
       

PRESSMEDDELANDE 
 
 
27 OKTOBER 2008 

1 (2) 

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 och Ryssland. Evli 
har också kontor i Luxemburg 
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 
60,4 milj. euro och kapitaltäck-
ningsgraden uppgår till 14,5 % 
enligt BIS (30.09.2008). Kon-
cernen har omkring 320 an-
ställda. 

 SAMMANFATTNING AV EVLI BANKS BOKSLUTSÖVERSIKT 1-9/2008: 
 

- Rörelseresultatet för granskningsperioden uppgick till 0,5 miljoner euro 
(12,8 miljoner euro), trots det svåra marknadsläget. 

- Koncernens placeringar har värderats enligt marknadsnoteringar. 
- Evlis omsättning uppgick till 43,3 miljoner euro under granskningsperio-

den (61,1 miljoner euro). 
- Förvaltat kapital uppgick till 4,4 miljarder euro (4,1 miljarder euro) i slutet 

av september. 
- Under perioden förvärvade Evli 49,9 % i Avanko Oy, ett företag som er-

bjuder corporate finance rådgivning i Ryssland 
- Evli Alexander Management Oy förvärvade PCA Corporate Finance Oy’s 

affärsverksamhet för administration av incitaments-program i slutet av 
juni 

- Evli-koncernen hade inga kreditförluster under granskningsperioden, och 
likviditeten har fortsatt att vara solid 

- Evli-koncernens verksamhet har effektiviserats genom uppdateringar av 
informationssystem, tillfälliga anställningar har sagts upp samt att det har 
skett en omorganisering av arbetsuppgifter vid avgångar, vilket har lett till 
att antalet anställda har minskat med cirka 50 personer. 

 
NYCKELTAL 7-9/ 2008 7-9/ 2007 1-9/ 2008 1-9/ 2007 1-12/ 2007
Intäkter, M€ 13,9 17,8 46,8 65,3 86,0
Nettoomsättningen, M€ 12,6 16,7 43,3 61,1 79,9
Rörelsevinst / -förlust, M€ -0,2 2,8 0,5 12,8 15,9
Räkenskapsperiodens vinst / förlust, M€ 0,0 2,5 0,3 9,4 12,0
Rörelsevinst / -förlust % av nettoomsättningen -1,4 % 16,7 % 1,2 % 21,0 % 19,9 %
Anställda i slutet av perioden 320 370 352  

 
Intäktsutveckling 
 
Trots det utmanande marknadsläget uppgick koncernens omsättning under 
granskningsperioden till 43,3 miljoner euro (61,1 miljoner euro), vilket är en ned-
gång om 29 procent jämfört med samma period 2007. Nedgången i omsättning-
en är till stor del ett resultat av minskade provisionsinkomster som in sin tur or-
sakats av marknadsläget. Evli-koncernens placeringar har värderats enligt 
marknadsnoteringar. 
 
Asset Managements omsättning nådde nästan samma nivå som motsvarande 
period 2007 trots det rådande marknadsläget. Enhetens resultat påverkades po-
sitivt genom en höjning av förvaltningsavgifter i fastighetsfonderna samt fortsatt 
bra försäljning under året. 
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Markets omsättning föll med ca 34,0 procent jämfört med samma period förra året. 
En minskning i provisionsintäkter på grund av marknadssituationen förklarar denna 
negativa trend. Trots detta var enheten framgångsrik i sin handelsverksamhet samt 
försäljning av strukturerade produkter. 
 
Omsättningen för Corporate Finance föll med nästan 53,0 procent jämfört med 
samma period föregående år. Detta kan härröras till att under det första kvartalet 
2007 genomförde enheten två väldigt stora transaktioner. Betydande fluktuation 
mellan intäkter från ett kvartal till ett annat är emellertid mycket vanligt inom Corpo-
rate Finance. Orderboken för resten av 2008 ser dock bra ut. 
 
Resultat och kostnadsstruktur 
 
Koncernens resultat före vinstdelning till anställda och skatter var 1,3 miljoner euro 
(24,2 miljoner euro). Resultatet före bokslutsdispositioner och skatter var 0,5 miljo-
ner euro (12,8 miljoner euro). Koncernens I/K-tal uppgick i genomsnitt till 1,0 under 
perioden jämfört med 1,3 föregående år. Före vinstdisposition till anställda var siff-
ran 1,0 (1,7). 
 
Koncernens fasta kostnader ökade med nästan 4,5 miljoner euro jämfört med sam-
ma period året innan. Förutom generella ökningar så ökade koncernens kostnader 
på grund av strategiska investeringar i den svenska Asset Management enheten till 
exempel, men även på grund av genomförda förvärv.  
 
Koncernen startade upp ett antal separata projekt utformade för att ha en snabb på-
verkan och med syfte att justera kostnadsstrukturen till den förväntade ekonomiska 
trenden. Den största delen av dessa projekt utfördes under det tredje kvartalet. På 
grund av organisationsförändringar har engångskostnader om ca 0,6 miljoner euro 
räknas med i det tredje kvartalets resultat.  
 
Koncernen genomför ett antal åtgärder för att långsiktigt öka kostnadseffektiviteten. 
Projekten fokuserar på koncernens interna processer. Vissa utav dessa åtgärder är 
redan genomförda och resterande kommer att avslutas innan årets slut. 
 
Framtidsutsikter 
 
Det ovanligt svåra marknadsläget på finansmarknaden samt recessionen gör det 
väldigt svårt att ge någon prognos för resten av året. Tack vare kostnadsbesparing-
ar i koncernen under vår och sommar är företaget övertygat att man kommer att 
göra en vinst i år. Vidare tror man att företagets relativa position kommer att förstär-
kas genom de förändringar som har tagit plats på marknaden. 
 
Ytterligare information: 
 
Verkställande direktör Maunu Lehtimäki  
Tfn 00358 (09) 4766 9304 eller 00358 (0) 50 553 3000 
 
Finansdirektör Johanna Lamminen 
Tfn 00358 (09) 4766 9861 eller 00358 (0) 40 848 4448 
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