikum, Polen och Ryssland. 
Evli har också kontor i Luxem-
burg samt ett kontor i New 
York genom sitt joint venture, 
Nordic Partners, Inc. 
 
För att erbjuda maximalt mer-
värde åt kunderna skapar Evli 
långsiktiga kundrelationer som 
bygger på ömsesidigt förtroen-
de.  
 
Evli koncernens eget kapital är  
62,2 milj. euro och kapitaltäck-
ningsgraden uppgår till 15,3 % 
enligt BIS (31.3.2008). Koncer-
nen har omkring 375 anställda. 

  
SAMMANFATTNING AV EVLI BANKS BOKSLUTSÖVERSIKT 1-3/2008: 
 

- Trots den rådande marknadssituationen uppgick Evlis omsättning till 
16,7 miljoner euro det första kvartalet (17,5 miljoner euro 1-3/2007). 

- Vinsten före skatt och vinstdelning till anställda uppgick till 3 miljoner 
euro (5,6 miljoner euro).  

- Förvaltat kapital uppgick till 4 miljarder euro (3,9 miljarder euro) i slutet 
av mars. 

- Under perioden förvärvade Evli 49,9 % i Avanko Oy, ett företag som er-
bjuder rådgivning inom corporate finance i Ryssland. 

 
NYCKELTAL 1-3/ 2008 1-3/ 2007 1-12/ 2007
Intäkter, M€ 18,0 18,9 85,2
Nettoomsättningen, M€ 16,7 17,5 79,1
Rörelsevinst / -förlust, M€ 2,1 3,2 15,9
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 1,7 2,6 12,0
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen 12,9 % 18,4 % 20,1 %
Anställda i slutet av perioden 377 344 352  
 

 
Intäktsutveckling 
 
Affärsklimatet var mycket utmanande under hela det gångna kvartalet. Trots det-
ta uppgick koncernens omsättning till 16,7 miljoner euro (17,5 miljoner euro), 
vilket var en minskning med 4,8 procent jämfört med föregående år. Koncernens 
olika affärsområden lyckades hålla respektive omsättning på nästan samma 
nivå som förra året. Minskningen av omsättningen kan härröras till värdeföränd-
ringar i koncernens Treasuryportfölj. 
 
Asset Managements omsättning låg på samma nivå som motsvarande period 
2007. Resultatet påverkades positivt  till följd av höjda förvaltningsavgifter i de 
nya fastighetsfonderna. 
 
Capital Markets omsättning förblev i linje med jämförelseperioden 2007. Tra-
dingverksamheten var speciellt lyckad under perioden men även strukturerade 
produkter sålde mycket bra. 
 
Corporate Finance omsättning under första kvartalet steg något i jämförelse 
med samma period 2007. Orderboken ser även bra ut för närvarande. 
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Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens resultat före vinstdelning till anställda och skatter var 3 miljoner euro 
(5,6 miljoner euro). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter var 2,1 miljoner 
euro (3,2 miljoner euro). Koncernens I/K-tal uppgick i genomsnitt till 1,1 under peri-
oden jämfört med 1,2 föregående år. Före vinstdisposition till anställda var siffran 
1,2 (1,5). 
 
Koncernens fasta kostnader ökade jämfört med samma period föregående år. Kost-
naderna ökade både på grund av ökning i antalet anställda samt affärsutvecklings-
kostnader som fördes över från 2007 till 2008. Den planerade ökningen av anställda 
skedde främst inom kundservice samt försäljning. 
 
Framtidsutsikter 
 
På grund av att det första kvartalets resultat minskade i jämförelse med samma pe-
riod 2007 så kommer företaget under rådande marknadssituation inte kunna nå 
samma vinst som 2007. 
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