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A Company Finland Oyj:n osavuosikatsaus 1.11.2000- 31.1.2001 
 

Yhtiön toiminta 
 
Tarkasteluajanjakso oli yhtiön tilikauden ensimmäinen neljännes. 
A Company jatkoi tarkastelujaksolla toimintaansa TIMES-toimialan kehitysyhtiönä. 
Tarkastelujaksolla ei hankittu lisää osakkuusyhtiöitä, eikä jaksolle osunut myöskään 
luopumisia. 
 

Taloudellinen kehitys 
 
Yhtiön liikevaihto oli tarkastelujaksolla 0.0 Mmk.(4,7 mmk). 
 
Varsinaisen kehitysyhtiöliiketoiminnan tuottoja eli luovutusvoittoja 10.2.2000 
uudelleensuunnatusta toiminnasta yhtiölle ei ole vielä toteutettu. Osakkuusyhtiöiden 
taloudellisella tuloksella ei ole suoraa vaikutusta A Companyn talouden 
tunnuslukuihin, koska A Company ei muodosta konsernia. Osakkuusyhtiöiden 
toiminnan voitollisuus tai tappiollisuus realisoituu A Companylle taloudellisena 
voittona tai tappiona vasta siinä yhteydessä, kun osakkuusyhtiön osakkeista 
kehitysyhtiön toimintaperiaatteen mukaisesti luovutaan tai sijoitus muutoin katsotaan 
päättyneeksi. Lisäksi osakkuusyhtiöiden osakkeista tehdään tarvittaessa 
arvonalennuskirjauksia, mikäli katsotaan, että osakkeiden käypä arvo alittaa niiden 
kirjanpitoarvon. Arvonalennuskirjauksia ei ole tehty, koska niitä ei ole nähty 
tarpeellisiksi. 
 
Yhtiön tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -1,2 mmk. Tappio syntyi 
liiketoiminnan kuluista. 
 
Osakekohtainen tulos oli -0,006 markkaa/osake (0,02 mk/osake) 
 
Oman pääoman määrä oli 0,18 markkaa/osake (0,49 mk/osake) 
 
Omavaraisuusaste oli 96,7%( 67,8%) 
 

Investoinnit ja rahoitus 
 
Yhtiön omat investoinnit kuluvaan käyttöomaisuuteen takastelujaksolla olivat 0,0 
Mmk 
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Osakepääoma ja osakkeet 
 
Yhtiön osakepääoma 1.11.2000 oli 3.300.656,46 euroa, jakautuen 195.320.498 
osakkeeseen. Ulkona olevia optio- tai vaihtovelkakirjalainoja yhtiöllä ei ollut. 
Liikkeeseenlaskettu optio-ohjelma oikeuttaa yhteensä enintään 30.000.000 uuden 
osakkeen merkitsemiseen yhtiössä. 
 
31.10.2000 päättyneen tilikauden aikana toteutetut kaikki suunnatut osakeannit on 
merkitty kaupparekisteriin 21.12.2000 mennessä. Korotusten tultua rekisteröidyiksi 
yhtiön osakepääoma 31.1.2001 on 3.324.513,38 euroa jakautuen 196.732.162 
(45.000.000) osakkeeseen. 
 
Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli katsauskauden aikana 0,07 (0,05) euron ja 0,12(2,29) 
euron välillä. Osakkeiden kokonaisvaihto tarkastelujaksolla oli 21.340.410 
(53.800.026) kappaletta, mikä edustaa 10,85% (119,56%) osakekannasta. Yhtiön 
osakeen päätöskurssi tarkastelujakson päättyessä 31.1.2001 oli 0,08 (0,80-1,00) euroa. 
Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo 31.1.2001 päätöskurssilla oli 15,7 (43,2) 
miljoonaa euroa. 
 
Yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä 31.1.2001 oli yhteensä 2466 (428)kappaletta. 
 

Osakkeenomistajat 
 
Yhtiön osakekannan omistus jakautui 31.1.2001 seuraavasti 
 
Gateway Finland Oy  93 617.317  47,93% 
Herttakakkonen Oy  46 199.600  23,65% 
FIM Forte Sijoitusrahasto  8 000.000  4,10% 
Kanervo Kari 6 249.690  3,20% 
Koivikko Pentti  2 134.716  1,09% 
Visuri Jaakko  2 000.000  1,02% 
Hietala Matti  1 688.554  0,86% 
Viikari Kimmo  1 256.000  0,64% 
Valtimo Components Oy  840.000  0,43% 
Saario Helena  827.000  0,42% 
Autio Panu  800.000  0,41% 
 
Muut  33 119.287  16,23% 
 
Yhteensä  196 732.162  100,00% 
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 
 
Varsinainen yhtiökokous 2.2.2001 päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen 
päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta. Valtuus on voimassa yhden vuoden 
ajan yhtiökokouksesta lukien. Valtuuden nojalla osakepääomaa voidaan korottaa 
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä ja/tai yhdellä tai useammalla vaihtovelkakirja- 
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tai optiolainalla tai optio-oikeuksilla siten, että uusmerkinnöissä, vaihtovelkakirjoja 
vaihdettaessa tai optiolainan tai optio-oikeuksien mukaisia osakkeita merkittäessä 
voidaan osakepääomaa korottaa yhteensä enintään 1/5:lla osakepääomasta eli 
664.902,68 eurolla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille 
kuuluvasta etuoikeudesta merkitä osakkeita, vaihtovelkakirja- ja optiolainoja ja optio-
oikeuksia ja oikeuden päättää merkinnästä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin 
tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. Merkintähinnan saa päättää 
hallitus. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön toimialan mukaisten osake- tai muiden 
investointien rahoittamiseksi sekä yhtiön henkilöstön ja muiden avainhenkilöiden 
sitouttamiseksi ja motivoimiseksi. Myönnetty valtuutus tulee voimaan ja aikaisempi 
valtuutus raukeaa, kun päätös merkitään kaupparekisteriin. 
 
Varsinainen yhtiökokous 2.2.2001 päätti myös yksimielisesti valtuuttaa hallituksen 
yhden vuoden ajaksi yhtiökokouksesta lukien yhtiön omien osakkeiden ostamiseen. 
Valtuus koskee enintään viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta. Osakkeita 
voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin osakkeenomistajien 
omistusten suhteessa hinnalla, joka niille kaupantekohetken markkinahintana on 
muodostunut. Osakkeita voitaisiin hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
yrityskauppojen rahoittamiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai muutoin 
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 
 
Valtuutus kattaa myös ostettujen osakkeiden luovuttamisen edellä todettuihin 
tarkoituksiin hallituksen päättämällä tavalla ja hinnalla. 
 
Helmikuussa 2001 A Company hankki 10,1% osuuden Widian Oy:sta. Lisäksi A 
Company merkitsee tässä järjestelyssä yhtiön vaihtovelkakirjoja. Koko nyt toteutetun 
järjestelyn nojalla A Companyn osakkuus voi nousta enintään 34,1%:iin Widian Oy:n 
korotusten jälkeisestä osakekannasta. 
 
Widian Oy on vuonna 2000 perustettu ohjelmistotalo, jonka liiketoiminnassa on kaksi 
pääkehitysaluetta. Yhtiö suunnittelee ja kehittää Epociin perustuvia omia 
ohjelmistosovelluksia ja tuotteita. Yhtiön liiketoiminta kasvaa ja on kannattavaa. 
 
Helmikuussa 2001 A Company on merkinnyt 40,0% asiakkuudenhallinnan 
softatuotteita mobiilipäätelaitteisiin ja erilaisiin mobiilipalvelualustoihin tuottavan 
MobileCRM Oy:n osakekannasta, jonka liiketoiminta kasvaa ja on kannattavaa. 
 

Näkymät lopputilikaudelle 
 
Yhtiön toiminta jatkuu aiemmin ilmoitettujen suuntaviivojen mukaisesti. 
Osakkuusyhtiöiden yhteislukumäärä kasvaa, vaikka kuluvalla tilikaudella 
ennakoidaankin ensimmäisten kehitysyhtiöstrategian mukaisten luopumisten (exitien) 
toteutuvan. 


