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1.1-31.12.2011 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007

omsättning, 1 000€ 59 033 59 380 53 758 56 172 79 879

rörelsevinst/förlust, 1 000€ 3 681 4 176 5 251 718 15 884

  % av omsättningen 6,2 7,0 9,8 1,3 19,9

räkenskapsårets vinst, 1 000€ 3 794 3 407 3 695 1 134 12 040

  % av omsättningen 6,4 5,7 6,9 2,0 15,1

avkastning på eget kapital, % (roe) 7,0 5,9 6,3 1,8 18,5

avkastning på totalt kapital, % (roa) 0,6 0,5 0,5 0,1 1,4

soliditet, % 8,7 8,7 8,6 8,7 7,4

Kostnadsintäktsrelation 1,1 1,1 1,1 1,0 1,2

Koncernens kapitaltäckningsgrad, % 14,5 14,8 13,6 14,1 15,3

personal i slutet av perioden 276 282 281 295 377
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Krävande verKsamhets
betingelser gav fart åt  
foKuseringen på Kärn
verKsamheten

de senaste åren har på många vis varit 
utmanande för fondbolagen. Krisen inom 
eurozonen 2011 blev allvarlig och ledde till 
att ett flertal företag i branschen upphörde 
med verksamheten. vi har kraftigt betonat 
kapitalförvaltningen och vidtagit resoluta 
sparåtgärder, vilket hjälpte oss att komma 
över ett svårt år. i enlighet med den strategi 
vi gjort upp, fortsatte vi att differentiera våra 
tjänster och satsa på nya produktsegment.     

år 2011 inleddes starkt och utvecklingen på kapitalmarknaden 
var under första halvåret synnerligen god. atmosfärens blev 
dystrare under sommaren och tog en allvarlig vändning med 
greklands ekonomiska problem som utvecklades till en kris. 
euroländernas regeringar var långsamma med sina beslut och 
därtill inkonsekventa, vilket på kapitalmarknaden skapade en 
djup misstro avseende politikernas förmåga att lösa problemet. 
som en följd av detta föll aktiekurserna kraftigt och handeln på 
kapitalmarknaden avmattades. 

mot slutet av året började situationen att klarna upp. enligt 
min syn kan problemen ändå inte lösas med endast sparåtgär
der och budgetär disciplin: en permanent lösning förutsätter 
att eurozonens finanspolitik är enhetligare. en monetär union 
kan inte tillåta att medlemsländerna sköter sin ekonomi själv
ständigt, utan måste utgå ifrån att den nationella beslutsfatt
ningens självständighet begränsas betydligt.  
  
under dessa utmanande förhållanden minskade evlis provi
sionsintäkter med åtta procent jämfört med fjolåret och upp
gick till 51,8 miljoner euro (2010: 56,5 milj. euro). marketsen
heten och Wealth management utvecklades bäst vad beträffar 
provisionsintäkter. marketsenhetens provisionsintäkter ökade 
med två procent och uppgick till 15,1 miljoner euro (2010: 14,8 
milj. euro). däremot minskade Wealth managementenhetens 
provisionsintäkter med tre procent och uppgick till 31,3 miljo
ner euro (2010: 32,3 milj. euro). båda enheternas provisions
intäkters jämförbarhet med föregående år minskade på grund 
av företagsförvärv inom enheten; marketsenheten förvärvade 
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en majoritetsandel i derivatmäklaren KKm partners oy och 
Wealth managementenheten sålde evli property investments 
ab:s aktier till danska bpt asset management a/s. Corporate 
financeenhetens provisionsintäkter föll med hela 43 procent 
och uppgick till 5,1 miljoner euro (2010: 8,9 milj. euro). en bety
dande fluktuation mellan intäkterna från ett år till ett annat är 
emellertid typiskt för Corporate financeaffärsrörelsen.  

Koncernens nettoomsättning var 59,0 miljoner euro (2010: 
59,4 milj. euro). resultatet före vinstutdelning försvagades 
med 55 procent och uppgick till 3,6 miljoner euro (2010: 8,2 
milj. euro), men resultatet före skatter minskades en aning och 
uppgick till 3,6 miljoner euro (2010: 4,2 milj. euro). resultatet 
före vinsten från försäljningen av evli property investments 
ab och före rörelsens effektiveringskostnader var klart svagare 
än föregående år, men alltjämt positivt, tack vare den starka 
inledningen på året.

utvecklingen av kärnverksamheten fortsatte  
trots sparåtgärderna
provisionsintäkterna föll mycket kraftigt fr.o.m. sommaren. då 
vår kostnadsstruktur är fast, var vi tvungna att vidta resoluta 
anpassningsåtgärder. vi verkställde olika omfattande sparpro
gram som ännu fortsatte i början av 2012. i en krävande mark
nadssituation var vi tvungna att välja, och koncentrera oss på 
den mest lönsamma kärnverksamheten, bland annat de tjänster 
som vi riktar till inhemska institutionella och privata placerare.  
vi beslöt att skära ner vår verksamhet i baltikum, bortsett från 
kapitalförvaltningen, samt att kombinera aktieförmedlingsverk

maunu lehtimäki, verkställande direktör
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samheten och Corporate finance i finland och sverige. därtill 
effektiverades koncernadministrationen genom att sammanslå 
stödfunktioner och skapa större helheter. 

vi fortsatte enligt den uppgjorda strategin med differentie
ringen av tjänsterna och utvecklandet av nya produktområden 
som i framtiden enligt vår bedömning kommer att utgöra 
grunden till vår konkurrenskraft. vi förvärvade majoriteten i 
KKm partners oy, som har derivathandel som specialitet, och 
vårt mål är att bli finlands ledande derivatmäklare. evli har nått 
en betydande marknadsandel i handeln med indexandelsfonder, 
vilket vi fortsättningsvis fokuserar på.  

vi har redan under flera år systematiskt utvecklat kapitalför
valtningstjänsterna. idag kan vi konstatera att valet var korrekt; 
när handelsvolymerna rasade var det en stor fördel för oss 
att vi fokuserat på kapitalförvaltning. i framtiden utvecklar vi 
främst kapitalförvaltningstjänster för privatpersoner, då efter
frågan på denna typ av tjänster enligt vår bedömning växer 
kraftigast under de närmaste åren. 

Kunderna förutsätter mer webbservice
efterfrågan leder till att alla affärsområdens servicemodeller i 
framtiden blir mer webborienterade och vi vill vara branschens 
föregångare vad beträffar denna utveckling. under år 2011 ut
vecklade vi nättjänsten my evli så, att kunderna nu får en mer 
komplett bild av sin förmögenhet och, oavsett var de befinner 
sig, dygnet runt kan handla med aktier och fondandelar samt 
ta del av våra analyser och marknadsöversikter. 

vi bibehåller givetvis den personliga kontakten och fortsätter 
att betjäna kunderna också per telefon, men en växande del 
av servicen och kommunikationen sker på webben. vi ser den 
framtida kundservicen som en smidig kombination av tekniska 
lösningar och personlig service.

befolkningens egendom ökar och ett av våra centrala mål är 
att öka antalet privatpersoner i vår kundkrets. vi samlar därför 
kontinuerligt in uppgifter om kundernas behov för att kunna 
utveckla servicekanalerna och nya produkter.

branschen står inför stora förändringar
regleringen av bankerna har under de senaste åren stramats 
åt betydligt och denna utveckling fortsätter efterhand som 
basel iiireglerna träder i kraft. reglernas krav på soliditet och 

likviditet förutsätter en högre soliditetsgrad och en starkare 
finansiell ställning för att bankverksamheten skall stabiliseras, 
vilket samtidigt innebär att bankernas lönsamhet och kreditgiv
ningsförmåga försvagas.     

en annan stor förändring är datoriseringen av handeln på 
marknaden. idag handlas redan drygt hälften av de börslistade 
aktierna i helsingfors utan mäklares insats. utvecklingen har 
i stor utsträckning minskat mäklarnas provisionsintäkter och 
utvecklingen torde fortsätta likartat under kommande år. 

den ökande regleringen och minskade provisionsintäkter inne
bär att fondbolag, i synnerhet i evlis storlek, under ett flertal 
år har befunnit sig i en ekonomiskt tung situation. för de stora 
bankerna är de ökade kostnaderna förhållandevis betydligt 
lättare medan mindre bolag i sin tur kommer lättare undan.  
under senare år har ett flertal medelstora företag försvunnit 
från marknaden, antingen genom fusion eller genom att verk
samheten upphört och under år 2011 accelererade det svåra 
marknadsläget konsolideringsutvecklingen. ifall det ekonomiska 
läget inte blir klart bättre tror jag att vår krets av konkurrenter 
ser helt annorlunda ut om ett par år.

om vi skall vara framgångsrika måste vi se till att verksamheten 
är så lönsam att vi kan täcka de stigande kostnaderna. det 
finns olika metoder att nå detta mål, exempelvis organisk till
växt genom ökad konkurrenskraft och företagsaffärer; vardera 
figurerar starkt i våra framtidsscenarier. 

en bibehållen konkurrenskraft förutsätter fortlöpande utveck
ling och att vi differentierar oss. tack vare vår soliditet och 
personalens starka sakkunskap har vi goda förutsättningar att 
lyckas med detta. vår verksamhet kommer alltid att kretsa kring 
uppgiften att öka våra kunders förmögenhet.

efter ett exceptionellt svårt år vill jag ge våra kunder, vår 
personal och våra samarbetspartners ett varmt tack för det 
förtroendefulla samarbetet.

Maunu Lehtimäki
verkställande direktör 

vi har redan under flera 
år systematiskt utvecklat 
kapitalförvaltningstjänsterna. 
idag kan vi konstatera att valet 
var korrekt.



Wealth management
högklassig service för institutioner 
och privatpersoner.

evlis Wealth management hjälper kunderna att öka och säkra sin 
förmögenhet. evlis Wealth management består av personliga kapital
förvaltnigstjänster, placeringsfonder och kapitalfonder samt nättjänsten my 
evli. evlis solida bakgrund i kapitalförvaltningskundernas tjänst har skapat 
grunden för vår beredskap att ge privatkunder en mer om fattande service.   

Wealth Management i siff ror
2011 2010 För ändring 

%

nettoomsättning, m€ 31,5 32,5 3,1

rörelsevinst, m€ 6,2 6,5 4,2

personresurser 90 91 1,1

Kapital under förvaltning (netto), m€ 4 487 5 162 13,1



personlig serviCe öKar 
förmögenheten

evli erbjuder omfattande kapitalförvalt
ningstjänster till institutionella placerare, 
privatpersoner och företagarfamiljer. evlis 
långsiktiga och engagerade kapitalförvalt
ningstjänst hjälper kunderna att öka och 
säkra sin förmögenhet.

professionell kapitalförvaltning 
för institutionella placerare
evli hör till finlands största och mest erfarna kapitalförvaltare 
för institutionella placerare. den professionella portföljförvalt
ningen i kombination med dynamisk riskhantering är inriktad 
på ett gott risk/avkastningsförhållande i alla marknadssituatio
ner. vår högklassiga personliga service stöds av nättjänsten my 
evli som kontinuerligt visar placeringsportföljens läge.

Komplett service för privatpersoner
evlis private banking är en diskretionär kapitalförvaltnings
tjänst för privatkunder. vi beaktar kundens målsättning, 
inkomster och kostnader, investeringsbehov, sammanlagda 
förmögenhet och arvsplanering. portföljförvaltningen kan ut
nyttja evlis hela omfattande sakkunskap och långa erfarenhet. 
Kunden får råd av sin personliga kapitalförvaltare som alltid är 
anträffbar och har dygnet runt tillgång till nättjänsten my evli.
 
generationsöverskridande kapitalförvaltning  
för företagarfamiljer
evlis kapitalförvaltningskoncept för företagarfamiljer grundar 
sig på familjens värden och strategi. Konceptet är ett systema
tiskt sätt att kombinera kapitalförvaltning med arvsplanering 
och eventuella företagsarrangemang och omstruktureringar. vi 
använder kassaflödesmodeller och simuleringar när vi skapar 
en kapitalförvaltningsplan som stöder realiseringen av famil
jens och dess medlemmars mål och som beaktar generations
växlingarna.
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år 2011 i sammandrag
de kraftiga rörelserna på kapitalmarknaden år 2011 betonade 
betydelsen av dynamisk riskhantering i portföljförvaltningen. 
oavsett utmanande verksamhetsbetingelser ökade antalet kun
der med diskretionär portföljförvaltning hos evli och bolaget 
fick betydande nya kapitalförvaltningsuppdrag.

•	 de institutionella placerarna bedömde än en gång att evli 
hör till finlands mest anlitade och högklassiga kapitalför
valtare.  enligt scandinavian financial researchs enkät för 
institutionella placerare kom evli på delad tredje plats i 
bedömningen av helhetskvaliteten och fick positiv respons 
för förmågan att bilda sin placeringssyn, för sin sakkunskap 
inom internationell placering, för kundtjänstens kvalitet och 
för sitt goda rykte.

•	 i en undersökning utförd 2011 av tidskriften euromoney 
har evli bank rankats som den bästa inhemska banken som 
tillhandahåller private bankingtjänster. därtill rankades evlis 
service till företagare och företagsledare samt aktieport
följförvaltningen som den bästa i finland. undersökningen 
grundar sig både på serviceföretagets verksamhets resultat 
och på branschföretagens bedömning av konkurrenterna.

esa pensala,  
direktör, förmögenhetsförvaltning



aKtiv oCh långsiKtig  
fondplaCering

evli erbjuder ett mångsidigt urval place
ringsfonder med speciell expertis inom 
ränteplaceringar och aktieplaceringar som 
grundar sig på det fria kassaflödets strategi. 
fondernas portföljförvaltare har en gedigen 
erfarenhet och en solid sakkunskap inom 
placering.  

omfattande urval fonder
evli förvaltar 27 fonder i finland och åtta i sverige, med vilka vi 
kan ge ett övergripande utbud i olika egendomsklasser. med en 
marknadsandel på 5,2 procent är evlifondbolag ab nummer 
sex i storleksordningen i finland. 

systematisk placering
hos evli grundar sig alla fonders verksamhet på en klar och 
systematisk placeringsstrategi samt på aktiv och långsiktig 
placering. på de utvecklade marknaderna placerar vi i bolag 
med stabilt kassaflöde och vars aktier inte säljs till överkurs. 
på tillväxtmarknaderna grundar sig våra placeringar däremot 
på en djup kännedom om makroekonomin och djuplodande 
företagsanalys.  Kärnan i ränteplaceringens strategi utgörs av 
emittentens kreditvärdighet och förmåga att amortera lånet. 

nättjänsten my evli erbjuder  
alla placeringstjänster
evli har satsat kraftigt på att utveckla sin nättjänst i syfte att 
erbjuda kunderna möjligheten att på ett enkelt sätt sköta allt 
som ansluter sig till placeringarna på webben. i nättjänsten my 
evli kan kunden, oavsett tid och plats, bland annat teckna evlis 
fonder, följa upp egna placeringar och läsa evlis marknadsöver
sikter. Kunden får därtill sina depårapporter och kontoutdrag 
via nättjänsten. 

år 2011 i sammandrag
år 2011 var utmanande för fondförvaltningen. nettoinlösning
en av i finland registrerade fonder uppgick däremot endast till 
två procent av fondkapitalet vid årets början, medan motsva
rande andel under det turbulenta året 2008 var den tiofaldiga. 
med beaktande av marknadssituationen uppvisade evlis fonder 
en moderat utveckling, mätt antingen med marknadsandel eller 
med placeringsverksamhetens framgång.   
 
•	 fondutbudet utvecklades genom att skapa en ny helhet 

bestående av fonder som placerar på de utvecklade markna
derna samt genom att stänga en fond. 

•	 nättjänsten my evli utvecklades och utvidgades. my evli är 
idag en enkel och användarvänlig helhet till vilken vi år 2011 
anslöt bland annat en handelstjänst. allt som gäller place
ring kan man nu ta hand om i my evli. tjänsten erbjuder 
rikligt med viktig information om egna placeringar och evlis 
fonder. 

•	 fondförvaltningen utvecklades enligt kraven i det fjärde 
direktivet för placeringsfonder (uCits iv). direktivet trädde i 
kraft i sverige sommaren 2011 och i finland 31.12.2011 och 
det harmoniserar fondprospekten och fondernas riskhante
ring inom eu och effektiverar den interna kontrollen. 

•	 evli stärkte sin ställning inom fastighetssektorn i norden 
genom att sälja sin fastighetsfondrörelses, evli property 
investments ab:s hela aktiestock till danska bpt asset 
management a/s och förvärva 50 procent av bpt asset ma
nagement a/s. det nya bolaget är en av de största aktörerna 
inom fastighetsfonder i norden och i baltikum.
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2011 2010

marknadsandel (evlifondbolag), % 5,1 5,1

nettoteckning i evlis egna fonder, m€ 14 58

fondernas morningstarbetyg, genomsnitt 3,6 3,4

prestationer

förändringar i fonderna

lea Keinänen, direktör, fonder



investment banKing
evlis investeringsbankverksamhet består av 
enheterna Corporate finance och markets.



betydelsen av nya 
produKter öKar

evlis marketsenhet erbjuder omfattande 
tjänster som aktie och derivatmäklare med 
tillhörande rådgivning samt strukturerade 
produkter. mäklarverksamheten stöds av 
en omfattande placeringsanalys.  markets
enheten betjänar institutioner och privata 
storinvesterare i finland och i sverige samt 
på valda marknader i europa. 

erfarenheten utgör grunden för  
gedigen mäklarexpertis 
evlis mäklarteam har lång erfarenhet och en gedigen expertis 
när det gäller att verkställa aktie och derivatuppdrag.  vårt nät 
av distributionskanaler består av både inhemska och utländska 
placerare vilket gör det möjligt att vid behov verkställa omfat
tande omstruktureringar.  evli hör till de mäklare i finland som 
ledande och institutionella placerare oftast anlitar. enheten 
samarbetar med evli alexander management och verkställer 
effektivt olika slag av incitamentsprogram för personalen. 

prisbelönt research
evlis placeringsanalys placerar sig år efter år i toppen i de 
oberoende ratingföretagens jämförelser. framgången är ett 
resultat av att vi utvecklat långsiktiga forskningsprocesser och 
analysmodeller. evlis placeringsanalys följer upp nära hundra 
nordiska och baltiska företag. 

vi utvecklar aktivt nya produkter
2010 introducerade marketsenheten en ny, omfattande etf
tjänst (exchange traded funds). tjänsten omfattar research, 
assistans med valet av instrument och genomförande av 
etftransaktionerna, där evli är en av marknadens ledande 
aktörer. därtill introducerade evli under fjolåret ett flertal nya 
strukturerade produkter på marknaden och skräddarsydde 
dessa enligt kundens individuella placeringsbehov. efterhand 
som mäklarverksamheten i allt högre grad går över på webben, 
ökar de nya produkternas betydelse i mäklarnas produktutbud. 
evli satsar stort på att utveckla dessa produkter.
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år 2011 i sammandrag
året började starkt för marketsenheten: marknaden utveck
lades positivt och kunderna var aktiva. sedan kom skuldkri
sen i grekland som orsakade ett globalt kursras och ökade 
marknadsturbulensen, vilket dämpade enhetens utveckling 
för resten av året. dock balanserades minskningen inom den 
traditionella aktiemäklarverksamheten genom aktiv verksamhet 
på de nya produktmarknaderna. 

•	 evli förvärvade majoriteten i KKm partners oy, som specia
liserar sig på derivat, och ändrade namnet till evli optioner 
ab. förvärvet omfattas av evlis strategiska målsättning att 
utveckla derivatrörelsen och bli den ledande derivatmäklaren 
i finland.

•	 flera av evlis analytiker rankades på toppen i starmines 
årliga jämförelse 2011. jämförelsen mäter analytikernas 
framgång i europa och i de nordiska länderna. sammanlagt 
deltog 2 331 analytiker från 184 företag.

•	 marketsenheten verkställde ett antal betydande blockaf
färer, bland annat aktia abp:s aaktie (transaktionens värde 
25,1 milj. euro), technopolis oyj (9,9 milj. euro), samt srv 
yhtiöt oyj (9,9 milj. euro).2011 2010 Förändring 

%

nettoomsättning, m€ 16,3 15,8 3,0

rörelsevinst, m€ 2,9 4,2 30,7

personresurser 52 51 2,0

panu jousimies, direktör, 
markets, finland
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expertis som grundar sig 
på omfattande erfarenhet 
oCh långvariga relationer

evlis Corporate financeenhet agerar rådgi
vare vid små och medelstora transaktioner, 
exempelvis avyttringar, fusioner, förvärv och 
lån samt aktieemissioner. vanligen är en
hetens kunder riskkapitalbolag, andra risk
placerare eller små/medelstora bolag. evlis 
Corporate finance–teamets experter finns i 
helsingfors, stockholm, st. petersburg och 
moskva. 

unik geografisk närvaro
evli kan utnyttja sin starka marknadsposition och närvaro 
samt sin ingående kännedom om de lokala marknaderna och 
förhållandena i östersjöregionen. evli har gränsöverskridande 
team för marknaderna i norden och ryssland och kan erbjuda 
kunderna heltäckande rådgivningstjänster. 

ledande experter på m & a i ryssland
evli har utvecklats till en ledande finansieringsrådgivare på 
förvärvsmarknaden i ryssland. evlis framgångar inom planering 
och verkställande av förvärv grundar sig på gedigen kännedom 
om de lokala verksamhetsbetingelserna och lagstiftningen samt 
ett omfattande nätverk av kontakter i ryssland. 
 
stark position som rådgivare inom  
hälsovårdssektorn 
evli agerade år 2011 rådgivare vid ett flertal transaktioner inom 
hälsovårdssektorn och fortsatte att stärka sin position som 
nordens ledande Corporate financerådgivare inom hälsovård. 

evlis övriga enheter och nätverk av senior rådgivare 
kompletterar utbudet
evlis övriga enheter erbjuder högklassig service, bland annat 
mäklartjänster och prisbelönt placeringsanalys, vilket stöder 
Corporate financeenhetens expertis. Corporate finance
enheten samarbetar med vårt nätverk av seniorrådgivare som 
besitter gedigen expertis, lång erfarenhet och ett omfattande 
nätverk av kontakter.

år 2011 i sammandrag
företagslånemarknaden och omstruktureringsmarknaden 
var mycket aktiva under första halvåret. oavsett den ökande 
osäkerheten på kapitalmarknaden och fallande aktiekurser 
under andra halvåret, höll evli antalet uppdrag på en god 
nivå. däremot var antalet genomförda transaktioner mindre 
tillfredsställande, en konsekvens av att marknadens osäkerhet 
fördröjde genomförandet av uppdragen.

•	 evli agerade rådgivare vid 13 offentliga finansieringstransak
tioner. 

•	 ett flertal uppdrag gällde transaktioner mellan finland och 
ryssland och därtill ökade aktiviteten mellan sverige och 
ryssland. evlis marknadsposition stärktes även av att flera 
konkurrenter upphörde med rådgivningsverksamheten i 
ryssland.

2011 2010 Förändring 
%

nettointäkter, m€ 5,1 9,4 46,0

rörelsevinst/förlust, m€ 4,2 1,5 385,3

personresurser 46 40 15,0

transaktioner 2011

mikael thunved, 
verkställande direktör, sverige



personal
evli vill säkerställa personalens möjligheter att 
fortbilda sig kontinuerligt.

genom ständig utveckling av personalen säkerställs att kunderna ständigt har 
tillgång till fi nansmarknadens bästa möjliga expertis och service. personalled
ningens principer är öppenhet jämställdhet.  
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framgång grundar sig på 
personalens saKKunnighet 
oCh förmåga att ta fram 
nya lösningar   

evli är en expertorganisation som aktivt skö
ter personalens utveckling. hos evli får triv
seln och arbetsmotivationen stöd på många 
sätt. en motiverad och engagerad personal 
stöder bolagets målsättning att använda ex
pertisen för att fortlöpande skapa mervärde 
åt kunderna. 

personalen yrkesmässiga utveckling säkerställs genom att evli 
erbjuder fortlöpande utbildning. evli academy är evlis interna 
utbildningsprogram som sedan 2006 erbjuder hela personalen 
möjligheten att upprätthålla en fortlöpande utbildning, att 
utveckla sig samt att bygga upp sitt kontaktnät över affärsen
heternas gränser och de geografiska gränserna. 

åren 20102011 var tillväxt och försäljningslednining samt 
personalledning teman för utbildningsprogrammet. under 2011 
anordnade företaget tre olika utbildningsprogramhelheter. an
talet studiedagar inom hela koncernen uppgick till 450 dagar, 
det vill säga cirka två dagar per person. 

evli academyprogrammet verkställs i samarbete med hanken 
& sse executive education, som producerar ledarskapsprogram. 
föreläsarna är alltid ledande namn inom finanssektorn och 
studiehelheterna har ett direkt samband med evlis dagliga 
verksamhet och målsättning.

personalledningens principer grundar sig på öppen 
växelverkan och jämställdhet
principen för företagsledning omfattar en öppen och kontinu
erlig dialog mellan ledningen och personalen. evli främjar detta 
genom intern kommunikation och – vilket man redan gjort 
under många år – genom att anordna olika slag av personal
sammankomster. evli har en ledarskapskultur som främjar 
de anställdas egen initiativförmåga när det gäller företagets 
verksamhet och utvecklingen av nya affärsmöjligheter. 

jämställdhet är ännu en viktig princip som präglar personal
ledningen. en jämlik behandlig ger likartade förutsättningar att 
utvecklas professionellt, att ha en framgångsrik karriär, att få 
rättvis lön och förutsättningarna att kombinera arbetet med 
olika livssituationer. det är mycket viktigt för evli att man i 
samtliga verksamhetsländer respekterar individers och gruppers 
kulturella bakgrund, sedvänjor och värderingar. evli uppfyller 
de nationella normerna och gällande lag i verksamhetsländerna 
och vill vara en ansvarstagande medlem i alla sina verksam
hetsgemenskaper.

evlis ledning har som mål att hela personalen känner till 
koncernens strategi och målsättningen för framtiden. inom ev
likoncernen har alla anställda utvecklingssamtal två gånger om 
året. utvecklingssamtalen har som syfte att sätta upp individu
ella mål som ger stöd åt såväl koncernens som enhetens över
gripande mål. på detta sätt säkerställer vi dels att verksamheten 
löper enligt en gemensam strategi med gemensamma riktlinjer, 
mål och anvisningar och dels att varje enskild person känner till 
och förstår hur han eller hon kan inverka på evlis framgång. 

välmående och trivsel utvecklas på sikt
personalen skall ha den nödvändiga sakkunskapen och trivas 
på arbetsplatsen för att en expertorganisation som evli skall 
vara framgångsrik.  evli undersöker årligen personalens trivsel 
och resultaten fungerar som utgångspunkt för utvecklingen av 
trivseln på arbetsplatsen. enligt den undersökning som gjordes 
2011 är den allmänna trivseln bland personalen alltjämt god. 
evlis personal är stolt över det man åstadkommit och uppskat
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tar i synnerhet det att företagsledningen uppfattas som lätt att 
närma sig, att personalen får ta ansvar och att varje persons 
insats är viktig. 2011 flyttade evli in i en ny lokal som enligt 
trivselundersökningen skapar en bra arbetsmiljö. 

att orka i arbetet är något vi stöder genom företagshälsovår
den och pensionsbolagets tjänster samt genom att i olika sam
manhang jämka, så att individens livssituation beaktas. trivseln 
på arbetsplatsen byggs alltid upp med specifika mål och genom 
ett långsiktigt samarbete med samarbetsparterna. evli bidrar 
även till personalens motionsutövande samt fritidssysselsätt
ningar och hobbyverksamhet.

traineeprogrammet gör evli känt  
bland studerande
traineeprogrammet startades 2008 med syftet att erbjuda 
högskolestuderande i slutet av sina studier ett tillfälle att få en 
inblick i evlis verksamhet och en möjlighet att eventuellt få ett 
jobb inom bolaget efter praktiken eller utexamineringen. årli
gen väljs 26 lovande ungdomar som i sammanlagt 16 veckor 
får gå runt i evlis affärsenheter under sina tutorers handled
ning. praktikanterna har studerat exempelvis finansiering eller 
redovisning och har uppvisat förmågan att tänka analytiskt, har 
god samarbetsförmåga och sociala kunskaper samt viljan att 
utbilda sig för sakkunniguppgifter inom finansiering.

traineeprogrammet har som målsättning att ytterligare 
utveckla samarbetet med olika högskolor och att ekonomistu
derande känner igen evli som arbetsgivare och som en attraktiv 
arbetsplats i framtiden.

personalen skall ha den 
nödvändiga sakkunskapen och 
trivas på arbetsplatsen för att en 
expertorganisation som evli skall vara 
framgångsrik.

personresurser, statistik:
•	 av koncernens hela personal arbetade 71 procent inom 

försäljning och kundservice och 29 procent inom stöd
funktionerna.

•	 av de anställda arbetade 71 procent i finland och  
29 procent utomlands.

•	 de anställdas medelålder var vid årets slut 36,8 år.
•	 personalomsättningen under året var 17,4 procent.*

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



15

styrelse

henrik andersin, f. 1960
eKonomie magister

•	 en av grundarna och  
huvudägarna av evli bank

•	 styrelsemedlem och  
styrelsens ordförande i  
evli bank abp sedan år 2006, 
verkställande direktör 19942006

•	 aktieinnehavet 31.12.2011:  
950 820 (via holdingbolaget 
scripo oy) 

harripekka Kaukonen, f. 1963
teKnologie doKtor

•	 styrelsemedlem i evli bank abp 
sedan år 2008 

mikael lilius, f. 1949
diplomeKonom

•	 styrelsemedlem i evli bank 
abp sedan år 2010 

robert ingman, f. 1961
diplomingenjör,  
eKonomie magister

•	 styrelsemedlem i evli bank 
abp sedan år 2010 

thomas thesleff, f. 1951
filosofie magister

•	 en av grundarna och  
huvudägarna av evli bank

•	 styrelsemedlem i evli 
bank abp sedan år 1985, 
verk ställande direktör 
19851994 och styrelsens 
ordförande 19942006

•	 aktieinnehavet 31.12.2011: 
950 820 (via holdingbolaget  
prandium oy med familje
medlemmar)

teuvo salminen, f. 1954
eKonomie magister, Cgr

•	 styrelsemedlem i evli bank 
abp sedan år 2010 

Den nuvarande styrelsens sammansättning beslutades på Evli Bank Abp:s bolagsstämma 4.3.2011.
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ledningsgruppen

janne lassila, f. 1965
b.sC. (eCon.)

•	 direktör, Corporate finance, 
finland

•	 anställd hos evli bank abp 
sedan år 1993

•	 aktieinnehav 31.12.2011: 
38 812

maunu lehtimäki, f. 1967
eKonomie magister

•	 verkställande direktör
•	 anställd hos evli bank abp 

sedan år 1996
•	 aktieinnehav 31.12.2011:  

98 432

esa pensala, f. 1974
diplomingenjör

•	 direktör, förmögenhets
förvaltning

•	 anställd hos evli bank abp 
sedan år 2001

•	 aktieinnehav 31.12.2011: 
20 500

mikael thunved, f. 1965
b.sC. (eCon.)

•	 verkställande direktör, 
sverige

•	 anställd hos evli bank abp 
sedan år 2002

•	 aktieinnehav 31.12.2011: 
36 000

eeva vakkilainen, f. 1966
b.sC. (eCon.)

•	 ekonomichef
•	 anställd hos evli bank abp 

sedan år 2011

lea Keinänen, f. 1966
yoKauppateKniKKo, mba

•	 direktör, fonder
•	 anställd hos evli bank abp 

sedan år 1998
•	 aktieinnehav 31.12.2011: 

34 712
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de viKtigaste  
händelserna år 2011 

•	 evli förvärvade majoriteten i KKm partners oy, som specia
liserar sig på derivat. förvärvet omfattas av evlis strategiska 
målsättning att utveckla derivatrörelsen och bli den ledande 
derivatmäklaren i finland.

•	 evli stärkte sin ställning inom fastighetssektorn i norden 
genom att sälja sin fastighetsfondrörelses, evli property 
investments ab:s hela aktiestock till danska bpt asset 
management a/s och förvärva 50 procent av bpt asset ma
nagement a/s. det nya bolaget är en av de största aktörerna 
inom fastighetsfonder i norden och i baltikum.

•	 evlis Corporate finance agerade rådgivare vid 13 offentliga 
transaktioner i norden, ryssland och baltikum.

•	 i en undersökning av tidskriften euromoney rankades evli 
som den bästa inhemska banken som tillhandahåller private 
bankingtjänster. därtill rankades evlis service till företagare 
och företagsledare samt aktieportföljförvaltningen som den 
bästa i finland. 

•	 de institutionella placerarna bedömde än en gång att evli 
hör till finlands mest anlitade och högklassiga kapitalför
valtare i scandinavian financial researchs enkät.  evli fick 
positiv respons för förmågan att bilda sin placeringssyn, för 
sin sakkunskap inom internationell placering, för kundtjäns
tens kvalitet och för sitt goda rykte.

•	 morningstar valde evlifondbolag till den bästa förvaltaren 
av räntefonder i finland. evlis räntefonder,  evli Corporate 
bond, evli global multi manager 75 och evli realränta, kla
rade sig bra även i den nordiska jämförelsen av lipper.

•	 evlis investeringsanalys premierades för sina resultatprog
noser och aktieval i starmines jämförelse. analyserna var i 
synnerhet träffande när de gällde finansieringstjänster, gruv
drift och verkstadsindustrin, både i norden och i europeiskt 
perspektiv.

•	 nättjänsten my evli utvecklades och utvidgades till en 
mångsidig helhet av tjänster för placering, sparande och ka
pitalförvaltning. genom my evli kan kunden placera i fonder, 
göra depositioner och handla med bland annat aktier och 
etf i den nya handelstjänsten evli trader. tjänsten omfat
tar en överskådlig portföljuppföljningsfunktion, rapporter, 
banktjänster samt evlis översikter och analys. 
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KontaKt
uppgifter

finland
Evli Bank Abp
Evli-Fondbolag Ab
Evli Life Ab
Evli Optioner Ab
alexandersgatan 19 a, 4 vån. 
pb 1081 
fi00101 helsingfors 
finland 
telefon  +358 9 476 690 (växel 8.3017.00) 
fax        +358 9 661 387

Evli Bank Abp, Corporate Finance
telefon +358 9 4766 9268
fax       +358 9 4766 9279

Kundservice 
telefon +358 203 20 444* (kl. 9.3016.30)
fax       +358 9 4766 9353

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

sverige
Evli Bank Abp, Stockholmsfilial
Evli Fonder AB
regeringsgatan 3032, 4 tr 
p.o. box 16354 
se103 26 stockholm 
sverige 
telefon +46 8 407 80 00 
fax       +46 8 407 80 01 

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

russia 
Evli Russia
ooo evli spb
Kellermann Center 
22, 10th Krasnoarmeiskaya str.
190103, st. petersburg
russia
telefon +7 812 740 5055
fax       +7 812 335 0506

ooo evli m
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

* 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 %).



evlifondbolagets  
prestationer år 2011 

•	 morningstar har valt evlifondbolag till den bästa förvalta
ren av räntefonder. utmärkelsen bekräftar evlis omfattande 
och långsiktiga sakkunskap kring ränteinstrument. evli har 
10 räntefonder med ett placeringskapital som överstiger två 
miljarder euro.

•	 enligt en enkät bland institutionella placerare utförd av obe
roende researchinstitutet scandinavian financial research 
var evli år 2011 det näst mest anlitade placeringsfondbolaget 
i finland. i helhetskvalitetsbedömningen placerade sig evli på 
tredje plats.

•	 evlis räntefonder klarade sig bra även i den nordiska jämfö
relsen lipper funds awards 2011. långräntefonden evli Cor
porate bond var den mest lönsamma fonden i sin kategori i 
en avkastningsjämförelse över fem och tio år medan global 
multi manager 75 var den mest lönsamma fonden under en 
10årsperiod. i en jämförelse av avkastningen över tre år och 
fem år var evli realränta nordens bästa fond med fokus på 
inflationsbundna ränteinstrument.

Wealth management / fonder 19

tillbaka



förändringar i  
fonderna år 2011

•	 fonden evli europe Quant index fusionerades med evli 
europe. 

•	 fonderna evli us Quant index och evli japan Quant index 
fick de nya namnen evli nordamerika och evli japan, och 
deras investeringspolicy ändrades till aktiv.

 
•	 under betraktelseperioden stängdes fonden evli global 

infrastructure på grund av det ringa förvaltade kapitalet.

Wealth management / fonder 20

tillbaka
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år 2011 agerade evli rådgivare vid bland annat  
följande transaktioner:

•	 europeiska mediakoncernen sanoma köpte en av lettlands 
ledande nyhetsportaler, apollo.lv, av sia lattelecom bpo. evli 
agerade rådgivare åt lattelecom.

•	 nasdaQnoterade viropharma inc förvärvade duoCort 
pharma ab, ett privat svenskt läkemedelsutvecklingsföretag. 
evli fungerade som rådgivare åt duoCort pharmas aktieägare 
i samband med transaktionen.

•	 evli fungerade som finansiell rådgivare åt green Cargo då 
bolaget sålde vägtransportdivisionen, green Cargo åkeri. 

•	 fidelio Capital förvärvade majoriteten i stockholms regi
ondjursjukhus av stiftelsen djursjukhus i storstockholm. 
evli agerade vid transaktionen rådgivare åt stiftelsen djur
sjukhus i storstockholm, som förbereder grundläggandet av 
en riksomfattande veterinärkedja.

•	 evli fungerade som finansiell rådgivare åt Kamux oy och 
aktieägarna när företaget såldes till privatkapitalbolaget 
intera partners. 

•	 evli agerade rådgivare åt fiskarskoncernen vid försäljningen 
av silva sweden ab till Karnell. 

•	 evli agerade rådgivare åt valedo partners fund i ab vid 
förvärvet av Corbel oy:s fastighetsserviceföretag av sentica 
partners oy. 

•	 evli agerade rådgivare åt frösunda lss vid förvärvet av 
scientum, ett kunskapsföretag inom ungdomsvård.

•	 evli agerade som lead manager i lappland goldminers 
emission. 

transaKtioner 2011

tillbaka
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