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Evli Bank aBp

Evli Bank Abp är en oberoende investmentbank, som erbjuder 
förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys 
samt corporate finance -tjänster. Bolagets kunder består av 
institutioner, företag och förmögna privatpersoner. Evli ägs 
huvudsakligen av dess personal och grundare.

Evli grundades 1985 och har under hela verksamhetstiden 
varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande ka-
pitalmarknaden. Bolagets tillväxt och framgång grundar sig 
på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som 
uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde 
åt sina kunder. Evlis målsättning är att skapa långsiktiga och 
förtroendefulla kundrelationer.

vi förstår att inte ens den bästa kan göra allt ensam
Under hösten 2009 inledde Evli sin första reklamkampanj i TV. Två reklaminslag betonade att 
Evli är en inhemsk bank och att servicen är kundnära och långsiktig. Årsredovisningens illustra-
tioner kommer från TV-reklamen som upplyser om nyttan av specialisering inom placeringsverk-
samheten.

Evli har verksamhet i Finland, Sverige, Estland, Litauen och 
Ryssland och har omkring 280 anställda. Genom sin starka 
marknads- och lokalkännedom erbjuder bolaget sina kunder 
individuella, högklassiga tjänster och lösningar samt förverkli-
gar deras uppdrag effektivt. 

Evli Koncernens eget kapital är 59,7 miljoner euro och ka-
pitaltäckningsgraden är 13,6 procent enligt BIS (31.12.2009), 
vilket klart överstiger kravet om åtta procent som upplagts av 
myndigheterna. Bolagets förvaltade nettoförmögenhet är om-
kring 4,9 miljarder euro och dess marknadsandel av Helsing-
forsbörsen var 3,8 procent i år 2009.
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IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006 1.1.–31.12.2005

Omsättning, 1 000€ 53 758 56 172 79 879 55 776 55 113
Rörelsevinst/-förlust, 1 000€ 5 251 -718 15 884 5 114 7 685
    % av omsättningen 9,8 -1,3 19,9 9,2 13,9
Räkenskapsårets vinst/förlust, 1 000€ 3 695 -1 134 12 040 5 653 6 205
    % av omsättningen 6,9 -2,0 15,1 10,1 11,3
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 6,3 -1,8 18,5 9,7 11,0
Avkastning på totalt kapital, % (ROA) 0,54 -0,1 1,4 0,8 1,0
Soliditet, % 8,6 8,7 7,4 8,4 8,6
Kostnads-intäktsrelation 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1
Koncernens kapitaltäckningsgrad, % 13,6 14,1 15,3 22,6 16,4
Personal i slutet av perioden 281 295 377 295 248

	 2005	2006	2007	2008	2009 	 2005	2006	2007	2008	2009 	 2005	2006	2007	2008	2009 	 2005	2006	2007	2008	2009

IntäkteR/koStnadeRRöRelSevInSt,  M€eget kapItal och
MInoRItetSandel,  M€

oMSättnIng, M€

koncErnEns nyckEltal
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Under hösten 2008 utbröt finanskrisen på allvar. De 
problem som då hopade sig för bankerna världen 
över, skapade ett djupt misstroende för hela bank-
systemet och utmynnade i en brant ekonomisk ned-
gång världen över. Detta återspeglades i att den 
globala utvecklingen på aktiemarknaden var myck-
et svag fram till mars 2009. Då vände trenden, och 
kursuppgången fortsatte oavbrutet fram till årets 
slut. Reaktionen var ett tecken på marknadens för-
troende för att regeringarnas omfattande stimu-
lanspaket och den rekordlåga räntenivån på kort tid 
även skulle vända trenderna för företagens utveck-
ling och de nationalekonomiska nyckeltalen. Då vi 
närmade oss årsskiftet såg vi redan försiktiga indi-
katorer som tydde på en positivare ekonomisk ut-
veckling.

I Finland uppstod aldrig någon våg av misstroen-
de gentemot bankerna, eftersom våra banker är so-
lida och inte hade stora riskkoncentrationer i sina 
balansräkningar då krisen bröt ut. Evli hade en spe-
ciellt solid position genom att både vår kreditgiv-
ning och våra egna placeringar hade en mycket be-
gränsad omfattning. Vi inledde emellertid i mitten 

vErkställandE dirEktörEns övErsikt

av 2008 ett åtgärdsprogram för att vara säkra på 
att vi klarar oss genom krisen med soliditeten be-
varad. Programmet omfattade bland annat en ned-
skärning av både personalen, den internationella 
verksamheten och den egna trading-rörelsens po-
sitioner. Genom dessa åtgärder uppgick våra fas-
ta kostnader år 2009 till omkring 13 miljoner euro 
och var 24 procent lägre än året förut. Vi presterade 
ett rimligt resultat trots att omsättningen minska-
de kraftigt. Koncernens rörelsevinst var 5,3 miljoner 
euro (2008: -0,7 milj. euro) och nettoomsättningen 
53,8 miljoner euro (56,2 milj. euro).

kapitalförvaltningen utvecklades positivt – mark-
naden för investmentbankrörelsen var krävande 
Kapitalförvaltningens utveckling år 2009 var positiv 
mätt med såväl kapital under förvaltning och resul-
tat som med arbetets kvalitet. Enligt en årlig under-
sökning, utförd av oberoende marknadsundersök-
ningsföretaget Scandinavian Financial Research, 
rankade institutionella investerare Evli som det kva-
litetsmässigt bästa kapitalförvaltningshuset i Fin-
land 2009.

En god soliditet och lärdomarna från föregående recession bidrog till att bankerna i Finland 
klarade av finanskrisen och den ekonomiska recessionen 2009 med jämförelsevis små förluster. 
Evli inledde förberedelserna inför stormen redan i mitten av 2008 och lyckades därigenom nå ett 
rimligt resultat trots att omsättningen minskade klart. 

Evlis mål är en ledande ställning inom  
placeringstjänster på marknaden i Finland
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handlingarna om Carnegies kapitalförvaltning i Fin-
land samt svenska Erik Penser Fonder AB ledde till 
företagsförvärv. 

Båda förvärven ökade omfattningen av vår kapi-
talförvaltning, men Evlis avsikt är inte att koncen-
trera verksamheten till kapitalförvaltning, utan att 
fortsättningsvis erbjuda våra kunder heltäckande 
tjänster inom hela placeringsverksamhetens område. 
Kapitalförvaltning är mindre konjunkturkänsligt än 
investment banking och bidrar till att jämna ut våra 
intäkter. Vi eftersträvar en verksamhet med fasta 
avgiftsintäkter som täcker alla fasta kostnader. 

privatpersoner med en ökande förmögenhet är ett 
nytt kundsegment
En ökning av antalet kunder är enligt min bedöm-
ning ett av de viktigaste målen med tanke på Ev-
lis framtid. Även om vi fortfarande i första hand är 
en bank för företagare och företagsledare, är det vår 
avsikt att öka antalet kunder bland förmögna pri-
vatpersoner och personer som har en ökande förmö-
genhet. Befolkningens tillgångsnivå stiger överlag 
och vill vi tillhandahålla vår specialiserade investe-
ringsexpertis och personliga service för ovannämnda 
kundsegment. 

Utvecklingen inom elektroniska tjänster gör det 
nu möjligt att kostnadseffektivt sköta även kund-
förhållanden med uppdrag som har en mindre om-
fattning. Kunderna kan etablera sitt kundförhållan-
de hos Evli i nätet och vi tillhandahåller alla tjänster 
och rapporter elektroniskt. Evli kan på så vis utöka 
kundunderlaget betydligt, utan att behovet av per-
sonal blir större. 

Samarbetsföretaget Evli Alexander Management 
är ett utmärkt stöd i vår strävan att öka antalet pri-
vatpersoner i kundkretsen. Bolaget är väl etablerat 
som administratör av finländska börsbolags incita-
mentsprogram. När nyckelpersonalen i bolagen re-
aliserar sina incitament är det naturligt att många 
blir kunder hos Evlis kapitalförvaltning. 

evli mer känt på marknaden, företagsbilden  
ännu bättre
Marknadsläget normaliseras och vi har gjort en be-
tydande insats inom både extern och intern kom-
munikation, varvid vi har betonat att Evli, i motsats 
till många konkurrenter, har klarat sig genom fi-
nanskrisen nästan helt oskadd. Som ett led i mark-
nadsföringen producerade vi en reklamkampanj i TV, 
där vi bekantgör Evlis expertis, stabilitet och lång-
siktiga verksamhet. Evli är numera mycket bättre 
känt bland såväl våra kunder som andra placerare. 
Evli uppfattas i ännu högre grad än tidigare som en 
pålitlig bank som ökar kundernas förmögenhet.

Jag tackar våra kunder, personalen och våra part-
ners för gott samarbete under ett år med ett ovan-
ligt utmanande marknadsläge. Tillsammans har vi 
skapat en god grund för vår målsättning att under 
kommande år bli den ledande finländska investment 
banken. Jag tror vi har utmärkta förutsättningar att 
lyckas.

Maunu Lehtimäki
Verkställande direktör

För investmentbankrörelsen var året däremot 
synnerligen utmanande. Den spända kapitalmark-
nadssituationen och den stora osäkerheten beträf-
fande ekonomins framtida utveckling lade sordin på 
företagsförvärven. Även om börskurserna under året 
steg med cirka 35 procent, var internationella och 
inhemska storinvesterares handel så lam att börs-
handeln räknat i euro endast nådde upp till cirka 
50 procent av föregående års nivå. De låga kurserna 
innebar även att det inte fanns många säljare och 
även mindre köp höjde kurserna snabbt. 

Med den låga handelsvolymen blev resultatet för 
vår investment banking-rörelse klart negativt. I ett 
utmanande marknadsläge lyckades vi trots allt stär-
ka vår position bland institutionella investerare. En-
ligt en av TNS Prospera utförd undersökning fick Evli 
under året den överlägset största marknadsandelen 
som mäklare av finländska aktier för finländska in-
stitutioner. 

Treasury-funktionen lyckades med den mest be-
tydande resultatförbättringen år 2009. Avdelningen 
lyckades synnerligen effektivt utnyttja företagsobli-
gationernas kraftiga kursstegring, som uppstod då 
marknadsräntan sjönk och när riskpremierna, som 
under år 2008 nått en rekordnivå, snabbt återgick 
till normalnivån. 

Med solid ekonomi och fördelaktiga priser blev 
företagsförvärv aktuella
Då finanskrisen började och marknadsläget pressa-
de ner företagens priser, hade Evlikoncernen en so-
lid ekonomi, vilket bidrog till vårt beslut att inves-
tera genom företagsförvärv. Efter medlet av år 2008 
studerade vi i ett flertal erbjudanden, av vilka för-
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WEalth managEmEnt

Evlis Wealth Management-enhet erbjuder kapitalförvaltningstjäns-

ter till institutionella och professionella placerare samt förmögna 

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.
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de år. Enhetens rörelseresultat steg med 214 procent 
och nettobeloppet på kundkapitalet under förvalt-
ning ökade med 24 procent jämfört med föregående 
år. Ökningen av det förvaltade kapitalet berodde del-
vis på Carnegieförvärvet. 

oberoende erkännanden
Kundernas lojalitet är ett tecken på tillfredställelse 
och förtroende för Evlis Wealth Management. Resul-
taten av ett antal oberoende undersökningar instäm-
mer. Euromoney Magazines Private Banking-enkät 
gav Evli erkännanden för specialiserad service för 
företagsledningen (första plats) och entreprenörer 
(andra plats). Institutionella investerare har rankat 
Evli som det kvalitetsmässigt bästa kapitalförvalt-
ningshuset i Finland. I en intervjuundersökning ut-
förd av Scandinavian Financial Research kom Evli på 
första plats med det sammanlagda resultatet av ka-
pitalförvaltning och fonder. 

tillväxt genom förvärv
Förvärvet av Carnegies kapitalförvaltningsrörelse i 
Finland gav Evli en starkare ställning på marknaden, 

i synnerhet bland institutionella kunder. I anslutning 
till förvärvet slöts även ett samarbetsavtal varigenom 
Evli fungerar som representant och återförsäljare för 
Carnegies internationella placeringsfonder i Finland.  
Förvärvet av Erik Penser Fonder AB i oktober stärkte 
kapitalförvaltningsverksamhetens position i Sverige. 
Köpet godkänns i början av februari 2010. 

Baltikum var år 2009 en utmanande verksamhets-
miljö för enheten. Effektiveringsåtgärderna år 2008 
bidrog dock till att verksamheten kunde fortsätta på 
en stabil basis. 

Utsikterna för år 2010
Enligt Wealth Management-enhetens bedömning 
kommer de placeringsteman som gav en god avkast-
ning 2009 fortfarande vara lönsamma, men vi tror 
att avkastningen 2010 blir betydligt anspråkslösare 
samtidigt som osäkerheten ökar. 

Enhetens omsättning torde öka betydligt jämfört 
med 2009, bland annat som en följd av företagsför-
värven. Genom förvärvet av Erik Penser Fonder tror 
vi att antalet kunder i Sverige kommer att öka. Verk-
samheten i Baltikum torde motsvara föregående års 
nivå. Wealth Management-enheten fortsätter att ut-
veckla e-tjänsterna med målsättningen att lansera 
nya, kundnära produkter på marknaden.

Lea Keinänen
Direktör,  
Wealth Management.

Under 2009 lyckades Evli mycket bra där 
bankens expertis är starkast: räntor, nordiska 
aktier och allokering.

Ett utmärkt placeringsår

Bortsett från Japan, gav alla de viktigaste 
aktiemarknaderna en mycket god avkastning 
2009. Den korta räntan var låg hela året och 
företagsobligationerna, i synnerhet lån med 
svagare kreditbetyg, avkastade bättre än 
någonsin. 

Wealth Management-enhetens kunder gynnades av 
marknadsutvecklingen genom att Evli lyckades myck-
et bra där bankens expertis är starkast: räntor, nord-
iska aktier och allokering. Kundportföljerna gav ge-
nerellt en mycket god avkastning med absoluta mått 
och överträffade sina jämförelseindex. 

Året var utmanande för Evli Property Investments 
fastighetskapitalfonder. Den ekonomiska tillväx-
ten föll dramatiskt på fondernas primära verksam-
hetsområden, Baltikum och Ryssland, och tillgången 
till lånefinansiering sinade, varvid handeln på fast-
ighetsmarknaden avstannade. Affärsfastigheternas 
nyttjandegrad minskade och marknadshyrorna sjönk. 
Utvecklingen sänkte fastigheternas värde avsevärt. 
EPI Healthcare, som placerar i fastigheter inom häl-
sovård i Finland, klarade däremot året bra.

Wealth Management-enhetens omsättning år 
2009 sjönk med sex procent jämfört med föregåen-
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WEalth managEmEnt prestationer
Tre av Evlis placeringsfonder fyllde jämna år 2009. 
Fondveteranen Evli Select fyllde 20 år, pionjären 
inom företagslån Evli Corporate Bond 10 år och 
prisbelönta Evli Global Multi Manager 75 10 år. 

I februari 2009 fick Jacob Nyman, som förvaltar 
fonden Evli Select, betyget A i Citywires jämförel-
se. Samma betyg har Evlis Peter Lindahl, som förval-
tar Evli Global Multi Manager-fonderna, vilka 2009 
återigen fick Lipper Awards.

Den bästa absoluta avkastningen bland Evlis aktie-
fonder gav Evli Greater Russia med en avkastning 
på årsnivå om 119,0 procent och den bästa relativa 
avkastningen gav Evli Swedish Small Cap Selection 
med en avkastning på 17 procent över jämförelse-
index. Bland räntefonderna var Evli European High 
Yield mest framgångsrik med en avkastning på års-
nivå om 61,8 procent.
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WEalth managEmEnt nya och ändrade placeringsfonder
Evli introducerade två nya placeringsfonder på 
marknaden. Globala allokeringsfonden Evli Global 
Asset Allocation inledde placeringsverksamheten i 
början av september. Fonden placerar globalt i olika 
tillgångsklasser inklusive aktier och ränteinstrument 
samt på valutamarknaden och råvarumarknaden. 
Fokus ligger på kostnadseffektiva placeringsobjekt, 
exempelvis futurer och andra derivatinstrument 
samt börshandlade fonder (ETF). 

En annan nyhet är Evli European High Yield SEK, 
en i SEK denominerad fond med fokus på företagso-
bligationer. 

Under första kvartalet 2009 stängdes fonderna 
Evli Baltic och Evli Emerging Markets Debt. Fonden 
Evli European Smaller Companies sammanslogs med 
fonden Evli Europe.
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invEstmEnt Banking 

Evlis investeringsbankverksamhet består av enheterna Corporate 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 Evlis egen analys mäklar enheten olika place-
ringsinstrument, agerar market maker och genomför olika handelsstrategier. 

Evlis Corporate Finance-enhet erbjuder tjänster till både börslistade och pri-
vata medelstora företag och kapitalinvesterare vid företagsförvärv och avyttring, 
fusioner, strukturering av lån och andra skuldinstrument samt aktieemissioner. 
Enheten har kontor i Helsingfors, Stockholm, Malmö, Tallinn, Vilnius,  
St. Petersburg och Moskva.
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Mikael Thunved
Directör,  
Investment Banking

I TNS Prosperas jämförelse hade 
Evli den största marknadsandelen 
av aktiemäklarna bland inhemska 
institutionella kunder i Finland.

invEstmEnt Banking/markEts

Marknadsställningen stärktes på en lugn marknad

I de baltiska länderna var 2009 ett år av allvarlig 
ekonomisk recession och finanskris. Trots marknads-
läget ökade Evlis provisionsintäkter och företaget 
stärkte sin ställning som ledande oberoende mäkla-
re med en marknadsandel på 9,3 procent (6,3 %). 

evli medlem av ny nordisk handelsplats
Evli Bank är medlem och aktieägare i Burgundy, en
ny alternativ handelsplats (MTF) för nordiska aktier
som öppnade för handel sommaren 2009. Medlem-
skapet tillåter Markets-enheten att erbjuda sina 
kunder tillfälle att handla på den nya marknadsplat-
sen med samma produkter som säljs på NASDAQ 
OMX och därmed försäkra sig om det bästa priset. 

Utsikterna för år 2010
Utsikterna för 2010 är alltjämt utmanande, men 
bättre än de var i början av fjolåret. Innevarande 
år kommer enheten att fortsätta utvecklingsarbe-
tet som inleddes i slutet av år 2009. Målsättningen 
är att ytterligare utveckla enhetens service och ef-
fektivitet.

inhemska institutionella kundhandeln, medan Evli 
i föregående års undersökning kom på femte plats 
med en marknadsandel på cirka tio procent. Under 
betraktelseperioden utgjorde enhetens provisionsin-
täkter 72 procent av nettoomsättningen medan den 
ett år tidigare utgjorde 66 procent. 

Markets-enheten i Helsingfors omorganisera-
des 2009 och är nu effektivare. Åtgärderna vidtogs 
i första hand för att göra kundservicen mer effektiv 
medan man samtidigt skar ner kostnaderna.

I Sverige uppvisade Markets-enhetens verksamhet 
en stark kontrast mellan det första halvåret med po-
sitiv utveckling och det svagare andra halvåret. Verk-
samheten i Sverige påverkades negativt av mark-
nadsläget: både provisionerna och handelsintäkterna 
föll från nivån 2008. Evli Bank höjde sin profil i Sve-
rige ytterligare och kundunderlaget fortsatte att 
växa. Evli Banks marknadsandel i Sverige steg från 
1,05 procent år 2008 till 1,21 procent år 2009. 

Efter en svag inledning år 2009 vände aktie-
marknaden och utvecklades mycket starkt. 
OMXS generalindex steg med 46,7 procent, 
OMXH med 19,5 procent, TALSE med 47,2 
procent och VILSE med 44,6 procent. Aktie-
handeln mätt i volym minskade dock med cirka 
50 procent i Finland och 35 procent i Sverige 
jämfört med 2008.

På Markets-enhetens huvudmarknader Sverige, Fin-
land och Baltikum föll handelsvolymerna under be-
traktelseperioden med 15-55 procent jämfört med 
nivån år 2008. De kraftigt minskade volymerna på-
verkade enhetens provisionsintäkter och därigenom 
även enhetens lönsamhet. Oavsett marknadsutveck-
lingen lyckades enheten behålla eller rentav för-
bättra sitt konkurrensläge på de viktigaste markna-
derna. 

I TNS Prosperas jämförelse hade Evli den störs-
ta marknadsandelen av aktiemäklarna bland inhem-
ska institutionella kunder i Finland. Enligt undersök-
ningen var Evlis marknadsandel 15 procent av den 
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invEstmEnt Banking/markEts Betydande blockaffärer år 2009

Uponor Oyj; 1,25 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 12,6 miljoner euro

Etteplan Oyj; 1,62 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 0,9 miljoner euro

Affecto Oyj; 2,79 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 1,26 miljoner euro

Amer Sports Oyj; 0,9 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 6,3 miljoner euro

Olvi Oyj; 1,6 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 2,9 miljoner euro

Atria Oyj; 3,85 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 8,2 miljoner euro

Huhtamäki Oyj; 2,23 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 15,1 miljoner euro

Lassila&Tikanoja Oyj; 2,6 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 10,85 miljoner euro

Exel Oyj; 1,5 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 0,51 miljoner euro

Digia Oyj; 4,57 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 1,47 miljoner euro

Marimekko Oyj; 10,65 % av aktiekapitalet, värdet av transaktionen 7,7 miljoner euro
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invEstmEnt Banking/

markEts

Meriter
Evlis Research team fick ett högt betyg i en jämförelse verkställd 
av TNS Prospera, i synnerhet för analysen av sektorerna byggin-
dustri, banker och försäkringsbolag, livsmedel, fastigheter samt 
stål, metall och gruvindustri. Enligt undersökningen var Evli, 
med en marknadsandel på 15 procent (10 %), den mest anlita-
de aktiemäklaren bland institutionella placerare i Finland. Evlis 
analys gjorde väl ifrån sig även i StarMines jämförelse som mä-
ter rekommendationernas och prognosernas träffsäkerhet. 
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Marknaden i Sverige visade vägen

Förvärvsmarknaden försvagades under första 
halvåret 2009 betydligt av finanskrisen och den 
globala recessionen, men återhämtade sig i viss 
mån mot slutet av året. Antalet aktieemissioner 
ökade under andra halvåret. I de flesta fallen 
rörde det sig om nyemissioner med företrädesrätt 
arrangerade av kreditbankerna. 

Förvärvsaktiviteten ökade mot slutet av våren på 
marknaden i Sverige och under hösten började ock-
så marknaderna i Finland och de baltiska staterna 
visa tecken på återhämtning. Under 2009 agerade 
Evli rådgivare vid 18 offentliga Corporate Finance-
uppdrag, flertalet i Sverige. I en jämförelse av antalet 
uppdrag rankades Evli som nummer fyra i Sverige i 
oberoende Mergermarkets jämförelse av investment-
banker. Samarbetet mellan Corporate Finance-enhe-
ten och Senior Advisornätverket var lika produktivt 
som tidigare.

Sektorexpertisen förstärktes
2009 valdes Evlis Corporate Finance-enhet till rådgi-
vare till ett projekt som avser att välja en strategisk 
investerare som ska utveckla, bygga och driva 
kärnkraftverket i Visaginas i Litauen samt 

tegori och utsågs till en av ledarna inom verksam-
hetsområdet M&A i Ryssland. 

Rådgivningstjänsten debt advisory etablerades
Evli svarar på kundernas ökade behov av rådgivning i 
samband med strukturering av skuldinstrument med 
en Debt advisory-tjänst inom Corporate Finance-en-
heten. Tjänsten omfattar bland annat: 
• strukturering och omstrukturering av lån och ka-

pital
• waiver-arrangemang och omförhandlingar om lån 
• kapitalanskaffningar 
• rekapitalisering
• rådgivning i anslutning till förvärvsfinansiering
Evli begagnar sin erfarenhet av strukturering och om-
strukturering av skuldinstrument, kapitalanskaff-
ningar samt förvärvsfinansieringar för debt advisory-
uppdragen. Ett färskt exempel av Evlis roll inom detta 
segment var när LPC Groups och Swedish Tissues pri-
oriterade lån på 58 miljoner euro omstrukturerades.

Utsikterna för år 2010
Det ekonomiska klimatet och utsikterna varierar en-
ligt Evlis geografiska marknadsområden, men vi be-
dömer att marknadssituationen och -aktiviteten som 
helhet utvecklas klart starkare än i fjol. 

att slutligen ombesörja stängningen av kraftverket. 
Ett flertal uppdrag inom energisektorn har gett Evli en 
betydande sakkunskap och likaså ett betydande kund-
segment. Inom den nordiska hälsosektorns Corpora-
te Finance-marknad har Evli förstärkt sin position som 
ledande aktör genom att agera rådgivare till Nicono-
vums ägare då bolaget såldes till Reynolds American 
samt till Biotie Therapies då Evli organiserade den för-
sta såkallade equity line –faciliteten för ett börslistat 
bolag i Finland.

Betydande tillväxtpotential i Ryssland
Intresset för Rysslands tillväxtpotential ökade hela 
året bland finska och svenska stora och medelsto-
ra företag, vilket ledde till ett flertal förvärvsuppdrag 
riktade till Ryssland. Även bland europeiska kapital-
placerares portföljbolag ökade intresset för företags-
förvärv i Ryssland. Ett bra exempel på denna trend är 
Skamols företagsförvärv, där Evli agerade rådgivare 
åt Skamol och bolagets ägare, Polaris Private Equity. 

I augusti belönade brittiska Acquisition Finance 
Magazine Avanko Capital, Evlis i Ryssland verksam-
ma dotterbolag, med ACQ Country Awards for Ac-

hievement 2009 –utmärkelsen. Samtidigt valdes 
Avanko till årets investeringsbank i sin ka-
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invEstmEnt Banking/  
corporatE FinancE

Under 2009 agerade evli Bank rådgivare i 18 transaktioner däribland:

•  Outotecs offentliga uppköpserbjudande på Larox. Evli var finansiell rådgivare till styrelsen i Larox.
•  Bonnier Gamings förvärv av Soft Capital Investment inklusive bertil.com. Evli var rådgivare till  

aktieägarna i Soft Capital Investment i transaktionen.
•  Reynolds Americans förvärv av Niconovum. Evli var rådgivare till aktieägarna i Niconovum i 

transaktionen.
•  Evlis förvärv av Carnegies kapitalförvaltningsverksamhet i Finland.
•  Evlis förvärv av Erik Penser Fonder.
•  Fingerprint Cards företrädesemission om SEK 50 miljoner. Evli agerade som Lead Manager.
•  Biotie Therapies Stand-by Equity Distribution Agreement angående financiering med eget kapital 

upp till EUR 20 miljoner. Evli agerade som Lead Arranger.
•  Skamols förvärv av en majoritet av Diatomovy tegelrörelse. Evli var rådgivare till Skamol  

i transaktionen.
•  TeliaSoneras externalisering av Managed Work Place Stations till Logica. Evli var rådgivare till  

TeliaSonera.
•  FSN Capital Partners förvärv av Tactel. Evli var rådgivare till FSN Capital Partners i transaktionen. 
•  Ponderus Technologys offentliga uppköpserbjudande på Technology Nexus. Evli var finansiell  

rådgivare till styrelsen i Technology Nexus.
•  Strålfors försäljning av Strålfors Supplies till Wulff. Evli var rådgivare till Strålfors i transaktionen. 
•  Ekspress Grupps försäljning av Ekspress Hotline till BaltCap. Evli var rådgivare till Ekspress Grupp  

i transaktionen.
•  OLW:s försäljning av Parrot’s till Candy King. Evli var rådgivare till OLW i transaktionen.
•  Sportlands fusion med Intersport i Ryssland. Evli var rådgivare till Sportland i transaktionen.
•  X5:s förvärv av en del av Nakhodka. Evli var rådgivare till Nakhodka i transaktionen. 
•  Suomen Lähikauppas försäljning av sitt ryska dotterbolag ZAO. Evli var rådgivare till Suomen  

Lähikauppa i transaktionen. 
•  Omstrukturering av Swedish Tissues lånefacilitet på EUR 58 miljoner. Evli var rådgivare till  

Swedish Tissue och dess ägare LPC Group.
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pErsonal

Evlis värderingar - entreprenörsanda, värdefulla relationer med kunder och kollegor, kontinuerlig utveckling och lärande samt integritet  
- styr kundservicen, företagsledningen och alla kontakter mellan personalen.  
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Ledningsprinciperna grundar sig på en öppen och  
kontinuerlig växelverkan
Evlis ledning eftersträvar att hela organisationen 
känner till koncernens strategi och målsättning-
en för framtiden. Evli har en ledarskapskultur som 
främjar de anställdas egen initiativförmåga när det 
gäller företagets verksamhet och utveckling av nya 
affärsmöjligheter. Inom Evlikoncernen har alla an-
ställda utvecklingssamtal två gånger om året. Ut-
vecklingssamtalen har som syfte att sätta upp indi-
viduella mål som ger stöd åt såväl koncernens som 
enhetens övergripande mål. På detta sätt ser man 
till att alla koncernbolag agerar i enlighet med den 
gemensamma strategin, verksamhetens riktlinjer, 
målen och anvisningarna. 

Principen för personalledning måste omfatta 
en öppen och kontinuerlig dialog mellan ledning-
en och personalen. Evli främjar detta genom intern 
kommunikation och – vilket man redan gjort under 
många år – genom att anordna olika slag av perso-

nalsammankomster. Ledningen ger regelbundet in-
formation vid personalmöten där medarbetarna har 
ett tillfälle att ställa frågor och diskutera gemen-
samma saker. Enhetscheferna uppmuntras att föra 
en aktiv och öppen dialog i syfte att skapa samar-
betsanda inom enheten. 

Ett ansvarsfullt ledarskap fokuserar på att nå 
långsiktiga och hållbara resultat. Det föregåen-
de verksamhetsåret karaktäriserades av en speciellt 
krävande marknadssituation som innebar stora ut-
maningar för ledningen och att inte heller Evli kun-
de undvika en nedskärning av personalen.

Evlis personalpolicy har som målsättning att be-
handla personalen jämlikt. Främjande av jämlikhet 
försäkrar att personalen behandlas jämlikt och ges 
likartade förutsättningar att utvecklas professio-
nellt, utveckla sig under karriären, få rättvis lön och 
rimliga förutsättningar att kombinera arbetet med 
olika livssituationer. 

Det är mycket viktigt för Evli att man i samtliga 
verksamhetsländer respekterar individers och grup-
pers kulturella bakgrund, sedvänjor och värderingar. 
Evli uppfyller i sin verksamhet de nationella normer-
na och gällande lag i verksamhetsländerna. Evli vill 
fungera som en ansvarstagande samhällsmedlem 
överallt där företaget är verksamt.

Med bra ledarskap klarar vi en utmanande period 
Enhetscheferna får stöd och utbildning av företa-
gets eget utbildningsprogram, Evli Academy. Ny-
utnämnda chefer introduceras till chefsuppgifter-
na och därtill får de regelbundet allmän information 
om personalledning idag.

Med anledning av det utmanande marknadsläget 
beslutade personalgrupperna gemensamt att år 2009 
hålla antalet studiedagar och övriga utbildningsre-
surser på en lägre nivå än under tidigare år. Evli Aca-
demy fortsätter normalt med verksamheten år 2010.
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personal fakta:

•  Av hela personalen arbetade 74 procent inom försäljning och kundservice och 26 procent 
inom stödfunktionerna.

•  Evlis anställda har en genomsnittlig ålder på 36 år. 
•  Personalomsättningen under året var 9,2 procent*.

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

pErsonal

Evli undersöker årligen personalens trivsel och 
resultaten fungerar som utgångspunkt för utveck-
lingen av trivseln på arbetsplatsen. Enligt den un-
dersökning som gjordes i maj 2009 är den allmänna 
tillfredställelsen bland personalen alltjämt god. Ar-
betsförmåga och välmående på arbetsplatsen stöds 
framför allt av företagshälsovårdens verksamhet 
och byggs upp med specifika mål och ett långsiktigt 
samarbete med företagshälsovården. Evli bidrar till 
personalens motionsutövande samt fritids- och re-
kreationsaktiviteter bl.a. med hjälp av kultursedlar.

evli bekant för studeranden 
Evlis andra Traineeprogram sommaren 2009 väck-
te än en gång stort intresse. Bland de sökande val-
des fyra personer med studierna i handelshögskolan 
på slutrakan. 

Deltagarna i Traineeprogrammet arbetade par-
vis, med en tutor som handledare, sammanlagt 12 
veckor inom Evlis Kapitalmarknadsenhet. Trainee-
programmet har som målsättning att ytterligare ut-
veckla samarbetet med olika högskolor och att eko-
nomistuderande känner igen Evli som arbetsgivare 
och eventuell arbetsplats i framtiden. 
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henrik andersin pekka hietala tapio hintikka Folke husell harri-pekka  
kaukonen

timo korvenpää thomas thesleff

styrElsE
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henrik andersin, f. 1960
ekonomie magister
-  en av grundarna och huvudägarna av evli Bank
-  verkställande direktör i evli Bank abp  

1993-2006 
-  Styrelseordförande i Stiftelsen Svenska 

handelshögskolan och nokian panimo oy och 
styrelsemedlem i kSF Media holding 

-  Styrelsemedlem och styrelseordförande i  
evli Bank abp sedan år 2006 

-  aktieinnehavet: 950 820*
*  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 utbildningsprogram i ett 
flertal bolag 

-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 2002

den nuvarande styrelsens sammansättning beslutades på evli Bank abp:s bolagsstämma 4.3.2009.

tapio hintikka, f. 1942
diplomingenjör
-  Styrelseordförande i aina group oyj och 

emtele oy, samt även styrelsemedlem  
i capMan oyj 

-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 2003

Folke husell, f. 1945
Filosofie magister, vice häradshövding
-  tidigare under många år verksam som verk-

ställande direktör och styrelseordförande  
i Ålandsbanken abp 

-  cirka 30 års erfarenhet från bank- och 
finansbranschen 

-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 2004

harri-pekka kaukonen, f. 1963
teknologie doktor
-  vice verkställande direktör i Fazer-koncernen, 

direktör för affärsområdet bageri och konfek-
tyr och chefdirektör för Fazer Rysslands 
dotterbolag hlebny dom

-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 2008

timo korvenpää, f. 1952
ekonom, MBa
-  tidigare verksam som ekonomidirektör för 

nokia abp:s enhet networks och som nokia 
abp:s finansdirektör 

-  Styrelsemedlem i ett flertal bolag 
-  lång erfarenhet av expert- och ledningsupp-

gifter från banksektorn 
-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 2003

thomas thesleff, f. 1951
Filosofie magister
-  en av grundarna och huvudägarna av evli Bank
-  Flera andra förtroendeuppdrag förutom evli 
-  Styrelsemedlem i evli Bank abp sedan år 1985. 

Styrelsens ordförande 1994-2006
-  aktieinnehavet: 950 820* 
*  via holdingbolaget prandium oy med familje-

medlemmar
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Q1
-  Evli-Fondbolag Ab stängde Specialpla-

ceringsfonden Evli Emerging Markets 
Debt.

-  Evli förbättrade sin placering till num-
mer fyra i Finland i Euromoney’s 2009 
Private Banking-undersökning. Evli 
fick höga poäng särskilt för specialise-
rad service för företagsledningar (för-
sta plats).

-  Evli Banks styrelseordförande Henrik 
Andersin förlänades riddartecknet av 
Finlands Lejons orden och direktör Pä-
ivi Kuitunen medaljen av I klass med 
guldkors av Finlands Vita ros orden. 
Utmärkelsetecken tilldelades för ett 
förtjänstfullt och långvarigt arbete på 
värdepappersmarknaden i Finland.

-  Evli agerade rådgivare till OLW angå-
ende dess försäljning av Parrot’s till 
Candy King. 

-  Fonderna Evli Global Multi Manager 
75 och Evli Global Multi Manager 40 
belönades med Lipper priser.

Q2
-  Evli erhöll ett betydelsefullt kapitalför-

valtningsmandat från Estlands Arbets-
löshetskassa, Eesti Töötukassa.

-  Försäkringsbolaget Fennia Liv kom-
pletterade sitt urval av fondanknutna 
försäkringar med Evlis fonder.

-  Placeringsfonden Evli European Smal-
ler Companies fusionerades med Pla-
ceringsfonden Evli Europe.

-  Burgundy, den nordiska handelsplatsen 
för aktier, inledde sin verksamhet. Evli 
är aktieägare och medlem i Burgundy.

-  Evli agerade rådgivare vid fusionen av 
Sportlands och Intersports verksamhe-
ter i Ryssland.

-  Evli agerade rådgivare till TeliaSonera 
angående dess externalisering av Ma-
naged Work Place Stations till Logica.

Q3
-  Evli agerade rådgivare till Strålfors an-

gående dess försäljning av majori-
tetsandelen av Strålfors Supplies till 
Wulff-Group.

-  Evli agerade rådgivare till FSN Capital 
Partners vid dess förvärv av Tactel.

-  Evli introducerade en ny global allo-
keringsfond på marknaden: Evli Global 
Asset Allocation.

-  ACQ Finance belönade Evlis dotterbo-
lag Avanko Capital som årets investe-
ringsbank i Ryssland och utsåg Avan-
ko Capital som en bland ledarna inom 
M&A verksamhetsområdet i Ryssland. 

Q4
-  Evli förvärvade Carnegies kapitalför-

valtningsverksamhet i Finland och in-
gick ett långvarigt samarbetsavtal med 
vilket Evli tar över distributionen av 
Carnegies internationella placerings-
fonder i Finland.

-  Evli förvärvade Erik Penser Fonder AB:s 
aktiestock av Urdar AB.

-  Evli rankades som det kvalitetsmäs-
sigt bästa kapitalförvaltningshuset i 
Finland i en publicerad undersökning 
av institutionella placerare, utförd av 
oberoende Scandinavian Financial Re-
search (SFR).

-  Evli agerade rådgivare vid försäljning-
en av svenska Niconovum till Reynolds 
American Inc.

-  Evli agerade rådgivare till Larox styrel-
semedlemmar angående Outotecs of-
fentliga köpeanbud.

Evli 2009
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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
Finland
33100  Tammerfors
Telefon +358 10 759 7960 *

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

* Samtalspriset från fast telefon 8,21 cent/samtal  
+ 5,90 cent/min och från mobiltelefon 16,90 cent/min  
(inkl. moms 22 %).

Sverige
evli Bank abp, Stockholmsfilial
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

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

evli Bank abp, Malmö
Södergatan 3
SE-211 34 Malmö
Sverige
Telefon +46 40 678 82 30
Fax +46 40 678 82 31

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

estland
evli Securities aS
Tartu Road 2
10145 Tallinn
Estonia
Telefon +372 640 57 00
Fax +372 640 57 01

evli@evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

litauen
evli Securities aS, lithuania Branch
Jasinskio 16B
LT - 01112 Vilnius
Lithuania
Telefon +370 5 2546 720
Fax +370 5 2546 721

evli@evli.com
förnamn.efternamn@evli.com

Ryssland
avanko capital, St. petersburg
Office 421, Kellermann Center 
22, 10th Krasnoarmeiskaya St.
190103, St. Petersburg
Russia 
Telefon +7 (812) 740 5055
Fax +7 (812) 335 0506

www.avanko.com
avanko@avanko.com

avanko capital, Moskov
Office 10, Business-center ”Panorama” 
8, 2nd Brestskaya St.
125047, Moscow
Russia
Telefon +7 (495) 542 7374
Fax +7 (495) 987 4653

www.avanko.com
avanko@avanko.com
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