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IXONOS OYJ
PERUSESITE

Tämän perusesitteen (”Perusesite”) on laatinut Ixonos Oyj (jäljempänä ”Ixonos” tai ”Yhtiö”), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Ixonosin osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella ”XNS1V”.
Tämä Perusesite on voimassa 12 kuukautta siitä, kun se on julkistettu. Uusien osakkeiden tai muiden Ixonos Oyj:n arvopapereiden
liikkeellelaskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Perusesitteen julkistamisesta lukien koostua tästä Perusesitteestä sekä
kutakin liikkeeseenlaskua koskevasta, erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä.
Tämä Perusesite sisältää tietoja Ixonosista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Arvopaperiliite sisältää tiedot
kulloinkin tarjottavista tai julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavista arvopapereista. Arvopaperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä esittelee tiivistetysti keskeisimmät Ixonosiin ja sen arvopapereihin liittyvät tiedot.
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TÄRKEITÄ TIETOJA PERUSESITTEESTÄ
Yleistä
Tämä Perusesite on laadittu seuraavien säädösten mukaisesti: arvopaperimarkkinalaki (26.5.1989/495 muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan komission asetus (EY) N:o 809/2004, annettu 29.4.2004 (Liite I), Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2003/71/EY (”Esitedirektiivi”) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, valtiovarainministeriön asetus arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta
esitteestä (23.6.2005/452) sekä Finanssivalvonnan säännöt ja määräykset. Tämä Perusesite on arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3
§:n 1 momentissa tarkoitettu esite. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Perusesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen
oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan tähän Perusesitteeseen liittyvän hyväksymispäätöksen diaarinumero on 45/212/2010. Finanssivalvonnan hyväksymispäätös on nähtävillä Ixonosin pääkonttorissa.
Osakkeenomistajien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Perusesitteen sisältämiin tietoihin sekä Ixonosin julkistamiin pörssitiedotteisiin. Ixonos ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin tähän Perusesitteeseen sisältyviä tietoja tai
lausuntoja. Tämän Perusesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Perusesitteen päivämääränä, tai että Ixonosin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Perusesitteen
päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Perusesitteessä kuitenkin ilmenee ennen mahdollisen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä
tai arvopaperin ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi virhe tai puute, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille,
Perusesitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Perusesitteen sisältämät tiedot eivät ole Ixonosin vakuutus
tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Ixonosin tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin.
Tässä Perusesitteessä termit ”Ixonos”, ”Yhtiö” tai ”Ixonos-konserni” tarkoittavat Ixonos Oyj:tä tai Ixonos Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Ixonos Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai
liiketoimintaryhmää. Tässä Perusesitteessä termi ”Ixonos” voi tarkoittaa myös koko Ixonos-konsernia, milloin se ilmenee selvästi
asiayhteydestä.
PERUSESITTEEN SAATAVILLA OLO
Tämä
Perusesite
on
saatavilla
14.5.2010
alkaen
suomenkielisenä
Yhtiön
Internet-sivuilta
osoitteesta
http://www.ixonos.com/fi/sijoittajat. Sijoittajan on mahdollista saada Perusesitteestä maksuton paperituloste Yhtiöstä osoitteesta
Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki.
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RISKITEKIJÄT
Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy monia riskejä, joista useat liittyvät Ixonosin liiketoiminnan luonteeseen ja jotka voivat olla olennaisia. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevaa kehotetaan tutustumaan huolellisesti alla esitettäviin riskitekijöihin ja muihin tässä
Perusesitteessä esitettäviin tietoihin. Jokainen alla tai muualla tässä Perusesitteessä esitettävistä riskeistä voi vaikuttaa haitallisesti Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, ja ne saattavat yksin tai yhdessä aiheuttaa sen, ettei Ixonos saavuta taloudellisia tavoitteitaan. Mikäli nämä riskit johtavat osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin
sijoittaneet voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Muutkin kuin tässä Perusesitteessä kuvattavat riskit ja epävarmuustekijä voivat vaikuttaa Ixonos-konsernin liiketoimintaan. Lisäksi tällä hetkellä tuntemattomilla tai vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ixonosin tai Ixonos-konsernin liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä tässä Perusesitteessä tai Arvopaperiliitteessä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta Ixonosin liiketoimintaan. Kuvaus riskitekijöistä ei ole
myöskään välttämättä tyhjentävä.
Ixonosin liiketoimintaan liittyviä riskejä
Riippuvuus avainasiakkaista
Ixonosin strategisena tavoitteena on kehittyä merkittävimpien asiakasyritystensä strategiseksi kumppaniksi ja tässä roolissa ottaa
yhä laajempia ja pitkäaikaisempia vastuita näiden järjestelmäohjelmistojen tai näiden tuotteisiin sulautettujen ohjelmistojen kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Syvälliseen kumppanuuteen tähtäävällä strategialla on nähty nykyisessä markkinatilanteessa ja Yhtiön
nykyisessä kasvuvaiheessa voitavan nopeimmin kasvattaa Yhtiön liiketoimintaa, ylläpitää hyvää kannattavuustasoa sekä kasvattaa
Yhtiön markkina-arvoa. Strategia on käytännössä tarkoittanut keskittymistä tiettyjen avainasiakkuuksien kehittämiseen ja se on
johtanut siihen, että vaikka Yhtiön asiakasyritysten lukumäärä on jatkuvasti kasvanut, Yhtiön liikevaihdosta kertyi 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella 92 prosenttia kahdenkymmenen suurimman asiakkaan nettomyynnistä. Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan.
Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille, olisivat Yhtiön mahdollisuudet löytää korvaava
asiakasvolyymi lyhyellä ajanjaksolla rajoitetut. Ei ole olemassa mitään takeita siitä, etteivät Ixonosin asiakkaat siirtäisi tulevaisuudessa ostojaan osin tai kokonaan Yhtiöltä sen kilpailijoille. Ixonos on kooltaan pieni verrattuna sen pääasiakkaisiin, mikä osaltaan
voi heijastua negatiivisesti sen neuvotteluasetelmiin. Avainasiakkaan menettäminen tai asiakkaisiin kohdistuvat negatiiviset suhdannemuutokset sekä tästä aiheutuva liiketoiminnan volyymin lasku voivat vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Toimitussopimuskannan pituus
Ixonosin toimialalle on viime vuosina ollut tyypillistä, että vaikka asiakashankkeet usein ovat jopa useiden vuosien mittaisia, hankkeiden toteutusta koskevat toimitussopimukset pilkotaan asiakkaiden budjetointikäytännöistä ja riskienhallinnan prosesseista
johtuen useampaan lyhyempikestoiseen osaan. Tämän seurauksena Yhtiön tilauskanta on tällä hetkellä 3–6 kuukautta. Toimitussopimusten lyhyys vaikeuttaa luotettavien arvioiden tekemistä Yhtiön liiketoiminnan, tuloksentekokyvyn ja taloudelliseen aseman
pitkän aikavälin kehityksestä.
Riski projektien huonosta kannattavuudesta
Kasvava osa Ixonosin projektitoimituksista on kiinteä‐ tai tavoitehintaisia. Näiden projektien kannattavuus edellyttää sitä, että
Ixonos on ennen projektin aloittamista onnistunut arvioimaan projektin edellyttämän työmäärän ja sopimusriskit oikein. On mahdollista, että Ixonos vastaisuudessa epäonnistuu jonkin projektin edellyttämän työmäärän arvioinnissa. Tällä voi olla epäedullinen
vaikutus projektin kannattavuuteen ja sitä kautta myös Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan.
Immateriaalioikeudet
Ixonosin menestys perustuu osittain sen kykyyn käyttää kolmansien osapuolten ohjelmistoja, jotka se on toimittanut asiakkailleen
osana kokonaisratkaisua. Tämän lisäksi Ixonos kehittää tiettyjä sovelluksia ja tuotteita, joihin liittyvät immateriaalioikeudet Yhtiö
joko kokonaan tai osaksi omistaa. Vaikka Ixonos ei tällä hetkellä ole vastaajana missään immateriaalioikeusrikkomusoikeudenkäynnissä eikä Yhtiön tiedossa ole tällaisen oikeudenkäynnin tai vastaavan menettelyn uhkaa tai mihinkään sen ohjelmistotoimittajaan
kohdistuvaa merkittävää vastaavaa oikeudenkäynnin tai menettelyn uhkaa, ei ole varmuutta siitä, etteivätkö kolmansien osapuolten
Ixonosin asiakkaille lisensoimat ohjelmistot taikka Yhtiön itsensä kehittämät sovellukset, palvelut tai tuotteet loukkaa kolmansien
osapuolten immateriaali‐ tai muita tällaisiin ohjelmistoihin, sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin liittyviä oikeuksia. Ixonosin tai
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tällaisten lisenssinantajien kannalta kielteinen päätös immateriaalioikeuksien rikkomista koskevassa oikeudenkäynnissä tai muussa
vastaavassa menettelyssä voi vaikuttaa haitallisesti Ixonosin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Vahinkoriskit
Ixonosin vahinkoriskit liittyvät pääsääntöisesti henkilöihin, omaisuuteen, tuotteisiin, prosesseihin sekä tietotekniikkaan. Vaikka
Ixonos on suojannut toimintaansa ja omaisuuttaan normaalein vakuutuksin, voi vahinkoriskien toteutuminen johtaa henkilö‐ ja
omaisuusvahinkoihin tai liiketoiminnan keskeytymiseen, joilla voi olla epäedullinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan, toiminnan
tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Asiantuntijoiden saatavuus ja vaihtuvuus ja riippuvuus avainhenkilöistä
Ixonosin toimialan tietyistä asiantuntijoista on markkinatilanteesta riippumatta pula. Lisäksi Ixonosin toimialalla vallitseva aggressiivinen rekrytointipolitiikka saattaa lisätä henkilöstön kilpailijoille siirtymisen riskiä. Ei ole olemassa mitään takeita Yhtiön mahdollisuuksista pitää nykyinen henkilöstö palveluksessaan ja palkata kasvun ylläpitämiseksi uutta henkilöstöä. Jos Ixonos menettää
nykyistä henkilöstöään, voi siitä aiheutua vaikeuksia toteuttaa loppuun nykyisiä projekteja ja hankkia uusia. Tällä voi olla epäedullinen vaikutus Ixonosin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Ixonosin tuleva kehitys ja mahdollisuus toteuttaa laajentumiseen tähtäävää strategiaansa riippuvat paljolti siitä, että Yhtiön palveluksessa olevat avain- ja johtohenkilöt pysyvät Ixonos-konsernin palveluksessa. Ellei Ixonos kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja
motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti eikä toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Ixonosin tarkoituksena on luoda työympäristö, jossa nämä henkilöt voivat kehittyä ja johon he
tuntevat sitoutuvansa, sekä tarjota heille kilpailukykyiset edut. Ixonosin menestys riippuu keskeisesti Yhtiön palveluksessa olevista
avainhenkilöistä. Kenen tahansa johtoon kuuluvan tai muun avainhenkilön menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, sekä johtaa siihen, että yritysostoilla tavoiteltavia liiketoimintahyötyjä ei
saavuteta.
Tietojärjestelmä- ja tietoturvariskit
Ixonosin toimintaan liittyy tietoturvariskejä, joita ovat esimerkiksi yrityksen liikesalaisuuksien ja asiakaskohtaisten hanke- ja muiden tietojen sekä hinnoittelutietojen vuotaminen ulkopuolisille. Riskejä ehkäistään ohjeistamalla ja valvomalla henkilöstön toimintaa luottamuksellisten asiakastietojen käsittelyssä, salassapitosopimuksilla sekä Yhtiön tieto‐ ja viestintätekniikan
tietoturvajärjestelyillä ja ohjeilla.
Yhtiö ylläpitää konesaleissaan eräiden asiakkaidensa merkittäviä tietojärjestelmiä, joiden toimintahäiriöt voivat vaikuttaa vakavasti
Yhtiön asiakkaiden toimintaedellytyksiin. Yhtiö voi joutua maksamaan asiakkailleen tietojärjestelmien toimintahäiriöistä sopimusperusteisia sakkomaksuja ja toimintahäiriöt voivat vaikuttaa asiakastyytyväisyyttä heikentävästi, mitkä voivat vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Kansainväliset toiminnot
Strategiansa mukaisesti Ixonos on vuodesta 2005 alkaen laajentanut toimintaansa ulkomaille. Laajentumisella on toisaalta pyritty
ylläpitämään Yhtiön kilpailukykyä ja turvaamaan Yhtiön kasvun edellyttämien resurssien saatavuus. Tästä syystä Yhtiö on perustanut ulkomaisia tytäryhtiöitä ja avannut testaustoimipisteen Tallinnaan Viroon ja ohjelmistojen kehityspalveluita tuottavat yksiköt
Košiceen Slovakiaan sekä Pekingiin ja Chengduun Kiinaan. Toisaalta Yhtiö on asiakkuusstrategian mukaisesti pyrkinyt toimimaan
lähellä asiakasta, mikä on tarkoittanut laajentumista Saksaan, Isoon-Britanniaan, Tanskaan sekä Yhdysvaltoihin. Huolimatta Yhtiön
kohdemaissa tekemistä markkinaselvityksistä sekä paikalliseen yritystoimintaan liittyvistä juridisista selvityksistä ei ole mitään
takeita siitä, että ulkomaisten tytäryhtiöiden ja/tai sivutoimipisteiden liikevaihto- ja tuotto-odotukset toteutuisivat Yhtiön odotusten mukaisesti. Asiakkuuksissa tai ulkomaisten toimipaikkojen työvoimamarkkinoissa ja lainsäädännössä tapahtuvilla muutoksilla
voi olla haitallinen vaikutus Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan.
Yritysostot
Ixonos on vuosina 1999-2007 tehnyt useita kotimaisia yritysostoja ja on mahdollista, että Yhtiö jatkossakin pyrkii vauhdittamaan
strategisten osaamisten, palveluiden ja/tai asiakkuuksien kehittämistä yritysostoin. Jo ostettujen ja tulevaisuudessa mahdollisesti
ostettavien yritysten liiketoimintojen integrointi Ixonos-konsernin muuhun liiketoimintaan vaatii runsaasti Yhtiön johdon resursseja, mikä saattaa ainakin tilapäisesti vähentää johdon mahdollisuuksia muun liiketoiminnan kehittämiseen. Integroinnin mahdollinen epäonnistuminen voi vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin liiketoiminnan kehitykseen. On myös mahdollista, että järjestelyt eivät
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toteudu oletetulla tavalla, millä voi olla liikevaihdon tai tuloksen kasvua hidastava vaikutus. Yrityskaupat voivat vaikuttaa Ixonosin
rakenteeseen ja taseeseen joko suoraan tai välillisesti muista tällaisten järjestelyjen vaatimista toimenpiteistä riippuen. Lisäksi
yritysostojen seurauksena voi myöhemmin paljastua vastuita, joita ei ole aikaisemmin havaittu. Mikäli huomattava osa tällaisista
vastuista realisoituu, voi sillä olla haitallinen vaikutus Ixonosin taloudelliseen asemaan ja toiminnan tulokseen.
Uudet palvelutuotteet
Uusien tuotteiden kehittämiseen sisältyy merkittäviä liiketoiminnallisia riskejä. Ei ole takeita siitä, että Ixonos onnistuu tuotekehitysprojekteissaan, eikä siitä, että kehitettyjen palvelutuotteiden kysyntä riittää kattamaan kehityksestä syntyneet kustannukset.
Uusille kehitettäville palvelutuotteille ei välttämättä ole mahdollista saada kattavaa immateriaalioikeudellista suojaa. Tämän johdosta on mahdollista, että yksi tai useampi Ixonosin kilpailijoista kehittää vastaavia tuotteita. Edellä mainituilla seikoilla voi olla
epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä uusilla palvelutuotteilla tavoiteltavien liiketoimintahyötyjen toteutumiseen.
Palveluiden tuottamisen riippuvuus tekijänoikeuksista ja tukipalveluista
Yhtiön harjoittama palveluiden tuottaminen ja liiketoiminnan tulos ovat vähäiseltä osin riippuvaisia Yhtiön myymien ja integroimien
ohjelmistojen tekijänoikeuksista ja tukipalveluista. Mikäli Yhtiö ei pystyisi vapaasti hyödyntämään näitä tekijänoikeuksia ohjelmistojen valmistamisessa ja myynnissä, tällä olisi haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan ja tulokseen edellyttäen, että Yhtiö ei pystyisi
asianmukaisesti ja kustannustehokkaasti kehittämään uusia korvaavia ohjelmistoja. Edelleen tietyt yleisesti kaupallisesti saatavilla
olevat ohjelmistokomponentit sekä tietyt alihankintasopimukset ovat Yhtiön toiminnan ja tuloksen kannalta merkityksellisiä, mutta
Yhtiön johto uskoo, että tällaiset ohjelmistokomponentit ja alihankkijat ovat tarvittaessa korvattavissa, mistä kuitenkin saattaisi
aiheutua lisäkustannuksia.
Taloudelliset riskit
Tämän hetken suurimmat epävarmuustekijät liittyvät vuotta 2009 vaivanneen maailmanlaajuisen taantuman mahdollisiin seurannaisvaikutuksiin. Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa myös yritysten investointeihin ja investointihalukkuuteen. On mahdollista, että yleinen taloudellinen epävarmuus heijastuu myös Ixonosin asiakasyritysten tietojärjestelmien kehittämisinvestointeihin lykkäämällä niiden ajoitusta tai niitä koskevaa päätöksentekoa.
Yhtiön nopea kasvu ja projektitoiminnan kasvu ovat lisänneet yhtiön käyttöpääoman tarvetta. Käyttöpääoman tarpeen kasvua
hallitaan luomalla riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi yhdessä rahoittajien kanssa sekä tehostamalla käyttöpääoman kiertoa. Yhtiöllä on lisäksi taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli yhtiön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuoden neljännen neljänneksen
aikana ja jos tarvetta ilmenee, myös kesken vuotta.
Yhtiö altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset Yhtiön tulokseen. Ixonos-konsernin pääasialliset rahoitusriskit ovat pääoman riittävyys
sekä korkoriskit.
Ixonos-konsernin pitkäaikainen rahoitus on järjestetty pääosin kahden päärahoittajan kanssa. Yhtiö voi myös myöhemmin päättää
osakeannin järjestämisestä. Mikäli yleinen taloustilanne ajautuisi poikkeuksellisen pitkäaikaiseen taantumaan, se todennäköisesti
kasvattaisi Ixonos-konsernin rahoituskustannuksia suhteessa Ixonos-konsernin liiketoiminnan tuottoihin, koska yleisen taantuman
aikana Ixonos-konsernin tuloksentekokyvyn ja liiketoiminnan kassavirran oletetaan pienentyvän. Edellä mainitut seikat saattaisivat
heikentää myös Ixonos-konsernin ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta ja taloudellista asemaa.
Riskienhallinnan toteutuksesta vastaa emoyhtiön rahoitustoiminto. Sen tehtävänä on tunnistaa, arvioida ja suojata rahoitukseen
liittyvät riskit yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa.
Korko- ja maksuvalmiusriski
Yhtiön tulot sekä operatiiviset rahavirrat ovat pääosin riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Yhtiö on altistunut rahavirran
korkoriskille lainasalkun kautta, joka koostuu lyhytaikaisista ja pitkäaikaisista vaihtuvakorkoisista lainoista.
Yhtiön päärahoittajan myöntämiin lainoihin liittyy kovenantteja. Mikäli Yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyjä kovenanttirajoja, rahoittajilla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Noudatettava kovenanttitaso tarkistetaan puolivuosittain rullaavan kahdentoista (12) kuukauden perusteella.
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Omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 35 prosenttia ajankohdasta riippuen. Osassa lainoista korollisten velkojen (oikaistun
taseen korolliset velat pois lukien leasingvastuukanta ja pääomalainat) ja käyttökatteen suhteen tulee olla enintään 2,5:1 sekä
osassa lainoista korollisten nettovelkojen (oikaistun taseen korolliset nettovelat pois lukien leasingvastuukanta ja pääomalainat) ja
käyttökatteen suhde tulee olla enintään 2,5:1.
Niiden rahoituslainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 31.3.2010 pääomamäärältään yhteensä 11,3 miljoonaa euroa
(31.3.2009: 4,7 miljoonaa euroa). 31.3.2010 Yhtiön omavaraisuusaste oli 35,2 prosenttia ja korollisten velkojen ja käyttökatteen
suhde oli 2,49 ja korollisten nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,31.
Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatimaa rahoituksen määrää, jotta Yhtiöllä olisi tarpeeksi
likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. Yhtiön rahavarat 31.3.2010 koostuvat lähes
kokonaan pankkitileillä olevista varoista. Vaikka Yhtiön perusliiketoiminnan rahavirta on vuositasolla melko stabiili, Yhtiön maksuvalmiutta ja rahoituksen riittävyyttä seurataan jatkuvasti. Mahdolliset häiriöt perusliiketoiminnan rahavirrassa heikentäisivät Yhtiön
taloudellista asemaa.
Korkoriskien realisoituminen vaikeuttaisi Yhtiön ulkopuolisen rahoituksen saatavuutta ja heikentäisi Yhtiön taloudellista asemaa.
Luottoriski
Yhtiön rahavirrasta suuri osa tulee sellaisten erilaisten vakiintuneiden instituutioiden, julkisen sektorin ja yritysten maksuina, joilla
on asianmukainen luottohistoria.
Katsauskaudella 1.1.2010–31.3.2010 Yhtiö on kirjannut luottotappioita yhteensä 139 986 euroa ja myyntisaamisten arvonalentumistappioita 0 euroa. Tilikauden 2009 aikana Yhtiö kirjasi myyntisaamisista luottotappioita sekä arvonalentumistappioita yhteensä
22 665 euroa. Yhtiön luottoriskin enimmäismäärä vastaa rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa.
Luottoriskien realisoituminen heikentäisi Yhtiön taloudellista asemaa.
Valuutta- ja hyödykeriski
Yhtiö toimii pääasiassa Euroalueella ja joko Euroilla tai Euroon kiinteästi sidotuilla valuutoilla. Mahdollinen Kiinan valuutan revalvointi saattaa vaikuttaa lyhyellä aikavälillä negatiivisesti Yhtiön Kiinan toimintojen kannattavuuteen. Yhtiö ei ole altistunut merkittävästi eri valuuttapositioista aiheutuville transaktioriskeille ja riskeille, jotka syntyvät kun eri valuutoissa olevat sijoitukset muunnetaan emoyrityksen toimintavaluuttaan. Kaikki Yhtiön lainat ovat euromääräisiä. Yhtiön kansainvälinen toiminta on kuitenkin lisääntynyt ja sen odotetaan lisääntyvän entisestään, jolloin muiden kuin euroon sidottujen valuuttojen määrä kasvaa. Yhtiö pyrkii suojautumaan valuuttariskejä vastaan valuuttatermiineillä ja muilla mahdollisilla keinoilla, joilla valuutan vaihteluita suhteessa euroon
saataisiin pienennettyä.
Yhtiö ei altistu merkittävässä määrin hyödykeriskeille, jotka liittyvät hyödykkeiden saatavuuteen ja hinnanvaihteluihin.
Liikearvo ja aineettomille hyödykkeille allokoitu hankintameno
Yritysostojen seurauksena Ixonosin taseessa on merkittävä määrä liikearvoa. Liikearvon määrä oli 31.3.2010 Yhtiön taseessa yhteensä noin 22,8 miljoonaa euroa ja sen suhde omaan pääomaan oli 117 prosenttia. Liikearvon tasearvoa testataan vuosittain arvonalentumistestauksella. Tilikaudella 2009 Yhtiö kirjasi liikearvon arvonalentumistappiota yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n lisäkauppahintaa koskevan välimiesoikeuden päätöksen 5.5.2010 perusteella Yhtiön liikearvo lisääntyy
0,8 miljoonaa euroa.
Aineettomille hyödykkeille allokoitu osa hankintamenosta muodostaa merkittävän osan Ixonosin taseesta (31.3.2010: 2,4 miljoonaa
euroa). Ixonos arvioi tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on omaisuuserän käypä arvo
vähennettynä myynnistä aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi käyttöarvo.
Arvonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat Ixonosin johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista,
että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi olla olennainen epäedullinen vaikutus Yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
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Toimialaan liittyviä riskejä
Nykyisten asiakkaiden mahdollinen markkina-aseman muuttuminen
Yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti keskittymään suhteellisen harvalukuisiin asiakkuuksiin, jotka tällä hetkellä ovat toimialojensa
johtavia toimijoita. Globaalista kilpailusta johtuen ei ole varmaa, että Yhtiön asiakkaat menestyvät myös tulevaisuudessa ja kykenevät ostamaan Yhtiöltä palveluita nykyisellä volyymillä. Yhtiön asiakkaisiin kohdistuvat negatiiviset suhdannemuutokset sekä tästä
aiheutuva asiakkaan liiketoiminnan volyymin lasku tai kannattavuuden heikkeneminen voivat vaikuttaa epäedullisesti Ixonosin
liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Kilpailu
Ixonosin pääasiallisia kilpailijoita ovat perinteiset tietotekniikan palveluyritykset. Joillakin kilpailijoilla on Ixonosia laajempi tuotevalikoima, laajempi asiakaskunta ja suuremmat resurssit, joita ne voivat käyttää hyväkseen investoidessaan Ixonosin toimialalle. Lisäksi alalletulon pääomavaatimukset ovat alhaiset.
Lisääntyvään kansainväliseen kilpailuun liittyy epävarmuustekijöitä. Ulkomaisen, etenkin intialaisen ja kiinalaisen, kilpailun ennakoitua nopeampi lisääntyminen saattaa entisestään kiristää alan hintakilpailua ja siten kaventaa alan kotimaisten toimijoiden katteita. Ixonos on varautunut kiristyvään hintakilpailuun perustamalla toimipisteitä edullisemman kustannustason alueille.
Ei ole varmuutta siitä, että Ixonos pystyy jatkossa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla markkinoillaan nykyisten
tai tulevien kilpailijoidensa kanssa tai säilyttämään nykyisen markkina‐asemansa. Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Suhdannevaihtelut
Talouden voimakkaat suhdannevaihtelut saattavat vaikuttaa Yhtiön asiakkaiden palveluiden ja tuotteiden kysyntään ja sitä kautta
niiden tuotekehitysbudjetteihin pienentävästi, joka voi Yhtiön asiakasostojen vähentymisen kautta vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan,
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan heikentävästi.
Teknologiamuutokset
Ixonosin toimialalle on ominaista nopea teknologinen kehitys. Nopeita muutoksia voi tapahtua muun muassa asiakkaiden vaatimuksissa, uusien ohjelmisto‐ ja laitetuotteiden teknologioissa, kilpailijoiden palveluissa ja toimialan standardeissa. Jos Ixonos ei
kykene vastaamaan näihin muutoksiin, tällä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
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HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE
Tässä Perusesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Ixonosilta tai muusta siinä mainitusta lähteestä. Perusesitteen tai sen osien
jäljentäminen tai levittäminen sekä sen sisällön esittäminen tai käyttäminen muussa tarkoituksessa kuin Ixonosin osakkeisiin, osakkeiksi vaihdettaviin tai osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin sijoittamista koskevan päätöksen yhteydessä on kielletty. Sijoittamista harkitsevat hyväksyvät edellä esitetyt seikat ottamalla vastaan tämän Perusesitteen.
Lainsäädäntö voi rajoittaa tämän Perusesitteen sekä tähän Perusesitteeseen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän jakelua sekä
Ixonosin osakkeiden, merkintäoikeuksien ja osakkeiksi vaihdettavien tai osakkeisiin oikeuttavien arvopapereiden tarjoamista ja
myyntiä. Tämän Perusesitteen tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän haltuunsa saavia henkilöitä kehotetaan ottamaan
selvää kyseisistä rajoituksista. Tämä Perusesite sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai kehotusta hankkia Ixonosin osakkeita,
merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen tarjous
taikka kehotus on lainvastaista.
Ixonosin arvopapereihin sijoittamista harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Ixonosista ja arvopaperien ehdoista, mukaan lukien riskitekijät. Sijoituspäätöksen tulisi perustua ainoastaan tähän Perusesitteeseen ja siihen liittyvään arvopaperiliitteeseen ja tiivistelmään (ja niiden mahdollisiin täydennyksiin).
Ixonosin arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle
Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä Perusesitettä tai
merkitä tai ostaa Ixonosin arvopapereita. Ixonosin arvopapereita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Perusesitettä tai siihen liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä Perusesite ja siihen liittyvä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät ole Ixonosin arvopaperien myyntiä
tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Yhtiö edellyttää, että tämän Perusesitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä.
Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä tai sen edustajilla
ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Ixonosin arvopapereihin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.
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TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIEN JA ERÄIDEN MUIDEN TIETOJEN ESITTÄMINEN
Taloudelliset tiedot
Yhtiön 31.12.2007, 31.12.2008 ja 31.12.2009 päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konserni- ja emoyhtiön tilinpäätökset sekä
tilintarkastamaton osavuosikatsaus 31.3.2010 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on sisällytetty tähän Perusesitteeseen viittaamalla ja ne ovat saatavilla Yhtiön Internet-sivuilta osoitteesta www.ixonos.com.
Yhtiön 31.12.2007, 31.12.2008 ja 31.12.2009 päättyneiden tilikausien tilintarkastetut konsernitilinpäätökset on laadittu Euroopan
Unionin käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisesti.
Yhtiön osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2010 on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta sen laadinnassa ei ole
noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin
edellisessä tilinpäätöksessään kuitenkin siten, että EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin
standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen. Yhtiö on 1.1.2009 alkaen esittänyt ”IAS 1–tilinpäätöksen esittäminen” mukaisesti
laajan tuloslaskelman, joka sisältää aiemmasta poiketen myös kaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut. Tässä
Perusesitteessä esitettävät tiedot kausilta ennen 1.1.2009 on oikaistu vastaamaan esittämistapaa. Laajaan tuloslaskelmaan sisältyviä tietoja ei ole tilintarkastettu 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta.
Vuodesta 2009 alkaen Yhtiö raportoi liiketoimintansa kolmessa segmentissä, jotka ovat Mobile Terminals and Software, Media &
Communities ja Business Solutions. Yhtiön 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella Yhtiö raportoi liiketoimintansa kahdessa segmentissä, jotka olivat Konsultointipalvelut ja Ohjelmistotuotannon palvelut. Yhtiön 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella Yhtiö raportoi
liiketoimintansa kahdessa segmentissä, jotka olivat Tietoliikenne- ja Järjestelmäpalvelut. Segmenttirakenteiden muutokset ovat
johtuneet Yhtiön liiketoimintaorganisaation muutoksista ja vuonna 2009 myös IFRS 8 standardin käyttöönotosta.
Lukujen ja taulukoiden esittäminen
Tässä Perusesitteessä esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen tai rivien lukujen
summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivien loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.
Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot
Tässä Perusesitteessä esitetyt markkinoita, taloutta tai toimialaa koskevat tiedot on hankittu tai johdettu useista toimialakohtaisista
ja muista lähteistä, muun muassa Market-Vision, IDC:n ja Gartnerin julkaisuista. Ixonos on hankkinut nämä ulkopuolisten toimittamat tiedot julkisista lähteistä. Tiedot on toistettu asianmukaisesti ja siltä osin kuin Ixonos tietää, ja on pystynyt kyseisen kolmannen osapuolen julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät tässä Perusesitteessä toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Toimialajulkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot
on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata. Ixonos ei ole varmentanut tällaisia
tietoja itsenäisesti.
Toisaalla tässä Perusesitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Ixonosin markkina-alueita, sen markkina-asemia noilla alueilla sekä
muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Ixonosin kokemuksiin, sisäisiin tutkimuksiin ja arvioihin sekä Ixonosin
omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Ixonos ei voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että
mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Ixonosin asemasta kyseisillä markkinoilla, eikä mitään
Ixonosin sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla. Ixonos arvioi toimialansa markkinoiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tarjoamiensa palveluiden nykyisen kysynnän, kilpailijoiden julkistamien
tietojen, kilpailijoiden kapasiteettia koskevien arvioiden, käytettävissä olevien toimialajulkaisujen, raporttien ja muiden tilastojen
perusteella. Ellei muuta ole mainittu, markkinoiden kasvuun ja markkinaosuuksiin liittyvät lausumat tarkoittavat volyymikasvua
eivätkä myyntiä.
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YHTIÖ, YHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJA
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Yritys- ja yhteisötunnus: 0997039-6
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Peter Eriksson
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Markku Toivanen

Hallituksen puheenjohtaja
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Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Hallitusten jäsenten työosoite on c/o Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Ixonosin tilintarkastaja
PricewaterhouseCoopers Oy
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Ixonosin oikeudellinen neuvonantaja Perusesitteen laadinnassa
Asianajotoimisto Bützow Oy
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A
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PERUSESITETTÄ KOSKEVA VAKUUTUS
Yhtiö on laatinut tämän Perusesitteen ja vastaa sen sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän
huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Perusesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole
jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Helsingissä, 14.5.2010
Ixonos Oyj
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ERÄITÄ SEIKKOJA
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tässä Perusesitteessä esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Yhtiön johdon nykyisiä näkemyksiä
ja odotuksia Ixonos-konsernin taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista
suunnitelmista ja tavoitteista (mukaan lukien Yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kehityssuunnitelmat). Tällaisia lausumia on
esitetty kohdissa ”Riskitekijät”, ”Toimialakatsaus”, ”Liiketoiminta”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä muualla
tässä Perusesitteessä. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät Yhtiöön ja Ixonos-konserniin sekä niihin sektoreihin ja aloihin, joilla
se toimii, mukaan lukien eräisiin Yhtiön itselleen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”odottaa”, ”aikoa”, ”suunnitella”, ”ennakoida”, ”uskoa”, ”ennustaa”, ”tulla”, ”arvioida”, ”pyrkiä”, ”tähdätä”, ”saattaa”, ”tulisi”, ”voisi”,
”jatkaa” ja muut vastaavat ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.
Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuutta ja ne eivät ole takeita tulevasta. Yhtiön ja Ixonoskonsernin tulos sekä kyky saavuttaa taloudelliset tavoitteensa saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tässä Perusesitteessä olevissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetään. Ixonos-konsernin kehitys tulevaisuudessa saattaa poiketa niistä muun muassa
niiden tekijöiden takia, joita on kuvattu edellä kohdassa ”Riskitekijät”, jota olisi luettava muiden tässä Perusesitteessä olevien varoittavien lausumien rinnalla. Lisäksi vaikka Ixonos-konsernin liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä sen
toimialan kehitys olisivat yhdenmukaiset tämän Perusesitteen tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, mainitut tulokset tai kehitys eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä.
Kaikki tässä Perusesitteessä olevat tulevaisuutta koskevat lausumat kuvastavat Ixonosin nykyisiä näkemyksiä tulevista tapahtumista ja niihin liittyy mainittuja riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Ixonos-konsernin liiketoimintaa, liiketoiminnan
tulosta, kasvustrategiaa ja maksuvalmiutta. Ellei sovellettavista laeista ja asetuksista (mukaan lukien arvopaperimarkkinalaki) muuta johdu, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan
kehityksen tai muiden syiden perusteella. Arvopaperimarkkinalain mukaan Ixonosin tulee neljä kertaa vuodessa osavuosikatsausten
ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä arvioida tulevaisuuden näkymiä. Tässä kappaleessa esitetyt huomiot koskevat
nimenomaisesti kaikkia myöhempiä Ixonosin tai sen lukuun toimiviin henkilöihin liittyviä suullisia ja kirjallisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Sijoituspäätöstä harkitsevien sijoittajien tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä ottaa huomioon erityisesti tässä Perusesitteessä mainitut tekijät, joiden johdosta todelliset tulokset voivat poiketa ennakoiduista.
Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Perusesitteeseen
Ixonosin verkkosivustolla (www.ixonos.com) tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Perusesitettä
(pois lukien Perusesitteen sähköiset kopiot Perusesitteessä mainituilla verkkosivustoilla), eikä sijoituspäätöstä harkitsevien tule
perustaa päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. Esitekokonaisuuden muodostavat mahdolliset Perusesitteen
ja/tai siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän täydennykset yhdessä Perusesitteen ja siihen liittyvän arvopaperiliitteen ja
tiivistelmän kanssa sekä esitekokonaisuuteen kuuluvat myös viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ja niiden sähköiset kopiot.
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OSAKEMARKKINATIETOJA
Yhtiöllä on Perusesitteen päivämääränä yhteensä 9 313 089 osaketta. Kukin osake tuottaa omistajalleen yhden äänen Yhtiön yhtiökokouksissa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla
kaupankäyntitunnuksella ”XNSV1V”. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeen ylimmät ja alimmat kurssit, kauden keskihinta ja kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta sekä osakevaihdon määrä Helsingin Pörssissä kunakin esitettävänä kautena.
Ixonosin osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä 11.5.2010 oli 3,0 euroa.

Osakekurssi Helsingin Pörssissä, euroa
Ylin
Alin
Kauden lopussa
Kauden keskihinta
Kaupankäynnillä painotettu keskihinta

20071)
8,08
4,55
5,97
5,96
5,96

20082)
6,15
2,00
2,23
4,08
4,08

20093)
3,50
1,70
2,72
2,15
2,15

Kaupankäyntivolyymi Helsingin Pörssissä
Osakkeiden määrä, 1000 kpl
% osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä
kauden lopussa

20071)
6 425

20082)
3 985

20093)
3 842

69

43

41

Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy
(1) Tiedot ajanjaksolta 2.1.2007–31.12.2007
(2) Tiedot ajanjaksolta 2.1.2008–31.12.2008
(3) Tiedot ajanjaksolta 2.1.2009–31.12.2009
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA
Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Ixonosin konsernitilinpäätöstietoja 31.3.2010 ja 31.3.2009 päättyneiltä kolmen kuukauden
jaksoilta ja 31.12.2009, 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta. Tässä esitettävää yhteenvetoa on tarkasteltava yhdessä
jäljempänä tässä Perusesitteessä kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät” esitettävien
tietojen sekä viittaamalla liitettyjen Ixonosin osavuosikatsauksien ja konsernitilinpäätösten kanssa. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2009, 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Euroopan Unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, ”IFRS”) mukaisesti ja Yhtiön osavuosikatsaukset
1.1.-31.3.2009 ja 1.1.–31.3.2010 on laadittu IFRS-kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti. Yhtiö on soveltanut osavuosikatsauksien laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin edellisissä tilinpäätöksessä kuitenkin siten, että EU:n hyväksymät uudet standardit, tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin on otettu käyttöön 1.1.2010 alkaen. Osavuosikatsauksien laadinnassa
ei noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Ixonos on 1.1.2009 alkaen esittänyt ”IAS 1 – tilinpäätöksen esittäminen” mukaisesti
laajan tuloslaskelman, joka sisältää aiemmasta poiketen myös kaudella suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut. Alla
esitettävät tiedot kausilta ennen 1.1.2009 on oikaistu vastaamaan esittämistapaa. Laajaan tuloslaskelmaan sisältyviä tietoja ei ole
tilintarkastettu 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on
tilintarkastanut Yhtiön vuosien 2009, 2008 ja 2007 konsernitilinpäätökset. Edellä mainitut konsernitilinpäätökset tilintarkastuskertomuksineen on sisällytetty tähän Perusesitteeseen viittaamalla, samoin kuin Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset
31.3.2009 ja 31.3.2010 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta, ja ne ovat nähtävissä Yhtiön Internet-sivustolla osoitteessa
www.ixonos.com. Alla oleva yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
Konsernin tuloslaskelman tietoja

1.1.–31.3.2010
IFRS
(tuhatta euroa)

Liikevaihto ...........................
Liiketoiminnan muut
tuotot ...................................
Materiaalit ja palvelut
yhteensä ..............................
Henkilöstökulut yhteensä .
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä ........
Liiketoiminnan muut
kulut .....................................
Kulut yhteensä ..................

(tilintarkastamaton)

1.1.—31.3.2009
IFRS
(tilintarkastamaton)

1.1.—31.12.2009 1.1.–31.12.2008
IFRS
IFRS

1.1.–31.12.2007
IFRS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

20 531

17 443

67 059

75 115

59 229

152

2

244

32

–

-2 113
-13 327

-918
-12 589

-4 328
-43 530

-5 727
-47 254

-7 230
-36 735

-758

-768

-10 358

-2 464

-1 226

-3 929
-20 127

-3 183
-17 458

-13 081
-71 297

-13 579
-69 024

-9 359
-54 550

Liikevoitto ..........................

556

-13

-3993

6 123

4 679

Rahoitustuotot ja -kulut
yhteensä ..............................

-218

-323

-1 471

-1 406

-303

Voitto ennen veroja .........

338

-336

-5 464

4 717

4 376

Verot yhteensä ...................

-71

104

-523

-1 203

-1 229

Tilikauden voitto ...............

268

-232

-5 987

3 514

3 147
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Laaja tuloslaskelma

(tuhatta euroa)

Tilikauden tulos ...............
Muut laajan tuloslaskelman erät
Muuntoeron muutos ..
Katsauskauden laaja
tulos ..............................

31.3.2010
IFRS

31.3.2009
IFRS

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

268

31.12.2009
IFRS

31.12.2008
IFRS

31.12.2007
IFRS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

-232

-5987

3 514

3 147

30

-8

5

-16

0

298

-240

-5 982

3 498

3 147

31.3.2009
IFRS

31.12.2009
IFRS

31.12.2008
IFRS

31.12.2007
IFRS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

Konsernin taseen tietoja
31.3.2010
IFRS
(tuhatta euroa)

Varat
Liikearvo ...........................
Muut pitkäaikaiset
varat yhteensä .................
Lyhytaikaiset varat
yhteensä ...........................
Varat yhteensä ...............
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
yhteensä ..........................

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

22 826

30 133

22 826

32 195

21 067

9 411

9 629

9 345

9 930

7 780

23 167
55 404

18 996
58 758

19 968
52 140

20 594
62 719

17 893
46 740

19 475

24 903

19 177

25 135

21 548

Velat
Pitkäaikaiset velat
yhteensä ...........................
Lyhytaikaiset velat
yhteensä ...........................
Velat yhteensä ...............

10 498

9 754

10 543

10 532

8 681

25 431
35 929

24 101
33 855

22 420
32 963

27 052
37 584

16 511
25 192

Oma pääoma ja velat
yhtensä ............................

55 404

58 758

52 140

62 719

46 740
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Konsernin rahavirtalaskelman tietoja
1.1.–31.3.2009
IFRS

1.1.–31.12.2009
IFRS

1.1.–31.12.2008
IFRS

1.1.–31.12.2007
IFRS

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

-1 997

171

3 103

6 246

3 371

-755

-7

-8 853

-7 521

-4 949

1 756

-736

5 115

1 856

1 220

1.1.–31.3.2010
IFRS
(tuhatta euroa)

(tilintarkastamaton)

Liiketoiminnan nettorahavirta .........................
Investointien nettorahavirta .........................
Rahoituksen nettorahavirta.............................

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
1.1.–31.3.2010
IFRS
(tilintarkastamaton)

Liikevaihto, 1 000 euroa .......
Liikevaihto, lisäys % ...........
Liikevoitto, 1 000 euroa ........
% liikevaihdosta .................
Voitto ennen veroja, 1 000
euroa .......................................
% liikevaihdosta .................
Oman pääoman tuotto, % ....
Sijoitetun pääoman
tuotto, % .................................
Korollinen vieras pääoma,
1 000 euroa ............................
Rahoitus- ja rahavarat,
1 000 euroa ............................
Nettovelkaantumisaste, % ...
Omavaraisuusaste, % ...........
Bruttoinvestoinnit
(tilintarkastamaton)
% liikevaihdosta
(tilintarkastamaton)
Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin ilman
yrityskauppoja, 1 000
euroa (tilintarkastamaton) ...
% liikevaihdosta
(tilintarkastamaton) ..............
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
(tilintarkastamaton) ..............
Henkilöstön lukumäärä
tilikauden lopussa
(tilintarkastamaton) ..............

1.1.–31.3.2009
IFRS

1.1.–31.12.2009 1.1.–31.12.2008
IFRS
IFRS

(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)*

1.1.–31.12.2007
IFRS

(tilintarkastettu)*

(tilintarkastettu)*

20 531
17,7
556
2,7

17 443
-4,5
-13
-0,1

67 059
-10,7
-3 993
-6,0

75 115
26,8
6 123
8,2

59 229
51,2
4 679
7,9

338
1,6
5,5

-336
-1,9
-3,7

-5 464
-8,1
-27,0

4 717
6,3
15,1

4 376
7,4
19,4

6,4

0,0

-9,4

15,9

19,4

20 495

19 366

17 883

21 715

10 009

1 282
98,7
35,2

2 341
68,4
42,4

2 278
81,4
36,8

2 913
74,8
40,1

2 482
33,8
46,1

861

315

2 400

16 279

17 958

4,2

1,8

3,6

21,7

30,3

861

315

2 400

5 151

1 357

4,2

1,8

3,6

6,9

2,3

1 092

971

985

930

726

1 105

975

1 063

957

874

* Ellei toisin mainittu
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Osakekohtaiset tunnusluvut
1.1.–31.3.2010
IFRS
(tilintarkastamaton)

Tulos/osake, euroa,
laimennettu ............................
P/E-luku ..................................
Päätöskurssi, euroa ................
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
tilikauden lopussa ..................
Omien osakkeiden ostolla
oikaistu osakemäärä ..............
Optiolaimennuksella
oikaistu osakemäärä
keskimäärin.............................
Osinko/tulos, % .....................
Osinko/osake, euroa .............
Efektiivinen osinkotuotto,
% ..............................................
Oma pääoma/osake, euroa ..

1.1.–31.3.2009
IFRS

1.1.–31.12.2009
IFRS

1.1.–31.12.2008
IFRS

1.1.–31.12.2007
IFRS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastamaton)

0,03
105,4
3,03

-0,03
-74,99
1,88

-0,64
-4,23
2,72

0,39
5,73
2,23

0,40
15,03
5,97

9 313 089

9 313 089

9 313 089

9 253 089

8 887 130

9 313 089

9 269 756

9 313 089

9 253 089

8 887 130

9 313 089
0,00
0,00

9 302 404
0,00
0,00

9 302 404
0,00
0,00

9 066 717
0,00
0,00

7 920 560
50,84
0,18

0,00
2,09

0,00
2,67

0,00
2,06

0,00
2,72

3,02
2,42

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Oman pääoman tuotto =

Sijoitetun pääoman tuotto =
Omavaraisuusaste % =

Nettovelkaantumisaste =

Nettotulos
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

x 100

(Voitto ennen veroja + rahoituskulut)
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma
Taseen loppusumma - saadut ennakot

x 100

Korolliset velat - korolliset varat
Oma pääoma

Laimennettu osakekohtainen = Tilikauden voitto
tulos
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin vuoden aikana
Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko/tulos =

Tilikaudelta jaettava osinko
Nettotulos

P/E-luku =

Tilikauden viimeinen pörssikurssi
Laimennettu osakekohtainen tulos
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x 100

Efektiivinen osinkotuotto =

Laimennusvaikutus =

Osinko/osake
Tilikauden viimeinen pörssikurssi

x 100

Yhtiön osakemäärä lisättynä allokoitujen optioiden määrällä –
Optioiden merkintähinnalla hankittavien omien osakkeiden määrä käyttäen
hinnoittelussa tilikauden vaihdolla painotettua keskikurssia
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA
Ixonos pyrkii jakamaan osinkopolitiikkansa mukaisesti vähintään puolet (1/2) kyseisen tilikauden tuloksesta osinkoina, kun Yhtiön
kasvun ja investointien vaatimukset tämän kulloinkin mahdollistavat.
Ottaen huomioon Yhtiön liiketoiminnan kehittämisen ja kansainvälistymisen edellyttämät investoinnit ja niihin liittyvät rahoitustarpeet sekä silloin vielä ratkaisematta olleen Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n lisäkauppahintariitaa koskevan välimiesoikeudenkäynnin, hallitus ehdotti Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2009. Ixonosin varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 hyväksyi Yhtiön hallituksen esityksen
ja päätti olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 2009.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Ixonosin jakamat osakekohtaiset osingot ja osinkojen määrä yhteensä:
Tilikausi
1.1.2009-31.12.2009
1.1.2008-31.12.2008
1.1.2007-31.12.2007

Osinko per osake,
euroa
0
0
0,18

Osingot yhteensä,
euroa
0
0
1 603 553

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti vain kerran vuodessa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen
perusteella. Näin ollen osingonjako edellyttää vuosittain pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa edustettuina olevien osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneen
tilikauden tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiö voi jakaa kuluvan vuoden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja, mikäli osinkojen
jako perustuu kesken tilikauden laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiökokous voi päätöksellään, jossa määrätään jaon
enimmäismäärä, valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan
Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa edellisen tilikauden päättymisestä.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta
jätettävät varat. Osakeyhtiölain mukaan varoja ei saa kuitenkaan jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää osakeyhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Osinko voi olla enintään jakokelpoisten varojen suuruinen.
Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoina enempää kuin emoyhtiön viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä, joiden mukaan varoja tulisi jättää jakamatta.
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LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä tähän Perusesitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Ixonosin tilintarkastamattomien osavuosikatsauksien ja tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten sekä ”Eräitä taloudellisia tietoja” -osion kanssa. Tämä katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy epävarmuustekijöitä ja riskejä. Sijoittajien tulee perehtyä myös Perusesitteen
kohtiin ”Riskitekijät” sekä ”Eräitä seikkoja — Tulevaisuutta koskevat lausumat”, joissa kuvattujen tärkeiden tekijöiden seurauksena
todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä kuvatuista tai tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvista tuloksista.
Liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kuvaus perustuu IFRS:n mukaisesti laadittuihin ja esitettyihin tilintarkastettuihin
Ixonosin konsernitilinpäätöksiin tilikausilta 2007 ja 2008 sekä 2009 ja tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin 31.3.2010 ja
31.3.2009 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksoilta.
Määritelmä ”tilikausi 2007”, ”vuosi 2007” tai ”2007” tarkoittaa 31.12.2007 päättynyttä tilikautta ja ”tilikausi 2008”, ”vuosi 2008”
tai ”2008” tarkoittaa 31.12.2008 päättynyttä tilikautta ja ”tilikausi 2009”, ”vuosi 2009” tai ”2009” tarkoittaa 31.12.2009 päättynyttä tilikautta.
Ixonosin tilintarkastajat ovat tarkastaneet kirjanpidon, tilinpäätökset ja hallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomukset on liitetty Ixonosin konsernitilinpäätöksiin 2007-2009 (katso ”Muita seikkoja – Viittaamalla sisällytetystä aineistosta”).
Ixonosin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavia tekijöitä
Ixonos-konsernilla asiakaskunta on jaettu kolmeen osaan: kansainväliset matkapuhelinten valmistajat, sähköistä mediaa ja Internetin sosiaalisia palveluita välittävät yritykset sekä pääasiassa kotimaiset operaattorit ja yritykset sekä julkinen sektori. Ixonoskonsernin liikevaihto ja kannattavuus riippuvat pääasiassa tuotekehityspalveluiden kysynnästä, tietoteknisestä ja projektihallinnallisesta osaamisesta, hinta-laatu-suhteesta, maineesta sekä uusien teknisten innovaatioiden käyttöönotosta. Kannattavuuteen
vaikuttavat toiminnan tehokkuus sekä asiantuntijahenkilöstön käyttöaste ja volyymi. Myös yleinen taloudellinen tilanne voi osaltaan vaikuttaa Ixonos-konsernin liiketoimintaympäristöön. Ixonoksen liiketoiminnan kansainvälistyessä yleisen taloudellisen tilanteen lisäksi erilaiset ulkoiset tekijät, mukaan lukien poliittiset päätökset saattavat vaikuttaa Ixonoksen toimintaedellytyksiin kyseisissä maissa. Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä tiedossa ulkoisia tekijöitä, jotka olennaisesti vaikuttaisivat Yhtiön toimintaedellytyksiin eri
maissa.
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto koostuu asiakkaiden maksamista ohjelmistokehityspalveluista jakautuen tuntilaskutettaviin palveluihin, osavastuullisiin projekteihin, joihin on sovittu budjetoitu tavoitehinta, kokonaisvastuullisiin projekteihin sekä erilaisiin jatkuvakestoisiin
ylläpito ja kehityspalveluihin, joita laskutetaan joko kuukausiperusteisella kiinteällä maksulla tai kappalemääräisesti.
Liiketoimintakulut
Ixonoksen suurimmat liiketoimintakulut liittyvät henkilöstökuluihin, ulkopuolisten palveluiden hankintaan, hallintoon, vuokriin,
leasing-maksuihin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin.
Henkilöstökulut
Ixonoksen palveluksessa oli 31.3.2010 1 105 työntekijää ja tilikauden 2009 lopussa 1 063 työntekijää, tilikauden 2008 lopussa 957
työntekijää, tilikauden 2007 lopussa 874 työntekijää. Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden henkilöstökulut olivat 13,3
miljoonaa euroa eli 66,2 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2009 henkilöstökulut olivat 43,5 miljoonaa euroa eli 61,1
prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2008 henkilöstökulut olivat 47,3 miljoonaa euroa eli 68,5 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuonna 2007 henkilöstökulut olivat 36,7 miljoonaa euroa eli 67,3 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Työntekijöiden määrä on kasvanut kolmen viime vuoden aikana sekä orgaanisen kasvun että yrityskauppojen seurauksena. Henkilöstökulut ovat vuonna 2009 pienentyneet Yhtiössä vuosina 2008-2009 toimeenpantujen tehostamisohjelmien vaikutuksesta. Yhtiön
henkilöstömäärä on kasvanut pääasiassa Yhtiön ulkomaisissa, halvemman kustannustason toimipisteissä.
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Ulkopuoliset palvelut
Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 2,1 miljoonaa euroa eli 10,5
prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset
palvelut olivat 0,9 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2009 aikana Yhtiön hankkimat ulkopuoliset palvelut olivat 4,3 miljoonaa euroa eli 6,1 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2008 aikana Yhtiön hankkimat
ulkopuoliset palvelut olivat 5,7 miljoonaa euroa eli 8,3 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista. Vuonna 2007 Yhtiön hankkimat
ulkopuoliset palvelut olivat 7,2 miljoonaa euroa eli 13,3 prosenttia kaikista liiketoimintakuluista.
Yhtiö hankkii ulkopuolisia palveluja normaalein kaupallisin ehdoin Yhtiön ulkopuolisilta tahoilta.
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut liittyvät Yhtiön toiminnallisen infrastruktuurin ylläpitoon. Liiketoiminnan muut kulut koostuvat muun
muassa toimitilavuokrista, tietoliikennekuluista, myynnin ja markkinoinnin kuluista sekä muista liiketoiminnalle välttämättömistä
kuluista. Vuoden 2010 kolmen ensimmäisen kuukauden liiketoiminnan muut kulut olivat 3,9 miljoonaa euroa, mikä oli 19,5 prosenttia Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2009 liiketoiminnan muut kulut olivat 13,1 miljoonaa euroa, mikä oli 18,3 prosenttia
Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista. Vuoden 2008 liiketoiminnan muut kulut olivat 13,6 miljoonaa euroa, mikä oli 19,7 prosenttia
Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista. Vuonna 2007 liiketoiminnan muut kulut olivat 9,4 miljoonaa euroa, mikä oli 17,2 prosenttia
Yhtiön kaikista liiketoimintakuluista.
Liiketoiminnan muut kulut ovat pienentyneet vuonna 2009 Yhtiössä vuosina 2008-2009 toteutettujen tehostamisohjelmien vaikutuksesta.
Ixonosin toteuttamat yritysostot vuosina 2007-2010
Alla olevassa taulukossa esitetään Ixonosin toteuttamat yritysostot vuoden 2007 alusta lukien Perusesitteen päivämäärän saakka.
Taulukossa esitetään myös muita tietoja, jotka koskevat hankittua yritystä, kauppaa ja sen vaikutusta Ixonosiin. Taulukossa esitetyt
yritysostot Ixonos on rahoittanut osin vieraalla pääomalla, käteisellä ja osin omilla osakkeillaan.
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Business Solutions
Business Solutions
Media & Communities /
Business Solutions

Kokonaiskauppahinta, joka sisältää myös maksetun lisäkauppahinnan
Ostetun yrityksen hankintavuotta edeltäneen tilikauden liikevaihto
Yrityskaupan tuoma liikearvon nettolisäys Ixonosin taseeseen. Vuonna 2009 kirjattiin arvonalentumistappioita 7,2 miljoonaa euroa, joka kohdistui kokonaisuudessa Business Solutions -segmenttiin. Liikearvon arvonalennus ei näy taulukon luvuissa, koska arvonalennus tehdään rahavirtaa tuottavan yksikön tasolla kohdistuen tiettyyn segmenttiin, eikä arvonalennusta ole kohdistettavissa yksittäiseen ostettuun yhtiöön.

Muutokset Ixonos-konsernin rakenteessa
Ixonos konserni koostuu Konsernin emoyhtiöstä ja sen kokonaan omistamista tytäryhtiöistä, joita on kotimaassa neljä ja ulkomailla
seitsemän. Kotimaan yhtiöiden lukumäärä on kasvanut pääsääntöisesti yritysostojen vuoksi ja ulkomaan tytäryhtiöt ovat olleet
yhtiön itsensä perustamia. Ixonos aloitti juridisen organisaationsa yksinkertaistamisen syksyllä 2008 siirtämällä emoyhtiössä olleen
liiketoiminnan kotimaisiin tytäryhtiöihinsä 1.11.2008 tehdyllä liiketoimintasiirrolla. Konserni jatkoi kotimaan organisaationsa yksinkertaistamista 1.1.2009 voimaantulleella sisaryhtiöfuusiolla, jossa Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy yhdistyi Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy:öön. Vuoden 2009 tammikuussa Ixonos-konsernin Suomen tytäryhtiöiden nimet muutettiin vastaamaan paremmin Yhtiön
liiketoimintajakoa. Vega Technologies Oy:n nimi muutettiin Ixonos Finland MTSW Oy:ksi, Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy:n nimi
muutettiin Ixonos Finland OICT Oy:ksi ja Ixonos Teknologiakonsultoinnin nimi muutettiin Ixonos Finland IS Oy:ksi. Ixonoskonsernin tavoitteena on yksinkertaistaa juridista organisaatiotaan vuoden 2010 aikana siten, että Ixonos Finland MTSW Oy ja
Ixonos Finland OICT Oy fuusioidaan.
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Viimeaikaiset tapahtumat ja tulevaisuudennäkymät
Joulukuussa 2009 ilmoitettiin Ixonosin Business Solutions -yksikön yhtiöittämisestä 1.1.2010 alkaen. Yhtiöittämisen tavoitteena on
konsernin juridisen organisaation yksinkertaistaminen, toiminnan kehittäminen ja tehostaminen sekä Suomen toimintojen organisointi vastaamaan paremmin liiketoimintojen luonteesta ja asiakkuuksista johtuvia tarpeita.
Muut tapahtumat
Pystyäkseen vastaamaan paremmin muuttuneen toimintaympäristön haasteisiin Suomen markkinoilla Ixonos jatkoi toimintojen
tehostamista Business Solutions -liiketoiminta-alueella ja käynnisti yt-neuvottelut konserniin kuuluvassa Ixonos Finland IS Oy:ssä
(nykyinen Ixonos Business Solutions Oy) 12.1.2010. Yhteistoimintaneuvottelut saatettiin päätöksen 11.2.2010. Neuvottelujen seurauksena Ixonos Business Solution Oy:stä irtisanottiin 20 työntekijää ja lisäksi neuvotteluissa sovittiin mahdollisuudesta irtisanoa
enintään 10 henkilöä vuonna 2010. Toimintojen tehostamisen tavoitteena on keskittää yhtiön teknologiaosaamisalueita vastaamaan paremmin liiketoiminnan tarpeita, sopeuttaa yhtiön toimintoja alentuneeseen kysyntään tietyillä osaamisalueilla ja tehostaa
kotimaan toimintojen kannattavuutta.
Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti Yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n lisäkauppahinta
Välimiesoikeus antoi Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n lisäkauppahintaa koskeneessa erimielisyydessä 5.5.2010 päätöksen.
Välimiesoikeuden päätöksen mukaan Ixonosin tulee korottaa maksamaansa 7,8 miljoonan euron lisäkauppahintaa 1,1 miljoonalla
eurolla. Myyjäosapuolen korotusvaatimus oli 8,1 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan lisäkauppahinnaksi muodostuu välimiesoikeuden päätöksen perusteella 8,9 miljoonaa euroa. Yritysoston kokonaiskauppahinnaksi tuli siten 17,7 miljoonaa euroa.
Välimiesoikeuden päätös on lopullinen. Välimiesoikeudenkäynnistä aiheutui yhtiölle noin 0,4 miljoonan euron kulut, jotka kirjataan
kokonaisuudessaan kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen kuluihin.
Vuoden 2010 toista neljännestä ja loppuvuotta koskeva tulosennuste
Gartnerin tutkimusten mukaan toimialan liiketoiminnan kokonaisvolyymi pieneni maailmanlaajuisesti vuonna 2009 ja on kääntynyt
kasvuun vuonna 2010. Market-Vision mukaan Suomen ICT-markkinat supistuivat vuonna 2009, mutta kääntyvät verkkaiseen kasvuun vuonna 2010.
Ixonosin asiakasyritykset noudattavat yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta johtuen ohjelmisto- ja tietojärjestelmäinvestoinneissaan sekä uusien projektien käynnistämisessä edelleen tavanomaista suurempaa varovaisuutta. Palveluihin kohdistuu myös
hintapaineita, etenkin kansainvälisissä asiakkuuksissa. Yhtiön johto ei voi vaikuttaa yleiseen markkinatilanteeseen.
Yhtiön liiketoimintayksiköiden tuottamien ennusteiden mukaan kuluvan vuoden toisen neljänneksen liikevaihdon ennustetaan
ylittävän edellisen vuoden vastaavan ajanjakson liikevaihdon merkittävästi. Toisen neljänneksen liikevoiton odotetaan olevan vähintään viime vuoden tasolla.
Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen vuoden liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan olevan
selvästi positiivisen.
Ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2010
Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2010 päättämään Yhtiön hallitukselle annettavasta valtuutuksesta.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:



Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 9 313 089 osaketta, mikä
vastaa 100 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.
Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien ehdoista.
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Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan
tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien
rahoittamiseksi, henkilöstön sitouttamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2011 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Riskienhallinta ja lähiajan epävarmuustekijöitä
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön
asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Tämän hetken suurimmat epävarmuustekijät liittyvät vuotta 2009 vaivanneen maailmanlaajuisen taantuman mahdollisiin seurannaisvaikutuksiin. Yleinen taloudellinen epävarmuus vaikuttaa yritysten investointeihin ja investointihalukkuuteen. Yleinen taloudellinen epävarmuus heijastuu myös Ixonosin asiakasyritysten tietojärjestelmien kehittämisinvestointeihin, esimerkiksi lykkäämällä
investointien ajoitusta tai niitä koskevaa päätöksentekoa.
Ixonosin yritysostot, vuosina 2006–2008 tapahtunut nopea kasvu, projektitoiminnan kasvu ja myyntisaamisten pidentynyt kierto
ovat lisänneet yhtiön käyttöpääoman tarvetta. Käyttöpääoman tarpeen kasvua hallitaan luomalla riittävät puskurit varojen riittävyyden varmistamiseksi yhdessä rahoittajien kanssa sekä tehostamalla käyttöpääoman kiertoa. Yhtiöllä on lisäksi taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai jonkin sen kassavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden
tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuosittain, vuoden viimeisen neljänneksen aikana ja jos tarvetta ilmenee, myös muulloin.
Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun
tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit
kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön
käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Johdon arvion mukaan Ixonosilla on normaalin toimintansa vaatimat kassavarat
käytössään.
Tilinpäätöksen 2009 julkistamisen jälkeiset tapahtumat
Tilinpäätöksen 2009 julkistamisen jälkeen ja Perusesitteen päivämäärän välillä Ixonos-konsernin taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia kuin mitä tässä Perusesitteen kohdassa ”Viimeaikaiset tapahtumat
ja tulevaisuudennäkymät” ja sen alakohdissa on esitetty.
Keskeiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Ixonosin noudattamat tilinpäätösperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tähän Perusesitteeseen viittaamalla liitetyissä Ixonosin
tilinpäätöksissä, katso tältä osin kohta ”Muita seikkoja – Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat”. Tässä jaksossa on kuvattu johdon
harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät.
Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät
IFRS-käytännön mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat yrityksen varojen, velkojen, tulojen ja kulujen tilinpäätökseen kirjattavaan määrään sekä ehdollisten varojen ja velkojen liitetiedoissa esitettävään
määrään. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken tapahtumista ja toimenpiteistä, toteutuneet
tulokset saattavat poiketa arvioidusta.
Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinnasta ja näiden soveltamisesta.
Tämä koskee erityisesti niitä tapauksia, joissa voimassaolevassa IFRS-normistossa on vaihtoehtoisia kirjaamis-, arvostamis- tai
esittämistapoja. Keskeisimmät tilinpäätökseen liittyvät arviot ja oletukset liittyvät arvonalentumistestauksiin, hankintamenon kohdistamiseen, pitkäaikaishankkeiden tuloutuksiin ja yrityskauppoihin liittyvien lisäkauppahintojen määrittämiseen.
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Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät
Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Arvioiden
taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisimpinä pidetyt oletukset, jotka
liittyvät muun muassa konsernin taloudellisen toimintaympäristön odotettuun kehitykseen myynnin ja kustannustason kannalta.
Konsernissa seurataan arvioiden ja olettamusten toteutumista sekä näiden taustalla olevien tekijöiden muutoksia säännöllisesti
yhdessä liiketoimintayksiköiden kanssa käyttämällä useita, sekä sisäisiä että ulkoisia tietolähteitä. Mahdolliset arvioiden ja olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai olettamusta korjataan ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.
Ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka
aiheuttavat merkittävän riskin konsernin varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden
aikana, on esitetty alla. Konsernin johto on katsonut näiden tilinpäätöksen osa-alueiden olevan keskeisimmät, sillä niitä koskevat
laatimisperiaatteet ovat konsernin näkökulmasta monimutkaisimmat ja niiden soveltaminen edellyttää eniten merkittävien arvioiden ja oletusten käyttämistä esimerkiksi omaisuuserien arvostamisessa. Lisäksi näillä tilinpäätöksen osa-alueilla käytettyjen oletusten ja arvioiden mahdollisten muutosten vaikutukset on arvioitu olevan suurimmat.
Liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen hyödykkeiden käyvän arvon määrittäminen
Kaikissa liiketoimintojen yhdistämisissä konserni on käyttänyt ulkopuolista neuvonantajaa arvioitaessa aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden käypiä arvoja. Aineellisten hyödykkeiden osalta on tehty vertailuja vastaavien hyödykkeiden markkinahintoihin ja
arvioitu hankittujen hyödykkeiden iästä, kulumisesta ja muista vastaavista tekijöistä aiheutuva arvon vähentyminen. Aineettomien
hyödykkeiden käyvän arvon määritys perustuu arvioihin hyödykkeisiin liittyvistä rahavirroista, sillä markkinoilta ei ole ollut saatavissa tietoja vastaavanlaisten hyödykkeiden kaupoista. Lisätietoa liiketoimintojen yhdistämisissä hankittujen aineettomien hyödykkeiden arvostamisesta on esitetty vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedossa 3.
Johto uskoo käytettyjen arvioiden ja oletusten olevan riittävän tarkkoja käyvän arvon määrityksen pohjaksi. Lisäksi konsernissa
käydään läpi vähintään jokaisena tilinpäätöspäivänä mahdolliset viitteet niin aineellisten kuin aineettomienkin hyödykkeiden arvonalentumisesta.
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta liikearvo ja aineettomat hyödykkeet, sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta edellä laatimisperiaatteissa esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien yksiköiden kerrytettävissä olevat
rahamäärät on määritetty käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä. Arvonalentumistestauksesta enemmän vuoden 2009 tilinpäätöksen liitetiedossa 14. Liikearvo vuoden 2009 lopussa oli 22,8
miljoonaa euroa ja aineettomien hyödykkeiden arvo 5,1 miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kasvun sekä suhdanteiden vaihtelun vuoksi korostuvan kustannustehokkuuden / kustannushallinnan on arvioitu
olevan kriittisin tekijä segmenttien käyttöarvoja laskettaessa. Käytännössä kustannustehokkuudella / kustannushallinnalla tarkoitetaan tietyn käyttökatetason ylläpitämistä, vaikka liiketoiminta ei kasvaisi ennustejaksolla lainkaan.
Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka perustuvat liiketoiminnan seurannassa käytettävään konsernin raportointirakenteeseen. Konsernin liiketoiminnan seurannassa käytettävä raportointirakenne
muuttui vuoden 2009 aikana. Vuodesta 2009 alkaen Yhtiö on raportoinut liiketoimintansa kolmessa segmentissä, joille liikearvoa
on kohdistettu:Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions. Vuonna 2008 vastaavat rahavirtaa tuottavat yksiköt olivat: Mobile Terminals & Software (MTSW), Operators & ICT (OICT) ja Industry & Services (IS). Vuonna 2007 rahavirtaa tuotavat yksiköt, joille liikearvoa kohdistettiin olivat: Tietoliikenne ja Järjestelmäpalvelut.
Kustakin rahavirtaa tuottavasta yksiköstä kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu kyseisen omaisuuden käyttöarvoon. Ensimmäisen vuoden kassavirtaodotukset pohjautuvat ylimmän johdon hyväksymiin talousennusteisiin. Tämän jälkeisten neljä vuoden ennustejakson nykyarvot on määritetty Mobile Terminals & Software (MTSW) -yksikössä käyttäen seuraavia oletuksia: Liikevaihdon
vuosittainen kasvu 5 prosenttia, liikevoitto kasvaa vuoden 2011 4,9 prosentista 5,7 prosenttiin vuonna 2014 sekä diskonttokorko 12,5
prosenttia. Media & Communities (MC) -yksikön osalta nykyarvot on määritelty seuraavien olettamusten mukaan: liikevaihdon
kasvu vuonna 2011 15 prosenttia ja sen jälkeen 10 prosenttia vuosittain, liikevoitto kasvaa vuoden 2011 5,5 prosentista 15,8 prosenttiin vuonna 2014 sekä diskonttokorko 11,9 prosenttia. Business Solutions (BS) -yksikön nykyarvot on määritelty seuraavien olettamusten mukaan: liikevaihdon kasvu vuonna 2011 4 prosenttia ja sen jälkeen 5 prosenttia vuosittain, liikevoitto kasvaa vuoden 2011
6,2 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2014 sekä diskonttokorko 12,7 prosenttia. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu
extrapoloimalla rahavirrat käyttämällä edellä mainittuja oletuksia.
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Kassavirtaennusteet diskontataan pääomakustannusten painotetulla keskiarvolla ennen veroja. Diskonttokorko on laskettu perustuen ulkopuolisen tahon arvioon konsernin oman pääoman tuottovaatimuksesta sekä tilinpäätöksen aikaiseen konsernin uuden
vieraan pääoman kustannukseen.
Seuraaville rahavirtaa tuottaville yksiköille on kohdistettu liikearvoa vuosina 2008-2009 (liikearvojen kohdistamisessa on huomioitu vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä tehdyt liikearvon uudelleen allokoinnit):

Mobile Terminals & Software (MTSW)
Media & Communities (MC)
Business Solutions (BS)
Yhteensä

Liikearvojen testauksessa käytetyt keskeisimmät oletukset
Ennustejakson pituus
Liikevaihdon vuosittainen kasvu
Ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvutekijä
Diskonttokorko

2009, euroa
6 696 881
7 420 609
8 708 665
22 826 155

2008, euroa
6 696 881
5 534 820
19 963 216
32 194 917

2009
5 vuotta
4-15 %
1%
11,9-12,7%

2008
5 vuotta
5%
1%
11,80 %

Arvonalentumistestauksen tuloksen perusteella vuonna 2009 kirjattiin arvonalentumistappioita 7,2 miljoonaa euroa, joka kohdistui
kokonaisuudessa Business Solutions –segmenttiin.
Liiketoiminnan kasvun sekä suhdanteiden vaihtelun vuoksi korostuvan kustannustehokkuuden/kustannushallinnan on arvioitu
olevan kriittisin tekijä segmenttien käyttöarvoja laskettaessa. Käytännössä kustannustehokkuudella / kustannushallinnalla tarkoitetaan tietyn käyttökatetason ylläpitämistä, vaikka liiketoiminta ei kasvaisi ennustejaksolla lainkaan.
Liikearvotestaukset vuoden 2009 tilinpäätöshetkellä:
Jos liikearvotestaus olisi tehty Mobile Terminals & Software (MTSW) -yksikössä vuoden 2010 budjetoidulla liikevoittotasolla (ei
kasvua vuosina 2011-2014) tai käytettävä diskonttokorko olisi ollut 15 % korkeampi (14,38 %), liikearvon testaus ei olisi osoittanut
arvonalentumista vuonna 2009. Yksikön vapaan kassavirran ennen veroja tulee olla vähintään 1,2 miljoonaa euroa 12,50 prosentin
diskonttokorolla ilman kasvua ennustejaksolla, jotta arvonalentumista ei syntyisi.
Jos liikearvotestaus olisi tehty Media & Communities (MC) -yksikössä vuoden 2010 budjetoidulla liikevoittotasolla (ei kasvua vuosina 2011-2014) olisi arvonalentumista syntynyt 0,7 miljoonaa euroa. Jos käytettävä diskonttokorko olisi ollut 15 % korkeampi
(13,69%), liikearvon testaus ei olisi osoittanut arvonalentumista vuonna 2009. Yksikön vapaan kassavirran ennen veroja tulee olla
vähintään 0,9 miljoonaa euroa 11,90 prosentin diskonttokorolla ilman kasvua ennustejaksolla, jotta arvonalentumista ei syntyisi.
Jos liikearvotestaus olisi tehty Business Solutions (BS) -yksikössä vuoden 2010 budjetoidulla liikevoittotasolla (ei kasvua vuosina
2011-2014) tai käytettävä diskonttokorko olisi ollut 15 % korkeampi (14,61 %), liikearvon testaus ei olisi osoittanut arvonalentumista
vuonna 2009. Yksikön vapaan kassavirran ennen veroja tulee olla vähintään 1,8 miljoonaa euroa 12,70 prosentin diskonttokorolla
ilman kasvua ennustejaksolla, jotta arvonalentumista ei syntyisi.
Tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 Mobile Terminals & Software (MTSW) -yksikön käyttöarvo on 14,2 miljoonaa euroa yksikön kirjanpitoarvoa suurempi, Media & Communities (MC) -yksikön käyttöarvo on 19,2 miljoonaa euroa yksikön kirjanpitoarvoa suurempi ja
Business Solutions (BS) -yksikön käyttöarvo on 3,1 miljoonaa euroa yksikön kirjanpitoarvoa suurempi.
Pitkäaikaishankkeiden tuloutus
Konserni käyttää valmistusasteen mukaista tuloutusta pitkäaikaishankkeissa. Valmistusasteen mukainen tuloutus perustuu arvioihin hankkeen odotetuista tuloista ja menoista samoin kuin valmistusasteen etenemisen määrittämisestä. Kirjattuihin tuottoihin ja
voittoon voi tulla muutoksia, mikäli arviota projektin kokonaistuloista ja -menoista tarkistetaan. Tarkistettujen arvioiden kumulatiivinen vaikutus kirjataan kaudella, jolla muutos tulee todennäköiseksi ja se voidaan luotettavasti arvioida. Liikevaihtoon vuonna
2009 on kirjattu osatuloutettavista pitkäaikaishankkeista 1,6 miljoonaa euroa.
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Yrityskauppoihin liittyvien lisäkauppahintojen määrittäminen
Yhtiön johto määrittelee lisäkauppahinnat parhaan kykynsä mukaan ja tarvittaessa käyttää asiantuntijoita apuna.
Liiketoiminnan tulos
Seuraavassa katsauksessa on kuvattu Ixonosin liiketoiminnan tulosta 31.12.2009, 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilintarkastetuilta tilikausilta sekä 31.3.2010 ja 31.3.2009 päättyneiltä kolmen kuukauden tilintarkastamattomilta jaksoilta. Liiketoiminnan
tuloksen kuvauksessa keskitytään liikevaihtoon, liiketoiminnan kuluihin, poistoihin, liikevoittoon, rahoitustuottoihin ja -kuluihin,
veroihin sekä tilikauden tulokseen, jotka on esitetty tilinpäätöksissä kyseisiltä tilikausilta sekä osavuosikatsauksissa 31.3.2010 ja
31.3.2009 päättyneiltä jaksoilta.
Vuodesta 2009 alkaen Yhtiö on raportoinut liiketoimintansa kolmessa segmentissä, jotka ovat Mobile Terminals & Software, Media
& Communities ja Business Solutions. Yhtiön 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella Yhtiö raportoi liiketoimintansa kahdessa segmentissä, jotka olivat Konsultointipalvelut ja Ohjelmistotuotannon palvelut.
31.3.2010 päättynyt kolmen kuukauden jakso verrattuna 31.3.2009 päättyneeseen kolmen kuukauden jaksoon
(tilintarkastamaton)
Liikevaihto
Ixonosin liikevaihto ajalla 1.1.–31.3.2010 oli 20,5 miljoonaa euroa, kun se ajalla 1.1.–31.3.2009 oli 17,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 17,7 prosenttia. Katsauskauden 1.1.–31.3.2010 liikevaihdosta kertyi 55,0 prosenttia Mobile Terminals & Software liiketoimintayksiköstä, 23,7 prosenttia Media & Communities -liiketoimintayksiköstä ja 21,3 prosenttia Business Solutions liiketoimintayksiköstä. Kasvu johtui lähinnä täydentyneestä palvelutarjonnasta ja kasvaneesta markkinaosuudesta keskeisissä
asiakkuuksissa. Liikevaihdon kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista kasvua.
Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 20,1 miljoonaa euroa, eli noin 98,0 prosenttia liikevaihdosta,
kun kyseiset kulut katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 olivat 17,5 miljoonaa euroa eli noin 100,1 prosenttia liikevaihdosta.
Materiaali- ja palvelukulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (noin 10,3 prosenttia liikevaihdosta),
kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 0,9 miljoonaa euroa (noin 5,3 prosenttia liikevaihdosta). Edellä mainittujen kulujen
kasvuun on vaikuttanut ennen kaikkea projektikannan ja liikevaihdon kasvu.
Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 3,9 miljoonaa euroa (noin 19,1 prosenttia liikevaihdosta),
kun ne olivat tilikaudella katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (noin 18,2 prosenttia liikevaihdosta). Liiketoiminnan muiden kulujen kasvuun on vaikuttanut Yhtiön toiminnan laajentuminen sekä volyymillä mitaten, että maantieteellisesti.
Liiketoiminnan muista kuluista ovat kasvaneet erityisesti toimitilakulut, kone- ja kalustokulut sekä matkakulut.
Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 13,3 miljoonaa euroa (64,9 prosenttia liikevaihdosta). Katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 henkilöstökulut olivat 12,6 miljoonaa euroa (72,2 prosenttia liikevaihdosta). Henkilöstökulujen kasvu johtui
pääsääntöisesti henkilöstömäärän kasvusta.
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa, kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 tehdyistä
poistoista 0,2 miljoonaa euroa ja katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 tehdyistä poistoista 0,3 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskelmissa allokoitujen aineettomien oikeuksien poistoihin.
Liikevoitto
Ixonosin liikevoitto oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä 0,6 miljoonaa euroa, kun liiketappio katsauskaudella 1.1.–31.3.2009
oli 0,01 miljoonaa euroa, eli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 liikevoitto oli noin 0,6 miljoonaa euroa katsauskauden 1.1.–31.3.2009
liiketappiota suurempi. Liikevoittoprosentti oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 noin 2,71 prosenttia, kun se oli katsauskaudella 1.1.–
31.3.2009 -0,1 prosenttia.
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Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 noin 0,06 miljoonaa euroa, kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 0,01
miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 0,3 miljoonaa euroa, kun ne olivat katsauskaudella 1.1.–
31.3.2009 yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.
Tuloverot
Ixonos-konsernin tuloverot olivat katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 yhteensä noin 0,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 0,2 miljoonaa
euroa verrattuna 0,1 miljoonan eurojen tuloverotuloihin katsauskaudella 1.1.–31.3.2009. Ixonos-konsernin efektiivinen veroaste oli
20,9 prosenttia katsauskaudella 1.1.–31.3.2010, kun taas katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 efektiivinen veroaste oli -30,8 prosenttia.
Katsauskauden 1.1.–31.3.2010 efektiivistä veroastetta laskivat ulkomaisten tytäryhtiöiden osuuden kasvu koko konsernin tuloksesta.
Tilikauden voitto
Ixonos-konsernin katsauskauden 1.1.–31.3.2010 voitto oli 0,3 miljoonaa euroa ja se kasvoi 215,2 prosenttia verrattuna 0,2 miljoonan
euron tappioon katsauskaudella 1.1.–31.3.2009.
Tietoja Ixonosin liiketoimintasegmenteistä katsauskaudelta 1.1.–31.3.2010 verrattuna katsauskauteen 1.1.–31.3.2009
Mobile Terminals & Software
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita.
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue onnistui edelleen vahvistamaan markkinaosuuttaan ja kasvattamaan katsauskauden liikevaihtoa ja -voittoa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 25,9 prosenttia 11,8 miljoonaan euroon (2009: 9,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto kasvoi 17,4 prosenttia 1,2 miljoonaan euroon (2009: 1,0 miljoonaa euroa) ollen 10,4 prosenttia liikevaihdosta.
Product Creation Center -tuotekehityskeskuksessa aloitettiin ensimmäiset kokonaisien mobiililaitteiden suunnitteluun liittyvät
asiakasprojektit.
Mobile Terminals & Software -segmentti hyödynsi aktiivisesti konsernin ulkomaisten toimipisteiden tarjoomaa Tallinnassa, Košicessa, Pekingissä ja Chengdussa sekä jatkoi voimakasta panostusta kansainvälisen myynnin kehittämiseen.
Media & Communities
Media & Communities -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen digitaalisen median, viihteen ja informaation jakeluun sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita.
Katsauskaudella segmentin liikevaihto kasvoi 68,1 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon (2009: 3,0 miljoonaa euroa). Liikevoitto pieneni
25,7 prosenttia 0,4 miljoonaan euroon (2009: 0,5 miljoonaa euroa) ollen 7,2 prosenttia liikevaihdosta.
Media & Communities -segmentin kannattavuutta heikensivät edelleen voimakkaat panostukset kansainvälisen toimintaverkoston
luomiseen. Media & Communities -liiketoiminta-alue on hyödyntänyt aktiivisesti konsernin edullisemman kustannustason toimipisteiden tarjoomaa muun muassa Košicessa.
Digitaalisen median Internet-jakeluun ja -kauppaan sekä sosiaalisen median Internet-palveluihin kohdistuvien investointien uskotaan maailmanlaajuisesti kasvavan selvästi perinteisiä ICT-investointeja nopeammin. Ixonos tarjoaa asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen ja kattavan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa uusien Internet-palveluiden luomisen ketterästi ja kustannustehokkaasti, palveluiden ja mobiilien päätelaitteiden saumattoman käyttökokemuksen toteuttamisen sekä palveluiden joustavan jatkokehittämisen ja ylläpidon mukaan lukien liiketoimintakriittiset käyttöpalvelut.
Media & Communities –liiketoiminta-alueen liikevaihdon ennakoidaan kuluvan vuoden aikana kasvavan voimakkaasti ja kannattavuuden säilyvän nykyisellä tasolla.
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Business Solutions
Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehityspalveluita.
Business Solutions -segmentin liikevaihto pieneni katsauskaudella 8,2 prosenttia 4,6 miljoonaan euroon (2009: 5,0 miljoonaa
euroa). Liikevoitto oli edelleen tappiollinen -0,3 miljoonaa euroa vaikkakin tappio supistui edellisvuodesta (2009: -0,9 miljoonaa
euroa). Liikevaihtoa ja –voittoa pienensivät taloudellisesta taantumasta johtuva ICT-palveluiden kotimaisen kysynnän vaimeus
Business Solutions -liiketoiminta-alueen ratkaisut keskittyvät liiketoimintaprosessien kiihdyttämiseen, dokumenttien ja tapahtumien hallintaan, sähköisiin liiketoiminta- ja asiointiratkaisuihin sekä projektijohtamisen asiantuntijapalveluihin. Yksikkö hyödyntää
konsernin muiden liiketoiminta-alueiden tavoin voimakkaasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä valituilla ratkaisualueilla teknologiakumppaneiden tuotealustoja. Yksikön tavoitteena on mm. laajentaa ratkaisujen toimittamista SaaS-liiketoimintamallilla hyödyntämällä konsernin edistyksellisiä liiketoimintakriittisiä käyttöpalveluita sekä parantaa toiminnan tehokkuutta keskittämällä
tiettyjen tuotealustojen ylläpito- ja jatkokehittämistyötä konsernin Košicen toimipisteeseen. Yksikön sähköisen asioinnin ratkaisut
ovat saaneet julkisen hallinnon asiakkuuksissa hyvän vastaanoton.
Tutkimuslaitosten, mm. Market-Vision, markkinaennusteiden mukaan Suomen ICT-markkinat kääntyvät vuoden 2010 kuluessa vain
lievään kasvuun. Heikkona säilyvästä kotimaisesta markkinatilanteesta johtuen Business Solutions -liiketoiminta-alueen kehitys
jatkuu yhtiön muuta liiketoimintaa hitaampana.
Tilikausi 2009 verrattuna tilikauteen 2008
Tehostamisohjelma
Tehostaakseen toimintaansa ja parantaakseen kannattavuuttaan Ixonos käynnisti 12.2.2009 henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut, jotka saatettiin päätökseen nopeutetussa aikataulussa 10.3.2009. Yt-neuvottelut koskivat Ixonos-konsernin hallintoa
ja tukitoimintoja sekä kotimaan toimipisteitä. Neuvottelujen seurauksena koko henkilöstöä koskevasta tulospalkkio-ohjelmasta
luovuttiin vuonna 2009 ja lomakaudelta 2008–2009 kertynyttä lomarahaa alennettiin yhteen kolmasosaan normaalista. Lisäksi
yhtiön ylin johto luopui yhden kuukauden palkasta. Neuvotteluiden lopputuloksena Ixonos-konsernista irtisanottiin 25 henkilöä.
Irtisanomiset kohdistuivat henkilöstöön, joka tuottaa palveluita, joilla yhtiön arvion mukaan ei jatkossa ole riittävää kysyntää ja
joihin kohdistuu kasvava kansainvälinen hintapaine. Toteutuvat kustannussäästöt ovat vuositasolla noin 3 miljoonaa euroa vuoden
2009 toiselta vuosineljännekseltä alkaen.
Lisäksi neuvotteluissa sovittiin mahdollisuudesta lomauttaa huhti–kesäkuun aikana enintään 50 henkilöä enintään viideksi kuukaudeksi, mikäli yhtiön palveluiden kysyntä markkinatilanteesta johtuen heikkenee. Yhtiö antoi kesäkuun loppuun mennessä lomautusilmoituksen 48 henkilölle. Lomautukset tulivat voimaan elokuun aikana. Lomautetuille henkilöille tarjottiin henkilökohtainen
irtisanomissuoja 6 kuukauden ajaksi lomautuksen alkamisesta.
Liikevaihto
Ixonosin liikevaihto ajalla 1.1.–31.12.2009 oli 67,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 75,1 miljoonaa euroa. Liikevaihdon
muutos oli -10,7 prosenttia. Tilikauden 2009 liikevaihdosta kertyi 55,6 prosenttia Mobile Terminals & Software (MTSW) –
liiketoimintasegmentistä, 28,7 prosenttia Business Solutions (BS) –liiketoimintasegmentistä ja 15,6 prosenttia Media & Communities (MC) -liiketoimintasegmentistä. Liikevaihdon pieneneminen johtui pääasiassa kysynnän putoamisesta Business Solutions
–yksikön kotimaisissa asiakkuuksissa.
Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella 2009 yhteensä 71,3 miljoonaa euroa, eli noin 106,3 prosenttia liikevaihdosta, kun kyseiset
kulut tilikaudella 2008 olivat 69,0 miljoonaa euroa eli noin 91,9 prosenttia liikevaihdosta.
Materiaali- ja palvelukulut olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 4,3 miljoonaa euroa (noin 6,5 prosenttia liikevaihdosta), kun ne olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella 5,7 miljoonaa euroa (noin 7,6 prosenttia liikevaihdosta). Edellä mainittuihin kulujen pienenemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea projektien siirtyminen konsernin oman henkilöstön tehtäväksi.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 13,1 miljoonaa euroa (noin 19,5 prosenttia liikevaihdosta), kun ne olivat tilikaudella 2008 13,6 miljoonaa euroa (noin 18,1 prosenttia liikevaihdosta). Liiketoiminnan muiden kulujen
pienentymisen on vaikuttanut erityisesti liiketoiminnan volyymin pieneneminen sekä Yhtiössä toteutetut säästötoimet.
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Henkilöstökulut olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 43,5 miljoonaa euroa (64,9 prosenttia liikevaihdosta). Tilikaudella 2008 henkilöstökulut olivat 47,3 miljoonaa euroa (62,9 prosenttia liikevaihdosta). Ixonos käynnisti keväällä 2009 toimintojen
tehostamisohjelman, jolla haettiin vuositasolla 3 miljoonan euron säästöjä. Tehostamisohjelma toteutettiin vuoden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ja sen vaikutukset näkyivät etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvänä kannattavuutena.
Henkilöstön vähennykset toteutettiin pääasiassa Business Solutions –liiketoimintayksikössä muiden säästötoimien kohdistuessa
kaikkiin liiketoimintayksiköihin.
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 3,2
miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2008 2,5 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2009 tehdyistä poistoista 1,3 miljoonaa euroa ja
tilikaudella 2008 tehdyistä poistoista 1,3 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskelmissa allokoitujen aineettomien
oikeuksien poistoihin. Liikearvon arvonalentumista kirjattiin 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 7,2 miljoonaa euroa
liittyen Business Solutions (BS) –liiketoimintasegmenttiin (vuonna 2008 arvonalentumiset olivat 0 euroa).
Liikevoitto
Ixonosin liiketappio oli 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä 4,0 miljoonaa euroa, kun liikevoitto 31.12.2008 päättyneellä
tilikaudella oli 6,1 miljoonaa euroa, eli tilikauden 2009 liikevoitto oli noin 165,2 prosenttia edellisvuotta pienempi. Liikevoittoprosentti oli tilikaudella 2009 noin -6,0 prosenttia, kun se oli 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella 8,2 prosenttia.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 2009 noin 0,04 miljoonaa euroa, kun ne olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella 0,1 miljoonaa
euroa. Rahoituskulut olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella 1,5 miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2008 yhteensä 1,5
miljoonaa euroa. Tilikaudella 2009 rahoituskulut koostuivat ulkopuolisille rahoittajille maksetuista koroista sekä yrityskauppojen
lisäkauppahintavelkojen diskonttauksesta johtuneista korkokuluista.
Tuloverot
Ixonos-konsernin tuloverot olivat 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa verrattuna 1,2 miljoonan
eurojen tuloveroihin tilikaudella 2008. Ixonos-konsernin efektiivinen veroaste oli -9,56 prosenttia tilikaudella 2009, kun taas tilikaudella 2008 efektiivinen veroaste oli 25,5 prosenttia. Vuoden 2009 efektiivisen veroasteen negatiivisuuteen vaikutti liikearvoon
tehdyn alaskirjauksen verovähennyskelvottomuus.
Tilikauden voitto
Ixonos–konsernin tilikauden tappio oli 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella 6,0 miljoonaa euroa ja se pieneni 270,4 prosenttia
verrattuna 3,5 miljoonan euron voittoon vuonna 2008.
Tietoja Ixonosin liiketoimintasegmenteistä tilikautena 2009 verrattuna tilikauteen 2008
Yhtiö raportoi liiketoimintansa tilikaudella 1.1.-31.12.2009 kolmessa segmentissä: Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions. Alla esitettävät vuoden 2008 segmenttitiedot on oikaistu vastaamaan vuoden 2009 segmenttiraportointia, ja täten luvut eroavat vuoden 2008 virallisesta tilinpäätöksestä.
Ixonosin liiketoiminta organisoitiin vuoden 2009 alusta alkaen kolmeen segmenttiin: Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions. Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat mobiilipäätelaitteiden ja ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media & Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät päätelaiteriippumattomat Internet-palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat
yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkishallinnon sähköisen asioinnin kehityspalvelut. Osana Business
Solutions -liiketoiminta-alueen yhtiöittämistä Business Solutions -segmentistä siirrettiin katsauskauden 1.1-31.3.2010 aikana asiakasprojekteja Media & Communities liiketoiminta-alueelle. Siirrettyjen projektien liikevaihtovaikutus on huomioitu alla olevassa
vuotta 2009 koskevassa taulukossa.
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Segmentit 2009

Mobile Terminals
& Software

Media &
Communities

Business
Solutions

Konserni

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

37 310 091

12 716 398

17 032 824

0

67 059 313

0

0

0

0

0

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

37 310 091
5 666 502
15,2

12 716 398
1 554 771
12,2

17 032 824
-9 224 366
-54,2

0
-1 990 264
0,0

67 059 313
-3 993 357
-6,0

Varat
Velat
Investoinnit
Poistot
Arvonalentuminen

16 898 189
9 800 256
769 473
-543 339
0

11 460 206
3 984 169
704 047
-603 953
0

16 188 144
15 067 490
127 660
-1 108 606
-7 200 000

7 593 465
4 111 009
798 962
-901 797
0

52 140 004
32 962 925
2 400 142
-3 157 695
-7 200 000

Mobile Terminals
& Software

Media &
Communities

Kohdistamaton

Konserni

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

Myynti konsernin
ulkopuolelle
Konsernin
sisäinen myynti

Segmentit 2008

(tilintarkastamaton)

Kohdistamaton

Business
Solutions

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

33 829 973

12 678 983

28 605 991

0

75 114 947

0

0

0

0

0

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

33 829 973
4 775 000
14,1

12 678 983
1 601 000
12,6

28 605 991
1 240 000
4,3

0
-1 492 768
0,0

75 114 947
6 123 232
8,2

Varat
Velat
Investoinnit
Poistot

15 942 011
11 083 121
577 557
-275 836

10 231 782
6 566 976
2 881 756
-408 848

30 296 348
19 394 045
11 682 663
-1 235 599

6 248 496
539 574
1 137 482
-544 214

62 718 637
37 583 716
16 279 458
-2 464 497

Myynti konsernin
ulkopuolelle
Konsernin
sisäinen myynti

(tilintarkastamaton)

Mobile Terminals & Software
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita.
Jyväskylään syyskuussa 2009 perustettu älypuhelimien tuotekehityskeskus laajensi konsernin mobiilipäätelaitteiden tuotekehityspalvelut kattamaan ohjelmistosuunnittelun lisäksi laitteiden mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Yksikkö mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisempien seuraavan sukupolven älypuhelimien tuotekehityspalveluiden tarjoamisen sekä nykyisille että uusille
kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Uudessa yksikössä tullaan suunnittelemaan maailman johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä Android- ja Symbian-käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia.
Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue onnistui vaikeassakin markkinatilanteessa voittamaan markkinaosuutta ja kasvattamaan liikevaihtoa ja -voittoa edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi vuonna 2009 10,3 prosenttia 37,3 miljoonaan euroon
verrattuna vuoteen 2008, jolloin se oli 33,8 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 18,7 prosenttia vuonna 2009 5,7 miljoonaan euroon,
ollen 15,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2008 liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa.
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Mobile Terminals & Software -segmentti hyödynsi aktiivisesti konsernin ulkomaisten toimipisteiden tarjoomaa Tallinnassa, Košicessa ja Pekingissä sekä panosti voimakkaasti kansainvälisen myynnin kehittämiseen.
Media & Communities
Media & Communities -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen digitaalisen median, viihteen ja informaation jakeluun sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita.
Digitaalisen median Internet-jakeluun ja -kauppaan sekä sosiaalisen median Internet-palveluihin kohdistuvien investointien uskotaan globaalin finanssikriisin väistyessä kasvavan selvästi perinteisiä ICT-investointeja nopeammin. Ixonos tarjoaa asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen kattavan palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa uusien Internet-palveluiden luomisen ketterästi ja kustannustehokkaasti. Liiketoiminta-alue toteuttaa palveluiden ja mobiilien päätelaitteiden saumattoman käyttökokemuksen sekä palveluiden joustavan jatkokehittämisen ja ylläpidon mukaan lukien liiketoimintakriittiset käyttöpalvelut.
Vuonna 2009 segmentin liikevaihto pysyi vuoden 2008 liikevaihdon tasolla ollen 12,7 miljoonaa euroa,. Liikevoitto pieneni vuonna
2009 2,9 prosenttia 1,55 miljoonaan euroon ollen 12,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2008 liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa.
Osana Business Solutions -liiketoiminta-alueen yhtiöittämistä Business Solutions -segmentistä siirrettiin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen aikana asiakasprojekteja Media & Communities liiketoiminta-alueelle, joiden liikevaihtovaikutus oli 2,2 miljoonaa
euroa ja liikevoittovaikutus 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009.
Yksikön liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan jatkavan edellisvuoden loppupuolella alkanutta kannattavaa kasvuaan. Media
& Communities -liiketoiminta-alue hyödynsi aktiivisesti konsernin Košicen toimipisteen tarjoomaa.
Business Solutions
Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehityspalveluita.
Business Solutions -liiketoiminta-alueen ratkaisut keskittyvät liiketoimintaprosessien kiihdyttämiseen, dokumenttien ja tapahtumien hallintaan, sähköisiin liiketoiminta- ja asiointiratkaisuihin sekä projektijohtamisen asiantuntijapalveluihin. Yksikkö hyödyntää
konsernin muiden liiketoiminta-alueiden tavoin voimakkaasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä valituilla ratkaisualueilla teknologiakumppaneiden tuotealustoja. Yksikön tavoitteena on laajentaa ratkaisujen toimittamista SaaS-liiketoimintamallilla hyödyntämällä konsernin edistyksellisiä liiketoimintakriittisiä käyttöpalveluita sekä parantaa toiminnan tehokkuutta keskittämällä tiettyjen
tuotealustojen ylläpito- ja jatkokehittämistyötä konsernin Košicen toimipisteeseen. Yksikön sähköisen asioinnin ratkaisut ovat
saaneet julkisen hallinnon asiakkuuksissa hyvän vastaanoton.
Vuonna 2009 segmentin palveluiden kysyntä heikkeni taloudellisesta taantumasta ja ICT-palveluiden yleisen kysynnän vaimeudesta johtuen merkittävästi. Yksikön liikevaihto pieneni 40,5 prosenttia 17,0 miljoonaan euroon ja liikevoitto painui 9,2 miljoonaa euroa tappiolliseksi. Vuonna 2008 segmentin liikevaihto oli 28,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa. Osana Business
Solutions -liiketoiminta-alueen yhtiöittämistä Business Solutions -segmentistä siirrettiin vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen
aikana asiakasprojekteja Media & Communities liiketoiminta-alueelle, joiden liikevaihtovaikutus oli -2,2 miljoonaa euroa ja liikevoittovaikutus -0,5 miljoonaa euroa vuonna 2009. Tutkimuslaitosten, mm. Market-Vision, markkinaennusteiden mukaan Suomen
ICT-markkinat supistuivat vuonna 2009 ja kääntyvät vuonna 2010 lievään kasvuun. Heikkona säilyvästä kotimaisesta markkinatilanteesta johtuen Business Solutions -liiketoiminta-alueen lyhyen aikavälin liikevaihto- ja liikevoittoennusteita on laskettu merkittävästi. Vaikka segmentin liikevaihdon ja liikevoiton uskotaan pitkällä aikavälillä kasvavan merkittävästi, yksikköön kohdistettua
18,3 miljoonan euron liikearvoa alaskirjattiin syyskuussa 7,2 miljoonalla eurolla. Kertaluontoisella alaskirjauksella ei ole kassavaikutusta.
Business Solutions -liiketoiminta-alueen liiketappio ennen liikearvon alaskirjausta kasvoi katsauskaudella 2,0 miljoonaan euroon
ollen -11,9 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto oli vuonna 2008 1,2 miljoonaa euroa. Liikearvon alaskirjaus mukaan lukien liiketappio vuonna 2009 oli 9,2 miljoonaa euroa eli -54,2 prosenttia liikevaihdosta.
Tilikausi 2008 verrattuna tilikauteen 2007
Tehostamisohjelma
Yhtiö ilmoitti pörssitiedotteella 29.4.2008 käynnistävänsä vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana toimintojensa tehostamisohjelman ja yt-neuvottelut henkilöstönsä kanssa. Ohjelman tarkoitus on ollut tehostaa Ixonosin toimintaa voimakkaan kasvukauden
ja useiden yritysostojen jälkeen sekä varautua mahdollisesti hidastuvaan kasvuun. Ohjelman tavoitteena on ollut tehostaa konsernin hallinto- ja tukitoimintoja, kasvattaa Yhtiön asiantuntijahenkilöstön laskutusastetta sekä lisätä ulkomaisten toimipisteiden
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suhteellista osuutta koko konsernin palvelutuotannossa. Yt-neuvottelut koskivat Ixonos-konsernin hallintoa ja tukitoimintoja sekä
kotimaan toimipisteitä. Yt-neuvottelujen seurauksena konsernista irtisanottiin 32 henkilöä ja lomautettiin 7 henkilöä, minkä lisäksi
13 henkilöä irtisanoutui Yhtiön palveluksesta.
Ohjelmalla on tavoiteltu vuositasolla noin 3 miljoonan säästöjä tilikauden 2008 neljänneltä vuosineljännekseltä alkaen. Alkuvuoden 2008 heikohko kannattavuus kääntyikin kasvuun käynnistetyn tehostamisohjelman myötä ja parani koko loppuvuoden ajan.
Tehostamisohjelma paransi Ixonos-konsernin hallinto- ja tukitoimintojen tuottavuutta, Yhtiön asiantuntijahenkilöstön laskutusastetta sekä ulkomaisten toimipisteiden osuutta koko konsernin palvelutuotannossa.
Liikevaihto
Ixonosin liikevaihto ajalla 1.1.–31.12.2008 oli 75,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 59,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvu oli 26,8 prosenttia. Tilikauden 2008 liikevaihdosta kertyi 39,4 prosenttia konsultointipalveluista ja 60,6 prosenttia ohjelmistotuotannon palveluista. Kasvu johtui lähinnä täydentyneestä palvelutarjonnasta, kasvaneesta markkinaosuudesta keskeisissä
asiakkuuksissa sekä yritysostoista. Liikevaihdon kasvusta noin 17 prosenttia oli orgaanista kasvua.
Kulut
Liiketoiminnan kulut olivat tilikaudella 2008 yhteensä 69,0 miljoonaa euroa, eli noin 91,9 prosenttia liikevaihdosta, kun kyseiset
kulut tilikaudella 2007 olivat 54,6 miljoonaa euroa eli noin 92,1 prosenttia liikevaihdosta.
Materiaali- ja palvelukulut olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä 5,7 miljoonaa euroa (noin 7,6 prosenttia liikevaihdosta), kun ne olivat 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella 7,2 miljoonaa euroa (noin 12,2 prosenttia liikevaihdosta). Edellä mainittuihin kulujen pienenemiseen on vaikuttanut ennen kaikkea projektien siirtyminen konsernin oman henkilöstön tehtäväksi ja konsernin palveluvalikoiman laajentuminen.
Liiketoiminnan muut kulut olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä 13,6 miljoonaa euroa (noin 18,1 prosenttia liikevaihdosta), kun ne olivat tilikaudella 2007 9,4 miljoonaa euroa (noin 15,8 prosenttia liikevaihdosta). Liiketoiminnan muiden kulujen
kasvuun on vaikuttanut Yhtiön toiminnan laajentuminen sekä volyymillä mitaten että maantieteellisesti. Liiketoiminnan muista
kuluista ovat kasvaneet erityisesti toimitilakulut, kone- ja kalustokulut sekä matkakulut.
Henkilöstökulut olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä 47,3 miljoonaa euroa (62,9 prosenttia liikevaihdosta). Tilikaudella 2007 henkilöstökulut olivat 36,7 miljoonaa euroa (62,0 prosenttia liikevaihdosta). Ixonos käynnisti keväällä 2008 toimintojen
tehostamisohjelman, jolla haettiin vuositasolla 3 miljoonan euron säästöjä. Tehostamisohjelma toteutettiin vuoden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana ja sen vaikutukset näkyivät etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä hyvänä kannattavuutena.
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmien mukaiset poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä 2,5
miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2007 1,2 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2008 tehdyistä poistoista 1,3 miljoonaa euroa ja
tilikaudella 2007 tehdyistä poistoista 0,8 miljoonaa euroa liittyi yritysostojen hankintamenolaskelmissa allokoitujen aineettomien
oikeuksien poistoihin.
Liikevoitto
Ixonosin liikevoitto oli 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, kun se oli 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa, eli tilikauden 2008 liikevoitto oli noin 30,9 prosenttia edellisvuotta suurempi. Liikevoittoprosentti oli
tilikaudella 2008 noin 8,2 prosenttia, kun se oli 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella 7,9 prosenttia.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 2008 noin 0,1 miljoonaa euroa, kun ne olivat 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella 0,1 miljoonaa
euroa. Rahoituskulut olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella 1,5 miljoonaa euroa, kun ne olivat tilikaudella 2007 yhteensä 0,4
miljoonaa euroa. Tilikauden 2008 rahoituskulujen kohoamiseen verrattuna edelliseen tilikauteen vaikuttivat Yhtiön kasvaneet velat
ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta sekä yrityskauppojen lisäkauppahintavelkojen diskonttauksesta johtuvat korkokulut.
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Tuloverot
Ixonos-konsernin tuloverot olivat 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa ja ne laskivat 0,03 miljoonaa euroa verrattuna 1,2 miljoonan eurojen tuloveroihin tilikaudella 2007. Ixonos-konsernin efektiivinen veroaste oli 25,5 prosenttia
tilikaudella 2008, kun taas tilikaudella 2007 efektiivinen veroaste oli 28,1 prosenttia. Vuonna 2008 efektiivistä veroastetta laskivat
ulkomaisten tytäryhtiöiden osuuden kasvu koko konsernin tuloksesta.
Tilikauden voitto
Ixonos-konsernin tilikauden voitto oli 31.12.2008 päättyneellä tilikaudella 3,5 miljoonaa euroa ja se kasvoi 11,7 prosenttia verrattuna
3,1 miljoonan euron voittoon vuonna 2007.
Tietoja Ixonosin liiketoimintasegmenteistä tilikautena 2008 verrattuna tilikauteen 2007
Ixonos toimii tieto- ja viestintäteknologia-alan palvelumarkkinoilla tuottaen asiakkailleen joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskienhallintaa tukevia teknologiakonsultoinnin, projektijohtamisen, ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon ratkaisuja. Yhtiö
raportoi liiketoimintansa tilikaudella 1.1.-31.12.2008 kahdessa segmentissä, Konsultointipalvelut ja Ohjelmistotuotannon palvelut.
Alla esitettävät vuoden 2007 segmenttitiedot on oikaistu vastaamaan vuoden 2008 segmenttiraportointia, ja täten luvut eroavat
vuoden 2007 virallisesta tilinpäätöksestä.
Segmentit 2008

Konsultointipalvelut Ohjelmistotuotannon
palvelut

Kohdistamaton

Eliminoinnit

Konserni

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

29 563 457

45 551 490

0

0

75 114 947

432 755

469 245

0

-902 000

0

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

29 996 212
2 297 114
7,7 %

46 020 735
5 318 886
11,6 %

0
-1 492 768
0,0 %

-902 000
0

75 114 947
6 123 232
8,2 %

Varat
Velat
Investoinnit
Poistot

15 667 222
6 660 966
3 660 737
-356 058

37 870 778
25 513 981
11 048 263
-1 997 841

9 180 637
5 408 769
1 570 458
-110 598

0
0
0
0

62 718 637
37 583 716
16 279 458
-2 464 497

Myynti konsernin
ulkopuolelle
Konsernin sisäinen
myynti

35 (79)

Segmentit 2007

Konsultointipalvelut Ohjelmistotuotannon
palvelut

Kohdistamaton

Eliminoinnit

Konserni

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

(tilintarkastamaton)

23 878 680

35 350 154

0

0

59 228 834

0

337 000

0

-337 000

0

Liikevaihto
Liikevoitto
Liikevoitto %

23 878 680
2 136 170
8,9 %

35 687 154
5 029 521
14,1 %

0
-2 486 969
0,0 %

-337 000
0

59 228 834
4 678 722
7,9 %

Varat
Velat
Investoinnit
Poistot

15 381 215
5 485 889
4 807 222
-393 889

29 682 803
15 898 988
10 757 942
-696 736

1 675 499
3 807 042
201 086
-135 538

0
0
0
0

46 739 517
25 191 919
15 766 250
-1 226 163

Myynti konsernin
ulkopuolelle
Konsernin sisäinen
myynti

Konsultointipalvelut
Ixonosin konsultointipalveluihin kuuluivat teknologiakonsultointi, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu sekä projektijohtamisen
palvelut.
Tilikaudella 2008 etenkin teknologiakonsultoinnin ja projektijohtamisen palveluiden kysyntä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna.
Tilikaudella 2008 Konsultointipalveluiden liikevaihto kasvoi 25,6 prosenttia 30,0 miljoonaan euroon verrattuna tilikauden 2007
liikevaihtoon, joka oli 23,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 7,5 prosenttia 2,3 miljoonaan euroon ollen 7,7 prosenttia liikevaihdosta, verrattuna 2,1 miljoonan euron liikevoittoon tilikaudella 2007, jolloin liikevoitto oli 8,9 prosenttia liikevaihdosta.
Ohjelmistotuotannon palvelut
Ixonosin ohjelmistotuotannon palveluihin kuuluvat kokonaisvastuulliset ohjelmistojen projektitoimitukset, ohjelmistojen ylläpito
sekä testaus- ja laadunvarmistuspalvelut.
Tilikaudella 2008 erityisesti projektitoimitukset ja ohjelmistojen ylläpito ja käyttöpalvelut kasvattivat liikevaihtoa edellisvuoteen
verrattuna. Ohjelmistotuotannon palveluiden liikevaihto oli 46,0 miljoonaa euroa, kasvu edellisvuoteen verrattuna oli 29,0 prosenttia, milloin liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa. Ohjelmistotuotannon palveluiden liikevoitto oli 5,3 miljoonaa euroa, ollen 11,6 prosenttia liikevaihdosta. Ohjelmistotuotannon palveluiden liikevoiton kasvu oli 5,8 prosenttia verrattuna 5,0 miljoonan euron liikevoittoon tilikaudella 2007.
Ohjelmistoprojektiliiketoiminta ja testauspalvelut hyödynsivät aktiivisesti konsernin edullisemman kustannustason toimipisteiden
tarjoamaa Tallinnassa ja Košicessa.
Maksuvalmius ja pääomalähteet
Ixonosin tärkeimmät rahoituslähteet muodostavat liiketoiminnan kassavirta, rahoituslaitoksilta nostetut lainat sekä omien osakkeiden emittointi. Lisäksi yhtiö on luonut mallin, jolla se tarvittaessa voi myydä osan myyntisaamisistaan rahoittajille.
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 -2,0 miljoonaa euroa, katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 0,2 miljoonaa
euroa, tilikaudella 2009 3,1 miljoonaa euroa, tilikaudella 2008 6,2 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2007 3,4 miljoonaa euroa. Keskeisen syy liiketoiminnan viimeaikaiseen kassavirran muutokseen on ollut konsernin käyttöpääoman muutos ja ennen kaikkea
myyntisaamisten määrän kasvu. Muutokseen on vaikuttanut liikevaihdon kasvu sekä asiakkaiden pidentynyt maksukäyttäytyminen.
Myyntisaamisten myymiseen käytettävästä limiitistä yhtiöllä oli käytössään 31.3.2010 2,1 miljoonaa euroa ja käyttämättä 1,9 miljoonaa euroa.
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Investointeihin käytetty rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 0,8 miljoonaa euroa, katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 0,0 miljoonaa euroa, tilikaudella 2009 8,9 miljoonaa euroa, tilikaudella 2008 7,5 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2007 5,0 miljoonaa euroa.
Keskeiset syyt investointeihin käytettyjen rahavirtojen kasvuun ovat olleet tilikaudella 2009 tytäryhtiöiden perustaminen ulkomaille
ja tilikaudella 2008 investoinnit uusien toimitilojen muutostöihin. Investointeja katettiin omia osakkeita emittoimalla seuraavasti:
katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 0,0 miljoonaa euroa, katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 0,0 miljoonaa euroa, tilikaudella 2009 0,0
miljoonaa euroa, tilikaudella 2008 1,4 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2007 7,7 miljoonaa euroa. Edellä mainitut apporttiemissiot
eivät sisälly investointien tai rahoituksen rahavirtaan.
Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 1,8 miljoonaa euroa, katsauskaudella 1.1.–31.3.2009 -0,7 miljoonaa euroa,
tilikaudella 2009 5,1 miljoonaa euroa, tilikaudella 2008 1,8 miljoonaa euroa ja tilikaudella 2007 1,2 miljoonaa euroa. Rahoituksen
rahavirtaan vaikuttivat kasvattavasti lyhyiden ja pitkäaikaisten lainojen nostot ja vähentävästi lainojen lyhennykset ja osinkojen
maksut. Katsauskauden 1.1.–31.3.2010 rahoituksen rahavirta koostui vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen muutoksesta, joka oli
+1,8 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2009 rahoituksen rahavirta koostui kokonaisuudessaan vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen
muutoksesta, joka oli +5,1 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2008 rahoituksen rahavirta koostui seuraavista eristä: maksetut osingot 1,6
miljoonaa euroa, osakemerkinnöistä saadut maksut 0,1 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen muutos + 3,3
miljoonaa euroa. Tilikaudella 2007 rahoituksen rahavirta koostui seuraavista eristä: maksetut osingot 2,0 miljoonaa euroa, osakemerkinnöistä saadut maksut 0,4 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen muutos + 2,8 miljoonaa euroa.
Ixonosin omavaraisuusaste oli 31.3.2010 35,2 prosenttia, 31.3.2009 42,4 prosenttia, tilikauden 2009 päättyessä 36,8 prosenttia,
tilikauden 2008 päättyessä 40,1 prosenttia ja tilikauden 2007 päättyessä se oli 46,1 prosenttia.
Konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvänä tilikausien 2007-2009 ja katsauskauden 1.1.–31.3.2010 aikana.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto Ixonosin taseesta 31.3.2010, 31.3.2009, 31.12.2009, 31.12.2008 ja 31.12.2007:
31.3.2010
IFRS
(tilintarkastamaton)

31.3.2009
IFRS

31.12.2009
IFRS

(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)

31.12.2008
IFRS
(tilintarkastettu)

31.12.2007
IFRS
(tilintarkastettu)

Varat
Liikearvo ........................................
Muut pitkäaikaiset varat
yhteensä ........................................
Lyhytaikaiset varat yhteensä ......
Varat yhteensä ............................

22 826

30 133

22 826

32 195

21 067

9 411
23 167
55 404

9 629
18 996
58 758

9 345
19 968
52 140

9 930
20 594
62 719

7 780
17 893
46 740

Oma pääoma ja velat
Oma pääoma yhteensä .............

19 475

24 903

19 177

25 135

21 548

Velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä .......
Lyhytaikaiset velat yhteensä.......
Velat yhteensä ............................

10 498
25 431

9 754
24 101

10 543
22 420

35 929

33 855

32 963

10 532
27 052
37 584

8 681
16 511
25 192

Oma pääoma ja velat
yhteensä .......................................

55 404

58 758

52 140

62 719

46 740

Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat osavuosikatsauksessa 31.3.2010 koostuivat pääasiassa liikearvosta sekä aineettomista että aineellisista käyttöomaisuus hyödykkeistä. Liikearvosta Mobile Terminals & Software -yksikköön kohdistuu 6,7 miljoonaa euroa, Media &
Communities -yksikköön 7,4 miljoonaa euroa ja Business Solutions -yksikköön 8,7 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset varat 31.3.2010
koostuivat pääasiassa myyntisaamisista, muista lyhytaikaisista saamisista sekä rahavaroista, joiden tasearvo oli 23,2 miljoonaa
euroa.
Taseen velat koostuivat pääasiassa lyhyt- ja pitkäaikaisista korollisista ja korottomista veloista. Yhtiön pitkäaikaisten lainojen efektiivinen korkokanta oli 31.3.2010 3,13 prosenttia. Yhtiön pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakauma per 6.5.2010 on kuvatta alla
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olevassa taulukossa. Lainat rahoituslaitoksilta sisältävät myös käytössä olevat luottolimiitit. Yhtiöllä oli 6.5.2010 luottolimiittejä
yhteensä 3,1 miljoonaa euroa, joista oli käyttämättä yhteensä 2.719.299 euroa.
Lainat rahoituslaitoksilta 6.5.2010

13 943 189 euroa

Lyhennykset 2010

- 5 928 918 euroa

Lyhennykset 2011

- 2 825 004 euroa

Lyhennykset 2012

- 2 825 004 euroa

Lyhennykset 2013

- 1 557 138 euroa

Lyhennykset 2014

-807 125 euroa
0

Ixonosin vieraan pääoman ehtoiseen rahoitukseen ei liity tavanomaisesta poikkeavia sopimusvakuuksia. Tärkeimpiä ulkoisten rahoittajien kanssa sovittuja rahoituskovenantteja ovat osittain korolliset velat ja osittain nettovelat suhteessa käyttökatteeseen,
joissa rajana on 2,5 laskettuna yritysneuvottelukunnan hyväksymällä laskutavalla. Lisäksi osaan Yhtiön ulkoisesta rahoituksesta
liittyy kovenantti, jonka mukaan Yhtiön omavaraisuusaste ei saa laskea alle 35 prosentin.
Yhtiö rahoittaa investointinsa joko liiketoiminnan kassavirrasta saatavilla rahoilla, vieraalla pääomalla tai lisäämällä oman pääoman
ehtoista rahoitusta. Yhtiön rahoitusriskien hallinta on kuvattu Yhtiön vuoden 2009 tilinpäätöksen kohdassa ”31. Rahoitusriskien
hallinta”.
Yhtiö seuraa rahoitustarvetta tekemällä sekä lyhyen että pitkän aikavälin kassavirtalaskentaa rahoituksen riittävyyden varmistamiseksi. Rahoitukseen liittyviä sitoumuksiaan ja investointejaan Yhtiö rahoittaa kassavirrallaan, tarvittaessa neuvottelemalla rahoittajien kanssa uudelleen- tai lisärahoituksesta sekä tarvittaessa oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Ixonosin rahavarat olivat
31.3.2010 yhteensä 1,3 miljoonaa euroa, 31.12.2009 2,3 miljoonaa euroa, 31.12.2008 yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Rahavarat
31.12.2007 olivat 2,3 miljoonaa euroa.
Vakuudet ja vastuusitoumukset
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön vastuusitoumuksia alla mainittuina ajankohtina.
(tuhatta euroa)

31.3.2010

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2007

9 900

9 900

9 800

9 800

0

0

0

273

10 794

11 645

12 332

11 390

Tilintarkastamaton

Omasta puolesta annetut vakuudet
Yrityskiinnitykset
Muut vakuudet
Leasing- ja muut vuokravastuut

Investoinnit
Tulevaisuudessa Ixonos-konsernin investoinnit rahoitetaan eri oman ja vieraan pääoman instrumenteilla ja operatiivisella kassavirralla.
Tilikaudella 2010 Yhtiö ei ole tehnyt normaalista poikkeavia investointeja, esimerkiksi yritys- tai liiketoimintahankintoja. Ixonoskonsernin bruttoinvestoinnit katsauskaudella 1.1.–31.3.2010 olivat yhteensä 0,9 miljoonaa euroa ja ne ovat kohdistuneet Yhtiön
toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen.
Ixonos-konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella 1.1.–31.12.2009 olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne ovat kohdistuneet Yhtiön
toiminnassa tarvittavan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankkimiseen. Tilikaudella 2009 Yhtiö perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin, Tanskaan ja Chengduun Kiinaan eikä toteuttanut yrityshankintoja. Merkittävimmät vuonna 2009 tehdyt investoinnit
jakaantuvat seuraavasti: rahoitusleasingilla hankittu omaisuus 0,8 miljoonaa euroa sekä investoinnit aineellisen ja aineettoman
muun omaisuuden hankkimiseen 1,6 miljoonaa euroa.
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Ixonos-konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella 1.1.–31.12.2008 olivat yhteensä 16,3 miljoonaa euroa ja ne ovat kohdistuneet Yhtiön
uusiin toimitiloihin, tytäryhtiöiden lisäkauppahintoihin sekä toiminnassa tarvittavan aineellisen omaisuuden hankkimiseen. Tilikaudella 2008 Yhtiö perusti tytäryhtiön Kiinaan eikä toteuttanut yrityshankintoja. Merkittävimmät vuonna 2008 tehdyt investoinnit
jakaantuvat seuraavasti: tytäryhtiöiden lisäkauppahintoihin kohdistuneet investoinnit olivat 11,1 miljoonaa euroa, rahoitusleasingilla
hankittu omaisuus 2,8 miljoonaa euroa sekä investoinnit uusiin toimitiloihin kotimaassa 2,4 miljoonaa euroa.
Ixonos-konsernin bruttoinvestoinnit 31.12.2007 päättyneellä tilikaudella olivat noin 18,0 miljoonaa euroa, josta noin 16,6 miljoonaa
kohdistui yritysostoihin. Muut lisäykset tilikaudella 2007 ovat muodostuneet pääosin toiminnan kannalta välttämättömän omaisuuden hankintaan. Tilikaudella 2007 yhtiö hankki yrityskaupoilla Mermit Business Applications Oy:n (nykyinen Ixonos Finland IS Oy)
ja Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (sittemmin Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy). Lisäksi Yhtiö perusti tytäryhtiöt Saksaan ja Slovakiaan.
Riskien hallinta
Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea Yhtiön
asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja Yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinta on osa Yhtiön kaikkia ydinprosesseja ulottuen hallituksen strategiaprosessista asiakaskohtaiseen palvelutuotantoon
ja Yhtiön laatujärjestelmään.
Riskienhallinnan suunnittelu, kehittäminen, ohjeistus ja valvonta, samoin riskienhallinnassa käytettävien menetelmien ja prosessien
kehittäminen on vastuutettu talousjohtajalle. Konsernin eri yksiköt vastaavat riskienhallintajärjestelmän mukaisesti omaan toimintaansa liittyvien riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja ennaltaehkäisystä. Riskienhallinta on implementoitu osaksi yksiköiden
normaaleja liiketoiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä sekä Yhtiön johtamisjärjestelmiä.
Hallitus valvoo Yhtiön riskienhallintapolitiikan toteutumista osana strategia-, liiketoimintasuunnittelu- ja budjetointiprosesseja.
Tämä on organisoitu siten, että hallituksen tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön riskienhallintaohjelman toteuttamista ja kehittämistä
ja vie tarvittaessa hallituksen päätettäväksi riskienhallintaan liittyviä asioita. Merkittävät liiketoimintariskit käsitellään aina hallituksessa.
Riskilajit
Tunnistettuja riskejä seurataan riskilajista riippuen joko kuukausittain, neljännes- tai puolivuosittain tai kun riskialtistus tulee Yhtiön tietoon.
Ixonos on tunnistanut seuraavat riskilajit ja riskit
Toimintaympäristö: poliittiset, taloudelliset ja lainsäädännölliset olosuhteet sekä kilpailijatilanne ja asiakastarpeet
Palveluiden myynti ja markkinointi: palveluiden myyntiin ja markkinointiin liittyvät henkilöriskit, sopimus- ja vastuuriskit sekä tietoturvariskit
Palveluiden tuotanto: palvelutuotantoon liittyvät henkilöriskit, sopimus- ja vastuuriskit sekä tietoturvariskit
Tekninen infrastruktuuri: tietojenkäsittelyyn ja tietoverkkoihin liittyvät riskit
Talous: maksuvalmiuteen, oman pääoman riittävyyteen, rahoitukseen, pääomaan, korkoihin ja valuuttaan liittyvät riskit
Väärinkäytökset: tapahtumat, joissa poiketaan lainsäädännön tai muun vastaavan ulkoisen normiston ohjeista tai Yhtiön sisäisestä
ohjeistuksesta asioiden hoidossa
Strategia: ympäristön havainnointiin, raportointiin, päätöksentekoon ja strategian implementointiin liittyvät riskit.
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MARKKINA- JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Yleistä
Ixonos toimii tieto- ja viestintäteknologian palvelumarkkinoilla (ICT-palvelumarkkina). Toimialalle on ollut viime vuosina ominaista
nopea teknologinen kehitys sekä markkinakehitys. Nopeita muutoksia voi tapahtua muun muassa asiakkaiden vaatimuksissa, uusien ohjelmisto- ja laitetuotteiden teknologioissa, kilpailijoiden palveluissa ja toimialan standardeissa. Kokonaisuudessaan ICTpalvelumarkkinoiden koko yksistään Suomessa on useita miljardeja euroja. Market-Vision arvion mukaan markkinakasvu on osin
riippuvainen taloussuhdanteesta. Suomen paikallismarkkinoiden arvioidaan jälleen kääntyvän 2,3 %:n kasvuun vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009 (Lähde Market-Visio 2009). Sen sijaan asiakaskohtaisesti räätälöityjen mobiili- ja Internet-palveluiden
markkina, johon Ixonos asemoituu, on IT-palvelumarkkinoiden nopeimmin kasvavia osa-alueita. Ixonosin potentiaalisten markkinoiden koko on myös riippuvainen päätelaitetoimittajien ja muiden toimijoiden tuotekehitysinvestoinneista.
Vuonna 2012 Internetiä käytetään enemmän mobiililaitteen kuin kiinteän laitteen avulla (Lähde: IDC 2008). Yksi keskeinen tapa
Internetiin kytkeytymiseen on tällöin selaimen sisältävä älypuhelin. Arvion mukaan vuonna 2012 koko maailmassa myydyistä matkapuhelimista yli 37 prosenttia on älypuhelimia. Kappalemääräisesti tämä tarkoittaa 525 miljoona myytyä älypuhelinta vuonna
2012. Tällöin älypuhelinten myynnin arvon ennuste on lähes 200 miljardia USD (Gartner 2009). Vuonna 2009 älypuhelinten kappalemääräinen myynti oli 179 miljoonaa (Lähde: Gartner 2010). Palveluita tuottavat operaattorit, laitetoimittajat ja muut palveluntoimittajat. Älypuhelinten määrän nopea kasvu on yksi tekijä mobiilin Internetin ekosysteemin (Internet-alan keskeiset toimijat ja
niiden keskeiset alihankintaverkostot) kehittymiselle ja IT-palveluiden kysynnän kasvulle tässä ympäristössä.
Ixonosin toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä
Vähemmän ja kokonaisvaltaisempia toimijoita
Asiakasyritysten ICT‐toimintojen ulkoistaminen ja ICT‐alan toimijoiden verkottuminen jatkuvat. Asiakkaalle selkeitä ja konkreettisia
hyötyjä tarjoavan tuotteistetun palvelutarjonnan kysyntä kasvaa. Tieto‐ ja viestinteknologiatoimialan palvelumarkkinoiden merkittävät asiakkaat ovat keskittämässä ohjelmistokehitysprojekteja ja ohjelmistojen ylläpitoa aiempaa harvemmille vahvoille toimittajille, joilla on näyttöä kasvukyvystä ja kykyä ottaa vastuuta laajoista ohjelmistokehitys‐ ja ylläpitohankkeista. Tämä mahdollistaa
palvelutarjoajien markkinaosuuksien kasvattamisen ja vauhdittaa toimialan yhdentymiskehitystä.
Pysyvästä kansainvälisestä läsnäolosta on muodostumassa joissakin asiakkuuksissa välttämätön edellytys strategiselle kumppanuudelle, sillä kansainvälisesti toimivat asiakkaat ovat alkaneet edellyttää yhteistyökumppaneiltaan läsnäoloa heille tärkeillä toimipaikoilla maanosasta riippumatta.
Asiakkaat haluavat aiempaa kokonaisvaltaisempia palveluja ja suoritteisiin tai tuotettuun lisäarvoon perustuvia laskutusmalleja,
mikä saattaa jatkossa pienentää perinteisen aikaperusteisesti laskutettavan konsultoinnin markkinaa. Suuntaus kansainväliseen
hinnoitteluun ja resursointiin sekä odotettavissa oleva pula pätevästä henkilöstöstä vauhdittavat near‐shore ja off‐shore
‐yhteistyötä.
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen vaikuttavat oleellisesti yleinen kilpailu- ja markkinatilanne sekä erityisesti yritysten
investointihalukkuuden kehittyminen jatkossa. ICT‐palvelumarkkinoiden asiakkaat hakevat investoinneilleen yhä nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja pyrkivät välitöntä liiketoimintahyötyä tuoviin kokonaisratkaisuihin siirtämällä riskiä yhä aktiivisemmin arvoketjussa alemmas.
Paikallisten markkinoiden kasvu hidasta
Ohjelmistokehitys‐, ohjelmistojen ylläpito‐ ja konsultointipalvelut muodostavat yli 50 prosenttia Suomen tieto‐ ja viestintäteknologiatoimialan palvelumarkkinoista (Lähde: Market-Visio 2009). Asiakkaat varmistavat ulkopuolisella toimittajalla liiketoimintakriittisten sovellusten kuten pankkiohjelmistojen häiriöttömän toiminnan. Suomen paikallismarkkinoiden arvioidaan jälleen kääntyvän
2,3 %:n kasvuun vuonna 2010 verrattuna vuoteen 2009 (Lähde Market-Visio 2009). Yhtiön johdon näkemyksen mukaan globaali
taantuma voi vaikuttaa negatiivisesti edellä mainittuun kasvuarvioon. Toimialan vaisusta yleisestä kasvusta johtuen kilpailutilanne
säilyy lähivuosina kireänä.
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Kansainväliset markkinat kasvavat
Globaalit televiestintälaitteiden ja ‐verkkojen tuotekehitysmarkkinat kasvavat edelleen. Keskeisiä kasvua vauhdittavia ajureita ovat
laitteisiin ja verkkoihin sulautettavien ohjelmistojen tuotekehitys‐, integrointi‐ ja testauspalveluiden kysyntä aiempaa laajemmassa
asiakaskunnassa, kasvavat älypuhelinmarkkinat, päätelaitemallien ja ‐varianttien jatkuva lisääntyminen sekä monimutkaistuvat
laitekokonaisuudet. Laitevalmistajat ja operaattorit odottavat yhteistyökumppaneiltaan kilpailukykyään vahvistavia ratkaisuja tuotekehitysriskien hallintaan, tuotekehityksen syklin nopeuttamiseen ja tuotteiden korkean laadun varmistamiseen. Kasvua odotetaan
jatkossa etenkin Symbian- ja Linux-pohjaisessa ja useiden laitevalmistajien tukemien alustojen, kuten Androidin, MeeGon ja Maemon päätelaitekehityksessä. Gartnerin mukaan Android-alustan kasvu on lähivuosina voimakkainta. Vaikka toimialan kilpailu on
globaalia, etenkin Symbian‐tuotekehityspalvelujen tarjoajat ovat edelleen pääasiassa pohjoismaisia ohjelmistokonsulttiyrityksiä.
Mobiilipalvelut kasvussa
Nykyisin valtaosa yrityksistä käyttää mobiiliteknologiaa osana yrityksen IT-infrastruktuuria Euroopassa. Mobiiliteknologian merkitys
kasvaa laitteistojen yleistyessä ja niiden ominaisuuksien kasvaessa. Matkapuhelinten merkitys kasvaa nopeasti ja vuonna 2013
niiden arvioidaan olevan yleisin väline Internetin käytössä (Gartner, 2010). Varsinkin kehittyvillä markkinoilla matkapuhelin on
usein ensimmäinen ja mahdollisesti ainoa väline Internetin käyttöön. Tämä lisää merkitystä käyttöliittymien ja ohjelmistojen suunnittelussa niin, että palveluista saadaan kuluttajille mahdollisimman helppokäyttöisiä ja toimivia mobiileissa päätelaitteissa.
Ohjelmistomyynti kasvussa
Lokaatiopalveluiden kysyntä kasvaa teknologisen kehityksen tukemana. Vuonna 2011 yli 75 prosenttia matkapuhelimista on varustettu GPS:llä. Lisäksi vuonna 2011 yli 85 prosenttia matkapuhelimista on varustettu Internet-selaimella (Gartner, 2010). Tämä mahdollistaa lukuisia uusia ansaintamahdollisuuksia ohjelmistokehittäjille, laitevalmistajille ja operaattoreille. Älypuhelinten määrän
kasvaessa myös niihin myytävien ohjelmistojen kysyntä kasvaa. Puhelinten ominaisuudet kehittyvät nopeasti myös alhaisemman
hintaluokan puhelimissa, mikä tuo uusia asiakkaita palveluiden piiriin ja lisää potentiaalisten kuluttajien määrää. Vuonna 2013
maailmanlaajuisen mobiiliaplikaatiomyynnin arvioidaan ylittävän 29 miljardia USD (Gartner, 2010).
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Alustat ja integraatio

Telematiikka

Yhteisöverkkopalvelut ja sosiaaliset verkostoitumissovellukset uusin markkina-alue
Sosiaaliset verkkopalvelut ja sovellukset ovat uusi markkina-alue IT-palvelutoimittajille. Vuodesta 2004 lähtien palveluiden määrä
on kasvanut huomattavasti ja alue onkin yksi nopeimmin kasvavia markkinoita IT-palveluiden kentässä (Lähde: Datamonitor 2007).
Nykyiset yhteisöpalvelut vaihtelevat kooltaan huomattavasti MySpacen ja Facebookin kaltaisista maailmanlaajuisista palveluista
pienten yhteisöjen erikoistuneisiin yksityisiin sovelluksiin.
Sosiaaliset verkkopalvelut ja yhteisöt voidaan jakaa neljään kategoriaan: 1) Ihmisten välisiin kontakteihin ja verkostoitumiseen
perustuvat palvelut (mm. LinkedIn, Facebook). 2) Virtuaalimaailmat (mm. Second Life, online pelit, Habbo Hotel ) 3) Sisältöön perustuvat sivut (mm. blogit, YouTube, Twitter, keskustelufoorumit) sekä 4) Erikoissivut (esim. Wikipedia). Näiden lisäksi myös yritysten ja yhteisöjen kehittäjäyhteisöt ovat merkittävä osa sosiaalisia verkkopalveluja. Yhteistä näille kaikille on se, että tyypillisesti
käyntimäärien volyymit ovat erittäin suuria, mikä vaatii esimerkiksi palvelun ylläpitoon merkittäviä teknisiä panostuksia.
IT-palveluyhtiöt toimittavat yhteisöpalveluihin tarvittavan teknisen osaamisen ja teknologia-alustoista erilaisiin toiminnallisiin
sovelluksiin sekä näiden ylläpitoon. Yhteisöpalvelujen ympärille on kehittymässä merkittävä arvoketju. Toistaiseksi tälle markkinaalueelle on leimallista toimintatapojen ja konseptien nopea muutos ja kehittyminen markkinoilla toimivien vielä etsiessä menestyviä toimintamalleja. Asiakkuuden merkitys tulee kasvamaan, kun näitä uusia toimintamalleja kehitetään mm. älypuhelimiin ja älypuhelimilla käytettäväksi.
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LIIKETOIMINTA
Yleistä Ixonosista
Ixonos on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyhtiö, joka tuottaa innovatiivisia mobiiliviestinnän, sosiaalisen median ja digitaalisten palveluiden ratkaisuja. Yhtiö kehittää yhdessä asiakkaittensa kanssa tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat elämyksellisiä
digitaalisia kokemuksia, ajasta ja paikasta riippumatta. Yhtiön asiakasyritykset hyödyntävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja
uutta tuottavuutta.
Ixonos tarjoaa palveluita, jotka ulottuvat konseptisuunnittelusta, konsultoinnista ja projektijohtamisesta ohjelmistotuotantoon ja ylläpitoon. Yhtiön strategisena pyrkimyksenä on ollut laajentaa ratkaisujaan kattamaan mobiilien Internet-palveluiden koko elinkaari kattaen myös kaikki käyttökokemuksen osa-alueet päätelaitteista ja käyttöliittymistä mobiileja Internet-palveluita ylläpitäviin
taustajärjestelmiin. Ixonos perusti syksyllä 2009 seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön, joka mahdollistaa
mobiililaitteiden tuotekehityspalvelut myös mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun osalta.
Yhtiön asiakaskunta koostuu maailman johtavista matka- ja älypuhelinvalmistajista, verkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä
suomalaisista rahoitus-, teollisuus- ja palvelualojen yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista.
Ixonosin liiketoiminta on organisoitu vuoden 2009 alusta alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Mobile Terminals & Software,
Media & Communities ja Business Solutions. Yhtiöllä on liiketoimintasegmenteissään vahva asema, mikä perustuu mm. korkeaan
asiakastyytyväisyyteen, mobiiliviestinnän ja Internetin ekosysteemien ja kehityksen syvälliseen tuntemiseen sekä erinomaiseen
hinta-laatu-suhteeseen. Yhtiön liiketoimintasegmentit ovat rakentuneet vuoteen 2007 saakka käytössä olleen segmenttijaon pohjalta siten, että pääosa Tietoliikenneyksikön liiketoiminnasta on nykyinen Mobile Terminals & Software -liiketoimintayksikkö. Media
& Communities -liiketoimintasegmentti koostui 2007 saakka segmenttinä toimineen Tietoliikenneyksikön ja entisen Järjestelmäpalvelut -liiketoimintayksikön median, viihteen ja informaation jakamiseen sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyvistä päätelaiteriippumattomista Internet-palveluista. Loppuosa entisen Järjestelmäpalvelut -liiketoimintayksikön, koskien päätelaiteriippumattomia asiakkaiden liiketoimintaa tukevat tietojärjestelmäratkaisuja ja sovellusohjelmistoja muodostavat nykyisen Business Solutions segmentin. Vuoden 2008 segmenttijaosta ei voi vetää yhtymäkohtia nykyiseen segmenttijakoon.
Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja Yhtiöllä on tytäryhtiöt Kiinassa, Virossa, Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa sekä projektitoimisto Isossa-Britanniassa.
Yhtiö on historiansa ajan kasvanut vahvasti sekä orgaanisesti että yritysostoin ja säilyttänyt samanaikaisesti hyvän operatiivisen
kannattavuuden.
Ixonos-konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 1.1.2010-31.3.2010 20,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto vastaavalla ajanjaksolla oli 0,6
miljoonaa euroa vastaten 2,7 prosenttia liikevaihdosta. Ixonos-konsernin katsauskauden 1.1.2009-31.3.2009 liiketappio oli 0,01
miljoonaa euroa. Vuonna 2010 liikevaihto kasvoi 17,7 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen nähden ja liikevoitto nousi 0,6 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen nähden.
Seuraavassa taulukossa esitetään Ixonos-konsernin liikevaihto, liikevoitto, tilikauden voitto ja henkilöstön määrä tilikausilta 2007 –
2009 sekä ajanjaksoilta 1.1.-31.3.2009 ja 1.1.-31.3.2010. Katso tarkemmin ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema”
1.1.-31.3.
2010

2009

1.1.-31.12.
2008

2007

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

67,1
-4,0
-6,0
-6,0
-8,9
985

75,1
6,1
8,2
3,5
4,7
930

59,2
4,7
7,9
3,1
5,3
726

2009
IFRS

(miljoonaa euroa)

Liikevaihto
Liikevoitto (EBIT)
% liikevaihdosta
Tilikauden voitto
% liikevaihdosta
Henkilöstö (keskimäärin)

(tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton)

20,5
0,6
2,7
0,3
1,3
1 092

17,4
-0,0
-0,1
-0,2
-1,3
971

43 (79)

Ixonosin liikevaihto jakautui markkina-alueittain vuosien 2007-2009 sekä ajanjaksoilla 1.1.-31.3.2009 ja 1.1.-31.3.2010 aikana seuraavasti:

(miljoonaa euroa)
Liikevaihto
Kotimaa
Ulkomaat

1.1.-31.3.
2010
2009

2009

1.1.-31.12.
2008

2007

(tilintarkastamaton)

17,8
2,7

16,5
0,9

62,7
4,4

72,0
3,1

57,9
1,3

Yhtiön liiketoiminta on raportoitu vuoden 2009 alusta lähtien kolmessa segmentissä: Mobile Terminals & Software, Media & Communities ja Business Solutions. Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat mobiilipäätelaitteiden ja ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media & Communities -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät Internet-palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja –järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin kehityspalvelut. Tilikaudella 2008 Yhtiön liiketoiminta
raportoitiin kahdessa segmentissä: Konsultointipalvelut ja Ohjelmistotuotannon palvelut. Nykyisen segmenttijaon myötä Yhtiön
toimittamien ratkaisujen luonne sekä mobiilin Internetin luomat liiketoimintamahdollisuudet on huomioitu aiempaa segmenttijakoa
selkeämmin.
31.3.2010 Yhtiössä työskenteli 1 105 henkilöä. Yhtiöllä on Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin lisäksi toimipisteet Salossa, Turussa,
Tampereella, Jyväskylässä, Oulussa ja Kemissä, tytäryhtiöiden toimipisteet Pekingissä ja Chengdussa Kiinassa, Tallinnassa Virossa,
Berliinissä Saksassa, Košicessa Slovakiassa, ja Bostonissa ja San Josessa (Silicon Valley) Yhdysvalloissa sekä projektitoimistot Kööpenhaminassa Tanskassa ja Lontoossa Isossa-Britanniassa.

Historia
Ixonosin toiminta käynnistyi Tieto-X -nimisenä osuuskuntana 27.9.1994 varsinaisen liiketoiminnan käynnistyessä tammikuun alussa 1995. Yhtiömuodon muuttaminen osuuskunnasta osakeyhtiöksi tapahtui vuonna 1996 ja julkiseksi osakeyhtiöksi vuonna 1999.
Yhtiö listautui Helsingin Pörssin Pre-listalle 28.9.1999 ja Yhtiön osakkeet otettiin kaupankäynnin kohteeksi NM-listalla 1.10.1999.
Yhtiön osakkeet ovat olleet 2.10.2006 lähtien kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla, Small Cap ‐yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Informaatioteknologia.
Liiketoiminnan kehittyminen
Vuosina 1995-2002 Ixonosin liiketoiminnan tärkeimpiä tekijöitä olivat vuosituhannen vaihteen sekä euroon siirtymisen aiheuttamat muutostyöt suurten pankki‐, vakuutus‐, teollisuus‐, tietoliikenne‐ sekä kaupan alan yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden
tietojärjestelmiin. Yhtiön liikevaihto kasvoi tilivuosien 1995-2001 aikana noin 1,2 miljoonasta eurosta noin 21,4 miljoonaan euroon.
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Vastaavana aikana henkilöstömäärä nousi 275 henkilöön. Ixonosin liikevaihto kasvoi strategiamuutoksen ja toiminnan laajentamisen seurauksena vuosina 2003-2009 keskimäärin vuositasolla 23,9 prosenttia 20,2 miljoonasta eurosta 67,1 miljoonaan euroon.
Vastaavasti Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi 728 henkilöllä 335 henkilöstä 1 063 henkilöön.
Strategian muutos vuonna 2002 ja sitä tukevat yritysostot
Vuonna 2002 Ixonos teki strategisen päätöksen kasvattaa tietoliikennesektorin ohjelmistokehityspalveluista liiketoiminnan toinen
keskeinen alue. Tätä strategiaa toteutettiin myös yritysostoin. Loppuvuodesta 2002 Ixonos osti jyväskyläläisen langattomaan tietoliikennetekniikkaan erikoistuneen 30 työntekijän ohjelmistokehittäjän Wireless Technology Systems (WTS) Oy. Ixonosista tuli vuonna 2004 älypuhelimien käyttöjärjestelmää kehittävän Symbian‐yhtiön Platinum Partner ‐tason jäsen. Ixonosin asema Symbianohjelmistokehittäjänä vahvistui yhä vuonna 2005 tehdyllä oululaisen yli 80 työntekijän Vega Technologies Oy:n ostolla. Loppuvuonna 2005 Yhtiö perusti tytäryhtiön Testhouse Oy:n ja sille Tallinnassa toimivan tytäryhtiön Testhouse Estonia OÜ:n tuottamaan
ohjelmistotestauspalveluja älypuhelinvalmistajille ja teleoperaattoreille.
Palvelujen laajentaminen ja vahvistaminen yritysostoilla
Kesällä 2006 yhtiö vahvisti projektinjohto-osaamistaan ostamalla projektijohtamisen konsultointipalveluita tarjoavan Service 4
Mobile Oy:n (nykyään Ixonos Finland OICT Oy) tavoitteenaan kehittää vaativien projektinhallintapalveluiden tarjontaa erityisesti
finanssi‐ ja telealan yrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Toukokuussa 2007 Yhtiö osti 65 työntekijän Mermit Business Applications Oy:n (nykyään Ixonos Finland IS Oy). Kauppa vahvisti Yhtiön vaativien määrittely-, suunnittelu-, arkkitehtuuri- ja integraatiopalveluiden toimituskapasiteettia. Syyskuussa 2007 Yhtiön ostama liiketoimintakriittisiä mobiili‐ ja Internet-palveluita tuottava Cidercone Life-Cycle Solutions Oy (fuusioitu 1.1.2009 Ixonos Finland OICT Oy:öön) vahvisti Ixonosin valmiuksia ja kapasiteettia
ohjelmistojen ja tietojärjestelmien projektitoimituksiin ja ylläpitoon sekä täydensi sen palvelutarjontaa hosting‐palveluilla. Yhtiön
vuosina 2006-2007 tekemät yritysostot laajensivat ja vahvistivat ensisijaisesti yhtiön järjestelmäohjelmistoliiketoimintaa. Ixonos
perusti syksyllä 2009 seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön, joka mahdollistaa mobiililaitteiden tuotekehityspalvelut myös mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun osalta.
Laajentuminen ulkomaille
Yhtiön laajentuminen ulkomaille käynnistyi Tallinnan toiminnoilla vuonna 2005. Tallinnan toimipiste tarjoaa älypuhelimien testauspalveluita ja 31.3.2010 siellä työskenteli 70 henkeä. Vuonna 2007 Yhtiö laajensi ulkomaan toimintojaan perustamalla tytäryhtiön Košiceen Slovakiaan. Slovakian toimipiste palvelee yhtiön eri liiketoimintayksiköitä tavoitteena varmistaa pätevän ohjelmistokehitys‐ ja testaushenkilöstön saatavuus laajentuvan yhtiön tarpeisiin sekä kasvattaa edullisemman kustannustason palveluiden
osuutta sen palvelukokonaisuudessa. Košicessa työskenteli 31.3.2010 146 työntekijää.
Ixonosin Saksan Berliinin ja Tanskan Kööpenhaminan toimipisteissä tuotetaan ohjelmistokehityspalveluita Yhtiön Mobile Terminals
& Software -liiketoiminta-alueen asiakasprojekteihin. Berliinissä oli 31.3.2010 yksi työntekijä ja Kööpenhaminassa 12 työntekijää.
Ixonos perusti syksyllä 2008 tytäryhtiön Pekingiin ja kesällä 2009 Chengduun, Kiinaan. Kiinan toimipisteet tuottavat asiantuntijapalveluita sekä paikallisille tietoliikennealan toimijoille että konsernin muille kansainvälisille telekommunikaatioalan asiakkaille.
Kiinassa työskenteli 31.3.2010 115 työntekijää. Työntekijöiden lukumäärää Kiinassa on tarkoitus tulevaisuudessa kasvattaa voimakkaasti.
Bostonin toimipiste tuottaa palveluita Media & Communities liiketoiminta-alueen asiakkaille Yhdysvalloissa.
Tytäryhtiöiden lisäksi Yhtiöllä on projektitoimisto Lontoossa Isossa-Britanniassa.
Keskeiset vahvuudet
Korkea asiakastyytyväisyys
Ixonosin asiakaskunta koostuu toimialojensa johtavista yrityksistä. Strategiansa mukaisesti Yhtiö on onnistunut luomaan pitkäaikaisia ja kumppanuuteen perustuvia asiakassuhteita. Korkea asiakastyytyväisyys yhdistettynä vahvaan markkina-asemaan on hyvä
lähtökohta säilyttää asema asiakaskunnan yhtenä keskeisenä kumppanina myös tulevaisuudessa. Korkeaa asiakastyytyväisyyttä
tukevat Ixonosin joustavuus, nopea toimituskyky, korkealaatuiset tuotteistetut palvelut sekä hyvä hinta‐laatusuhde. Yhtiön ohjelmistokehitys‐, ylläpito‐ sekä resursointiprosesseja tuotteistetaan ja kehitetään asiakaslähtöisesti. Ixonosin tavoitteena on säilyttää
korkea asiakastyytyväisyys myös tulevaisuudessa.
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Mobiilin Internetin ekosysteemin ja kulttuurin ymmärtäminen
Syvä mobiilin Internetin ekosysteemin ja kulttuurin tuntemus on edellytys korkealle tekniselle osaamiselle ja asiantuntemukselle.
Ekosysteemin ja kulttuurin tuntemus pitää sisällään mm. päätelaiteriippumattoman Internetin, mobiliteetin, media konvergenssin,
digitaalisten palveluiden, yhteisöllisyyden ja loppukäyttäjien tarpeiden tuntemisen ja näiden luomien mahdollisuuksien havaitsemisen. Asiakasmielessä tämä pitää sisällään kyvyn ymmärtää samassa ekosysteemissä toimivien avainasiakkaiden strategioita ja
toimintakulttuuria.
Korkea tekninen osaaminen ja asiantuntemus
Ixonosilla on näyttöä korkeasta teknisestä osaamisesta ja asiantuntemuksesta. Mobiilin Internetin ekosysteemissä Ixonosin keskeisiä teknisiä vahvuuksia ovat mm. mobiilit ohjelmistoalustat, Web 2.0 -teknologiat, projektinhallinta ja älykkäät hosting-palvelut.
Huolimatta alalle tyypillisestä työntekijöiden vaihtuvuudesta, Ixonos on kyennyt säilyttämään avainosaajien joukon Yhtiön palveluksessa suhteellisen hyvin. Myös tulevaisuudessa on tavoitteena, että uusien mobiili- ja Internet -teknologioiden kehittyessä
Ixonosilla on kyky ensimmäisten joukossa tarjota asiakkailleen korkeaa teknistä osaamista ja asiantuntemusta. Ixonosin seuraavan
sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikössä hyödynnetään Ixonosin korkeaa teknistä osaamista ja asiantuntemusta.
Vahva näyttö kannattavuudesta ja kasvusta
Yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti säilyttäen samanaikaisesti operatiivisen kannattavuuden keskimäärin hyvällä
tasolla. Operatiivisella kannattavuudella tarkoitetaan liikevoittoa ennen yritysostoihin liittyviä poistoja tai alaskirjauksia. Orgaanista kasvua on tuettu myös strategisilla yritysostoilla. Viimeisen kolmen tilikauden aikana orgaaninen kasvu on ollut suomalaista ITpalvelumarkkinoita nopeampaa saavuttaen keskimäärin 13 prosentin orgaanisen kasvuvauhdin. Kasvua ja kannattavuutta ovat
edesauttaneet Yhtiön keskeiset vahvuudet sekä oikea-aikaiset strategian muutokset.
Yrittäjähenkiset ja sitoutuneet avainhenkilöt
Useimmat yrityksensä Ixonosille myyneistä yrittäjistä ovat jääneet Yhtiön palvelukseen myös yrityksensä myynnin jälkeen. Tämä
näkyy myös Yhtiön johtoryhmässä ja muussa ylimmässä johdossa, jossa yrittäjätausta on vahvasti edustettuna. Yrittäjähenkisyys
näkyy parhaimmillaan kilpailutilanteissa, päätöksenteossa ja myyntisuuntautuneisuudessa. Avainhenkilöt ovat sitoutuneet kehittämään Ixonosia strategian ja tavoitteiden mukaisesti.
Strategia ja tavoitteet
Yhtiön tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua, kasvattaa Yhtiön omistaja-arvoa sekä luoda puitteet merkitykselliselle työlle ja
hyvälle työyhteisölle. Ixonosin merkittävimmät vahvuudet ovat palveluiden korkea laatu, ylivoimainen palveluasenne sekä innovatiivisuus ja huippuluokan asiantuntemus päätelaiteriippumattomissa mobiiliviestinnän, sosiaalisen median ja sähköisen asioinnin
ratkaisuissa.
Strategiansa mukaisesti Ixonos keskittyy liiketoiminnassaan uusien mobiiliviestinnän ja Internet-teknologioiden mahdollisuuksia
hyödyntävien tuotteiden ja palveluiden ohjelmistojen kehittämiseen. Ixonoksen liiketoimintaa ohjaavassa strategiassa on määritelty Yhtiön toiminnalliset tavoitteet ja sen toiminnan merkittävimmät kehittämisalueet. Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen
hinta-laatusuhteeltaan ylivoimaisia ratkaisuja sellaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, jotka tarjoavat elämyksellisiä
digitaalisia kokemuksia ajasta ja paikasta riippumatta. Ixonos pyrkii toimimaan merkittävimpien palvelu- ja tuoteinnovaattoreiden
strategisena kumppanina ja auttamaan heitä hyödyntämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja digitaalisuuden tuottamaa korkeaa tuottavuutta. Yhtiön palvelut ulottuvat konseptisuunnittelusta, konsultoinnista ja projektijohtamisesta ohjelmistotuotantoon
sekä käyttö- ja ylläpitopalveluihin.
Yhtiön strategian mukaiset merkittävimmät toiminnan kehittämisalueet ovat innovaatiot ja ratkaisukyky, laatu ja kustannustehokkuus sekä asiakaslähtöisen palveluasenteen jatkuva kehittäminen.
Innovaatiot ja ratkaisukyky
Edistääkseen kilpailukykyään Ixonos pyrkii innovoimaan uusia, entistä laadukkaampia palvelu- ja ratkaisumalleja sekä kansainvälistä toimintaa tukevia toimintaprosesseja. Toimintatapojen jatkuva kehittäminen kohdistuu sekä Yhtiön omien tuotantoprosessien
laadukkuuteen ja tehokkuuteen että asiakkuuksissa hyödynnettäviin yhteistoimintamalleihin. Yhtiö käyttää asiakaskohtaisesti
ratkaisuissaan avoimen lähdekoodin teknologia-alustoja ja komponentteja. Lisäksi se hyödyntää valittujen kumppaneiden tuotteita
ja palveluita osana palvelukokonaisuuksiaan.
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Laatu ja kustannustehokkuus
Ixonosin tavoitteena on tarjota asiakasorganisaatioilleen hinta-laatu-suhteeltaan ylivoimaisia palvelumalleja ja -ratkaisuja. Yhtiö
panostaa palveluiden laadun, henkilöstön osaamisen ja prosessien kehittämiseen sekä kaikkien toimintojensa kansainvälistämiseen. Asiakaslähtöisen ajattelun mukaisesti Ixonos perustaa kansainvälisiä projektitoimistoja sinne, missä sen merkittävimmät
asiakkaat toimivat. Vastatakseen kasvavaan ohjelmistokehityksen ja -testauksen kapasiteetti- ja kustannushaasteeseen Yhtiö perustaa ohjelmistotuotannon palvelukeskuksia Itä-Eurooppaan ja Aasiaan.
Palveluasenne
Palveluita tuottavana Yhtiönä Ixonos pyrkii toimimaan mahdollisimman asiakaslähtöisesti ja kehittämään yrityskulttuuria, joka
tukee ja ylläpitää ylivoimaista palveluasennetta. Ixonosin toimialan huippuluokkaa oleva asiakastyytyväisyys perustuu paitsi tekniseen osaamiseen ja palveluiden korkeaan laatuun, pyrkimykseen palvella asiakkaita kansainvälisesti kattavasti, visioon sitoutuneeseen henkilöstöön sekä visio- ja arvolähtöiseen johtamiseen.
Visio
Ixonosin visio on: INSPIRING THE DIGITAL EXPERIENCE
Rakennamme tulevaisuutta, jossa voit
-

osallistua ja viestiä, jakaa mediaa ja tietoa sekä käyttää digitaalisia palveluja, ajasta ja paikasta riippumatta.
luoda ja hyödyntää uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta tuottavuutta
käyttää älyä ja intohimoa uusien mobiili- ja Internet -innovaatioiden luomiseen

Liiketoimintasegmentit ja tuotettavien palveluiden kuvaus
Seuraavassa taulukossa kuvataan Ixonos-konsernin eri liiketoimintasegmenttien tuottamat palvelut, asiakaskohderyhmät ja Yhtiön
johdon näkemys niiden markkina-asemista.
Palvelut

Asiakkaat

Markkina-asema

Mobile Terminals &
Software

Mobiilien ohjelmistoalustojen
kehittäminen ja laitekohtaiset
tuotekehityshankkeet

Maailman johtavat älypuhelinvalmistajat, mobiilipäätelaitetoimittajat,
teknologiatoimittajat sekä
tietoliikenneverkkoja valmistavat yritykset

Vakiintunut markkina-asema

Media & Communities

Median, viihteen ja informaation
jakamiseen sekä verkkoyhteisöjen
viestintään liittyvät päätelaiteriippumattomat Internet-palvelut

Kansainvälisillä markkinoilla
toimivat yritykset ja yhteisöt,
jotka hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuluttajille ja yhteistyökumppaneilleen suunnatuilla Internetpalveluilla

Markkina on muodostusmassa

Business Solutions

Päätelaiteriippumattomat asiakkaiden liiketoimintaa tukevat
tietojärjestelmäratkaisut
ja sovellusohjelmistot

Suomalainen teollisuus, palve- Vakiintunut markkina-asema
lualojen yritykset,
pankit ja vakuutuslaitokset sekä
julkishallinnon organisaatiot
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Mobile Terminals & Software
Matka- ja älypuhelimien ohjelmistoalustojen muuttuessa avoimiksi, laitteisiin on ladattavissa verkosta jatkuvasti uusia sovelluksia
ja palveluita. Teknologinen kehitys avaa mobiililaite- ja palvelumarkkinoita uusille toimijoille. Myös perinteiset puhelinvalmistajat
etsivät innovaatioita erottuakseen, kasvattaakseen tuotteidensa arvoa sekä kehittääkseen uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Ixonosin asiakkaat ovat maailman johtavia älypuhelinvalmistajia, mobiiliteknologiatoimittajia sekä edistyksellisiä teleoperaattoreita:
 Ixonos rakentaa asiakasyritystensä kanssa korkealuokkaisia mobiililaitteita ja -ratkaisuja, joita käyttämällä ihmiset kytkeytyvät maailmanlaajuisiin Internet-palveluihin
 kehittää mobiilipäätelaitteita asiakkaidensa innovatiivisille palveluille räätälöityinä
Yhtiön johdon arvion mukaan Ixonos on yksi maailman johtavista älypuhelinohjelmistojen kehittäjistä ja integraattoreista. Yhtiön
asiantuntemus kattaa markkinoiden merkittävimmät mobiilialustat. Ixonosin huippuosaaminen ja pitkä kokemus mahdollistavat
innovatiivisten tuotteiden rakentamisen kokonaisvaltaisesti käyttöjärjestelmistä laitteen käyttöliittymään.
Ixonos on asiakkailleen näkemyksellinen kumppani uusien tuotteiden innovoinnista ohjelmistotuotantoon ja ylläpitoon asti. Ymmärrys kuluttajien tarpeista, teknologiaosaaminen ja joustavat toimintatavat takaavat Yhtiön ratkaisujen laadun ja kustannustehokkuuden.
Media & Communities
Älypuhelinten määrä kasvaa voimakkaasti ja kuluttajat voivat käyttää puhelimillaan Internet-palveluita enemmän ja monipuolisemmin. Media & Communities -liiketoiminta-alueen asiakaskunta koostuu kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä, jotka
hakevat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuluttajille ja yhteistyökumppaneilleen suunnatuilla Internet-palveluilla.
Ixonos kehittää asiakasyritystensä kanssa median, viihteen ja informaation jakamiseen sekä verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä
päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita. Yhtiö luo asiakkaidensa kanssa maailmaa, jossa viestintä, välittäminen, jakaminen ja
asiointi ovat paitsi joustavaa ja tehokasta, myös helppoa ja hauskaa.
Yhtiön asiakkaat määrittävät uudelleen asemaansa palveluista päätelaitteisiin ulottuvassa arvoketjussa:
 Ixonos vahvistaa päätelaitevalmistajien kilpailukykyä Internet-palvelujen tarjoajina
 auttaa Internet-yrityksiä lisäämään media- ja yhteisöpalveluidensa näkyvyyttä ja mobiilikäyttöä
 tukee kasvuyritysten mahdollisuuksia niiden haastaessa alan perinteisiä toimijoita
Ixonosin huippuosaaminen ja palveluiden määrätietoinen kehittäminen mahdollistavat innovatiiviset palveluista laitteisiin ulottuvat
ratkaisut. Yhtiö haluaa luoda tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat ylivertaisia käyttökokemuksia; ajasta, paikasta ja päätelaitteesta
riippumatta.
Business Solutions
Ixonos auttaa asiakkaitaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla kehittämään toimintaansa luomalla uusia digitaalisen liiketoiminnan ja asioinnin ratkaisuja. Internet- ja mobiiliteknologioita ja toimintamalleja soveltavien ratkaisujen avulla Yhtiön asiakkaat
tehostavat toimintojaan ja hyödyntävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Ixonos tukee asiakkaidensa liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ohjelmisto- ja järjestelmäratkaisujen koko elinkaaren ajan:
 tuottaa asiakkaidensa liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja rahoitusalalle, teollisuudelle sekä julkishallinnon organisaatioille
 suunnittelee ja johtaa mm. teleoperaattoriasiakkaiden liiketoiminta- ja tietojärjestelmähankkeita asiakkaiden edunvalvontaroolissa
 toimittaa teknologiariippumattomia arkkitehtuuriratkaisuja ja konsultointipalveluita
Tietojärjestelmähankkeissa Yhtiö keskittyy sähköisten työpöytien, sähköisen asioinnin ja dokumentinhallinnan ratkaisuihin sekä
integraatioratkaisuihin.
Yhtiön asiakkaat saavuttavat tehokkaiden ratkaisujen avulla mm. kustannussäästöjä sekä merkittäviä parannuksia niin ulkoisessa
kuin sisäisessäkin asiakastyytyväisyydessä.
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Yhtiön pitkä kokemus liiketoimintaprosesseista, teknologia-arkkitehtuureista ja jopa satojen henkilötyövuosien laajuisten hankkeiden johtamisesta mahdollistaa ohjelmisto- ja järjestelmähankkeiden tuloksellisen suunnittelun ja johtamisen.
Tietotekniikka
Keskeisimmät Ixonosin sisäisessä toiminnassaan ja liiketoiminnan tukena käyttämät tietojärjestelmät ovat taloushallinnon tietojärjestelmät, projektin hallinnan tietojärjestelmät sekä henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät. Projektien laskutus on osa taloushallinnon tietojärjestelmää. Tietotekniikan avulla on mahdollista tehostaa hallintoa ja liiketoiminnan tukifunktioita sekä myyntiä.
Kilpailu
Toimialan kilpailu on ollut useita vuosia voimakasta. Kilpailussa parhaiten pärjäävät yhtiöt, jotka ovat asiakkaan näkökulmasta
palveluiltaan kriittisessä asemassa, tarjoamissaan palveluissaan kooltaan riittävän suuri, omaavat hyvän hinta-laatusuhteen sekä
korkean asiakastyytyväisyyden. Nykyisessä markkinatilanteessa asiakaskunta pyrkii pikemmin vähentämään kuin lisäämään toimittajien lukumäärää, jolloin asiakaskohtaisesti vahvan aseman omaava yritys voi onnistuessaan kasvattaa omaa markkinaosuuttaan
sektorin toimijoiden joukossa. Kilpailutilanne säilynee myös lähivuosina kireänä. IT-palveluiden tuotanto ei ole tyypillisesti paikkaan
sidottua, joten IT-palveluiden tuottaminen Suomen ulkopuolella on mahdollista ja tämä kehitys tulee kiihtymään. Samanaikaisesti,
kun esimerkiksi Ixonos pyrkii kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan halvemman kustannustason maissa, muun muassa intialaiset
IT-palveluyhtiöt ovat nostaneet näkyvyyttään Suomessa.
Yhtiön kilpailijat ovat pääasiassa suuria kotimaisia ohjelmistointegraattoreita, kansainvälisesti toimivia konsulttitaloja ja pienempiä
paikallisia palvelutaloja. Keskeisimpiä kilpailijoita ovat mm. Tieto, Teleca, Digia, Sasken, Wipro, Accenture, Capgemini, Neusoft,
Cybercom ja Logica. Näiden lisäksi Yhtiöllä on myös pienempiä paikallisia, tiettyyn segmenttiin erikoistuneita yhtiötä, kuten Linuxosaajat Movial ja Nomovok tai web-ratkaisuihin keskittyvä Digital Foundry. Teollisten toimijoiden ja pääomasijoittajien yritysjärjestelyt toimialalla voivat vaikuttaa nopeasti kilpailutilanteeseen.
Myynti ja markkinointi
Yhtiö ei tarjoa palveluitaan suoraan kuluttajille. Tästä johtuen markkinointiin käytetyt mediapanostukset ovat verraten vähäiset.
Tärkeimpinä myynti-kanavina toimivat myynnin henkilökohtaiset kontaktit nykyisiin ja potentiaalisiin uusiin asiakkaisiin sekä
kumppanuusasiakkuuksissa projektien toteutuksen yhteydessä tehtävä jatkomyynti.
Ixonosin johto seuraa aktiivisesti myyntihenkilöstön tuloksia. Yhtiöllä on käytössä on Microsoftin CRM-järjestelmä ja Solution Selling –malli, joiden avulla asiakkuuden kehittymistä on mahdollista seurata tehokkaasti. Markkinointikanavina toimivat mm. alan
seminaarit ja messut, asiakastilaisuudet sekä ilmoitukset eri ammattimedioissa.
Tutkimus ja tuotekehitys
Ixonos käynnisti vuonna 2007 Linux-käyttöjärjestelmään sekä avoimen lähdekoodin työkaluihin ja komponentteihin perustuvan
älypuhelimien ja mobiilitietokoneiden ohjelmistoalustan kehityshankkeen. Syksyllä 2007 käynnistettiin Ixonos Flow kehitysprojekti, jossa kehitetään palvelutuotannon prosesseja ja menetelmiä.
Molemmat hankkeet jatkuivat tilikaudelle 2008 ja niiden tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tilikauden aikana yhteensä 0,65
miljoonaa euroa. Tilikauden tulokseen sisältyvien tutkimus- ja tuotekehityskulujen määrä oli 0,45 miljoonaa euroa ja taseeseen
aktivoitujen kehittämismenojen määrä 0,2 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,9 prosenttia liikevaihdosta.
Älypuhelimien tuotekehityspalvelujen laajentaminen
18.9.2009 Ixonos Oyj ilmoitti laajentavansa älypuhelimien tuotekehityspalveluitaan ja perustavansa Jyväskylän toimipisteensä
yhteyteen uuden seuraavan sukupolven matkaviestimien suunnitteluyksikön. Uusi suunnitteluyksikkö laajentaa Yhtiön palvelut
kattamaan ohjelmistokehityksen lisäksi älypuhelimien mekaniikka- ja elektroniikkasuunnittelun. Uudessa yksikössä Ixonos tulee
suunnittelemaan johtavien teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä Android- ja Symbian-käyttöjärjestelmille
perustuvia älypuhelimia kansainvälisille laitevalmistaja- ja operaattoriasiakkaille. Uuden yksikön perustamisen yhteydessä Ixonos
osti Nokia Oyj:n Jyväskylässä sijaitsevan matkaviestimien tuotekehityslaboratorion laitteistot. Samassa Yhteydessä Yhtiö käynnisti
teknologian kehittämiskeskuksen tukemana mittavan tuotekehityshankkeen, jonka tavoitteena on kehittää matkapuhelinten suunnittelukompetenssia Yhtiössä. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka.
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Yhtiö toteutti vuoden 2009 aikana Solaris -tuotekehityshankkeen, jossa luotiin käyttöliittymä Mobile Linux -käyttöjärjestelmän
mukaiselle puhelimelle.
Ixonos harjoittaa taseeseen aktivoitavaa omaa tutkimusta ja tuotekehitystä varsin vähän. Suurin osa Ixonosin tutkimus- ja tuotekehitystyöstä tapahtuu asiakashankkeiden yhteydessä tai on muutoin sen luonteista, että menot kirjataan kuluksi niiden syntyessä.
Merkittävät sopimukset
Ixonos ei ole tehnyt liiketoimintaan kuulumattomia merkittäviä sopimuksia.
Konsernirakenne
Ixonos-konserni muodostuu Perusesitteen päivämääränä emoyhtiö Ixonos Oyj:stä ja yhdestätoista tytäryrityksestä.
Nimi

Perustamismaa

Ixonos Finland OICT Oy
Ixonos Business Solutions Oy
Ixonos Finland MTSW Oy
Ixonos Testhouse Oy
Ixonos Testhouse Estonia OÜ
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Germany GmbH
Beijing Ixonos Technology Co, Ltd
Chengdu Ixonos Technology Co, Ltd
Ixonos Denmark Aps
Ixonos USA Ltd

Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Viro
Slovakia
Saksa
Kiina
Kiina
Tanska
Yhdysvallat

Päätoimipaikan sijainti Ixonos-konsernin
omistusosuus (%)
Helsinki, Suomi
100
Espoo, Suomi
100
Oulu, Suomi
100
Helsinki, Suomi
100
Tallinna, Viro
100
Košice, Slovakia
100
Berliini, Saksa
100
Peking, Kiina
100
Chengdu, Kiina
100
Kööpenhamina, Tanska 100
Boston, Yhdysvallat
100

Ixonos-konsernin
osuus äänistä (%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Ixonos Finland OICT Oy
Ixonos Finland OICT Oy on entinen Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy, jonka nimi muuttui Ixonos Finland OICT Oy:ksi Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy:n fuusioitumisen yhteydessä 1.1.2009. Ixonos Finland OICT Oy:n palveluksessa oli 31.3.2010 74 henkilöä.
Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy oli kesällä 2006 hankittu projektijohtamisen konsultointipalveluita tarjoava entinen Service 4
Mobile Oy. Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy oli erikoistunut projektijohtamisen asiantuntijapalveluihin ja se muodosti konsernin
projektijohtamisen osaamiskeskuksen.
Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy oli Ixonosin syyskuussa 2007 toteutetulla yrityskaupalla hankkima Cidercone Life-Cycle Solutions Oy.
Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n nimi vaihtui 22.10.2007 alkaen Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy:ksi. Ixonos Ulkoistuspalvelut Oy
tuotti liiketoimintakriittisiä mobiili- ja Internet-palveluita ja se sulautui 1.1.2009 Ixonos Finland OICT Oy:hyn.
Ixonos Business Solutions Oy
Ixonos Business Solutions Oy on toukokuussa 2007 yrityskaupalla hankittu entinen Mermit Business Applications Oy, joka on erikoistunut teknologiakonsultoinnin palveluihin. Ixonos Business Solutions Oy:n toiminimi oli 25.1.2009 saakka Ixonos Teknologiakonsultointi Oy ja 1.2.2010 saakka Ixonos Finland IS Oy . Ixonos Business Solutions Oy:n palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä
178 henkilöä.
Ixonos Finland MTSW Oy
Oululainen Symbian-ohjelmistokehityspalveluita tarjoava Ixonos Finland MTSW Oy on osa Ixonosin Tietoliikenne -yksikköä. Ixonos
Finland MTSW Oy:n toiminimi oli 18.12.2008 saakka Vega Technologies Oy. Ixonos Finland MTSW Oy:n palveluksessa oli 31.3.2010
yhteensä 440 henkilöä.
Ixonos Testhouse Oy
Ixonosin lokakuussa 2005 perustama Ixonos Testhouse Oy omistaa sata (100) prosenttia Ixonos Testhouse Estonia OÜ:n osakkeista. Yhtiö ei harjoita liiketoimintaa tällä hetkellä. Testhouse Oy:n palveluksessa ei ollut yhtään henkilöä 31.3.2010.
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Ixonos Testhouse Estonia OÜ
Ixonos Testhouse Estonia OÜ toimii Tallinnassa Virossa ja tuottaa ohjelmistotestauspalveluja älypuhelinvalmistajille ja teleoperaattoreille. Ixonos Testhouse Estonia OÜ:n palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 70 henkilöä.
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Slovakia s.r.o. on Ixonosin maaliskuussa 2007 Slovakiaan perustama tytäryhtiö, jonka toimipiste on Slovakian Košicessa.
Yhtiö tuottaa testauspalveluita sekä ohjelmistokehityksen ja ohjelmistojen ylläpidon palveluita Ixonos-konsernin eri liiketoimintayksiköiden asiakasprojekteihin ja lisäksi Ixonosin sisäiseen ohjelmistokehitykseen. Ixonos Slovakia s.r.o:n palveluksessa oli 31.3.2010
yhteensä 146 henkilöä.
Ixonos Germany GmbH
Ixonos Germany GmbH perustettiin marraskuussa 2007. Yhtiö on perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonosin
Tietoliikenne-liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Ixonos Germany GmbH:n palveluksessa oli 31.3.2010 yksi henkilö.
Beijing Ixonos Technology Co. Ltd
Beijing Ixonos Technology Co, Ltd perustettiin elokuussa 2008 ja se sai väliaikaisen liiketoimintaluvan marraskuussa 2008. Yhtiö on
perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonos konsernin asiakaskunnalle sekä länsimaihin, että myös paikallisille
asiakkaille Kiinassa. Beijing Ixonos Technology Co, Ltd:n palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 59 henkilöä.
Chengdu Ixonos Technology Co. Ltd
Chengdu Ixonos Technology Co, Ltd perustettiin elokuussa 2009. Yhtiö on perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita
Ixonos konsernin asiakaskunnalle sekä länsimaihin, että myös paikallisille asiakkaille Kiinassa. Chengdu Ixonos Technology Co,
Ltd:n palveluksessa oli 31.3.2010 yhteensä 56 henkilöä
Ixonos Denmark ApS
Ixonos Denmark ApS perustettiin huhtikuussa 2009. Yhtiö on perustettu tuottamaan ohjelmistokehityksen palveluita Ixonosin
Tietoliikenne-liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Ixonos Denmark ApS:n palveluksessa oli 31.3.2010 12 henkilöä.
Ixonos USA Ltd
Ixonos USA Ltd perustettiin helmikuussa 2009. Yhtiön on tarkoitus tuottaa ohjelmistokehityksen palveluita Media & Communities
–liiketoimintayksikön asiakasprojekteihin. Yhtiö aloitti toimintansa Bostonin toimipisteessä huhtikuun 2009 alussa. Ixonos USA
Ltd:n palveluksessa oli 31.3.2010 4 henkilöä.
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Toimipaikat
Ixonosin toimipaikkaverkostoon kuuluvat Perusesitteen päivämääränä alla mainitut toimipaikat:
Nimi
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Oyj
Ixonos Finland MTSW Oy
Ixonos Finland MTSW Oy
Ixonos Finland OICT Oy
Ixonos Finland OICT Oy
Ixonos Business Solutions Oy
Ixonos Business Solutions Oy
Ixonos Testhouse Oy
Ixonos Slovakia s.r.o.
Ixonos Testhouse Estonia OÜ
Beijing Ixonos Technology Co. Ltd
Chengdu Ixonos Technology Co. Ltd
Ixonos Germany GmbH
Ixonos USA Ltd
Ixonos USA Ltd
Ixonos Denmark ApS

Paikkakunta
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Jyväskylä, Mattilanniemi 6
Tampere, Hermiankatu 1 C
Oulu, Kiviharjunlenkki 1 E
Kemi, Tietokatu 3
Salo, Myllyojankatu 18-20
Lontoo, Iso-Britannia
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Jyväskylä, Mattilanniemi 6
Helsinki. Hitsaajankatu 24
Turku, Tykistökatu 6 B
Helsinki, Hitsaajankatu 24
Košice, Slovakia
Tallinna, Viro
Peking, Kiina
Chengdu, Kiina
Berliini, Saksa
Boston, Yhdysvallat
Silicon Valley, Yhdysvallat
Kööpenhamina, Tanska

Toimipaikka
Pääkonttori, konsernin keskushallinto
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Haarakonttori
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Haarakonttori
Yhtiön päätoimipaikka
Haarakonttori
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Yhtiön päätoimipaikka
Haarakonttori
Yhtiön päätoimipaikka

Kaikki Ixonosin käytössä olevat toimitilat ovat vuokrattuja.
Immateriaalioikeudet
Ixonos käyttää liiketoiminnassaan toiminimiä, liiketunnuksia ja tuotemerkkejä, jotka se omistaa tai joihin se on toiminnassaan saanut käyttöoikeuden. Yhtiön liiketoiminnalle merkittävin immateriaalioikeus on tavaramerkki ja toiminimi ”Ixonos”. Lisäksi Yhtiöllä
on oikeudet ixonos.com ja ixonos.fi -verkkotunnuksiin.
Ixonosilla ei ole nimissään rekisteröityjä patentteja eikä käsittelyssä olevia patenttihakemuksia. Konsernin liiketoiminta ei ole
Ixonosin näkemyksen mukaan riippuvainen patenteista, lisensseistä tai muista vastaavista kolmansista osapuolista riippuvista seikoista.
Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt
Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöllä ei ole Perusesitteen päivämääränä käynnissä oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyjä, joilla olisi olennainen tai merkittävä vaikutus Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen.
Perusesitteen päivämäärää edeltävän 12 kuukauden aikana Yhtiö on ollut osallisena välimiesoikeudenkäynnissä, joka koski Yhtiön
vuonna 2007 ostamaa Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n (myöhemmin Ixonos Ulkoistuspalvelut, fuusion myötä nykyinen Ixonos
Finland OICT Oy, osa Business Solutions -segmenttiä) kaupasta maksettavaa lisäkauppahinnan määrää. Myyjät vaativat välimiesoikeudessa lisäkauppahinnan korottamista 8,1 miljoonalla eurolla. Ixonos Oyj maksoi Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n 4.9.2007
allekirjoitetun osakekauppasopimuksen mukaisena lisäkauppahintana 7,8 miljoonaa euroa 19.4.2009. Ixonos vastusti myyjien
vaatimusta välimiesoikeudessa.
Välimiesoikeuden 5.5.2010 antaman päätöksen mukaan Ixonosin tulee korottaa maksamaansa 7,8 miljoonan euron lisäkauppahintaa 1,1 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan lisäkauppahinnaksi muodostuu välimiesoikeuden päätöksen perusteella 8,9 miljoonaa euroa. Yritysoston kokonaiskauppahinnaksi tuli siten 17,7 miljoonaa euroa.
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Välimiesoikeuden päätös on lopullinen. Välimiesoikeudenkäynnistä aiheutui yhtiölle noin 0,4 miljoonan euron kulut, jotka kirjataan
kokonaisuudessaan kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen kuluihin.
Lisäksi Yhtiö on saanut haastehakemuksen kahdelta Yhtiön työntekijältä liittyen lomautuksiin kevään 2009 yt-neuvotteluiden
jälkeen. Yhtiö pitää vaatimuksia perusteettomina.
Vakuutukset
Ixonos-konserni on vakuuttanut varansa ja liiketoiminnan riskit normaalein liiketoimintaa koskevin vakuutuksin.
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YHTIÖ, HALLINTO, JOHTO JA TYÖNTEKIJÄT
Ixonos lyhyesti
Ixonosin rekisteröity toiminimi on Ixonos Oyj, ruotsiksi Ixonos Abp ja englanniksi Ixonos Plc ja sen kotipaikka on Helsinki. Ixonosin
rekisteröity käyntiosoite on Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki ja puhelinnumero 0424 2231. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Ixonosin toimialana on tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien ohjelmistojen, järjes-telmien ja laitteiden valmistus, maahantuonti, myynti, vuokraus ja vienti sekä tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien konsultointi‐, koulutus‐, ylläpito‐, huolto‐ ja
muiden palvelujen tuottaminen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja käydä niillä kauppaa.
Ixonos on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Ixonos on merkitty Patentti‐ ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin rekisterinumerolla 611.522. Ixonos on alun perin perustettu osuuskuntana 27.9.1994 ja se on merkitty kaupparekisteriin 11.1.1995. Ixonos on muuttunut osakeyhtiöksi kaupparekisteriin 4.12.1996 tehdyn merkinnän myötä. Ixonosin yritys‐ ja
yhteisötunnus on 0997039‐6. Ixonosin tilikausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12.
Ixonosin toiminimi oli 12.2.2007 saakka Tieto‐X Oyj.
Osakkeenomistajien lukumäärä listautumisen jälkeen on vaihdellut 2 000 ja 3 000 omistajan välillä ja se oli 11.5.2010 2 884.
Hallinto
Ixonos Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestyksen säännöksiä. Yhtiön hallinto ja valvonta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi Yhtiöllä on
toimitusjohtajan toimivallan puitteissa toimiva johtoryhmä.
Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten työosoite on c/o Ixonos Oyj, Hitsaajankatu 24, 00810 HELSINKI ja puhelinnumero 0424 2231.
Hallitus
Hallitusta koskevat yhtiöjärjestyksen määräykset
Suomen osakeyhtiölain (21.7.2006/624, jäljempänä ”Osakeyhtiölaki”) ja Ixonosin yhtiöjärjestyksen mukaan Ixonosin valvonta ja
hallinto on jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Suomen osakeyhtiölain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Ixonosin yhtiöjärjestyksen mukaan Ixonosin hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikauden pituutta ei ole määrätty yhtiöjärjestyksessä ja näin ollen se määräytyy Osakeyhtiölain mukaan eli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ja uuden jäsenen toimikausi alkaa uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei ole rajoitettu. Yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty hallituksen puheenjohtajan valinnasta, ja näin ollen noudatetaan Osakeyhtiölain säännöksiä ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus
nimittää Yhtiön toimitusjohtajan.
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Ixonosin johtamis- ja valvontamenettely perustuu Suomen osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalakiin, yhtiöjärjestykseen ja Yhtiön
omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX:n Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Islannin pörssien yhteisiä tiedonantovelvollisuuksia (2008), Finanssivalvonnan listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuteen liittyviä standardeja sekä 1.1.2009 voimaan
tullutta Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa suositusta, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance,
2008). Yhtiön johto ja valvonta jakautuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vastaa
Yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta tilintarkastajat. Operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa toimitusjohtaja operatiivisen
johtoryhmän avustamana. Ixonos pyrkii toiminnallaan Yhtiön omistaja-arvon kohottamiseen lainsäädäntöä noudattaen ja yhteiskunnallisia velvoitteitaan kantaen.
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Hallituksen toimintatavat
Hallituksen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet määritellään kirjallisesti työjärjestyksessä, joka julkistetaan Yhtiön Internet sivuilla. Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin työjärjestyksensä mukaisesti pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Varsinaisten
kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelinkokouksena.
Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain. Arviointi suoritetaan
sisäisenä itsearviointina.
Yhtiön hallitus on pitänyt kokouksia 22 kertaa vuonna 2007, 20 kertaa vuonna 2008 ja 21 kertaa vuonna 2009. Vuonna 2010 hallitus on pitänyt kokouksia 8 kertaa Perusesitteen päivämäärään mennessä.
Pysyvät valiokunnat
Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3)
Yhtiöstä riippumatonta ja henkilöstövaliokuntaan vähintään kaksi (2) Yhtiöstä riippumatonta jäsentä. Lisäksi hallituksella on nimitysvaliokunta, johon kuuluu kaksi (2) hallituksen valitsemaa jäsentä, joista toinen toimii valiokunnan puheenjohtajana.
Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Pertti Ervi (puheenjohtaja) sekä Matti Järvinen ja Paul Ehrnrooth.
Tarkastusvaliokunta perehtyy Yhtiön tilinpäätökseen ja osavuosikatsausten sisältöön sekä Yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin valvontajärjestelmiin ja taloushallinnon järjestelmiin, Yhtiön riskienhallintaan sekä tarkastusvaliokunta seuraa Yhtiön tuloskehitystä. Valiokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan tilintarkastaja sekä Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, joka toimii valiokunnan sihteerinä.
Henkilöstövaliokunta
Henkilöstövaliokunnan jäseninä toimivat Matti Makkonen (puheenjohtaja) sekä Peter Eriksson, Markku Toivanen ja Kirsi-Marja
Kuivalainen.
Henkilöstövaliokunta osallistuu Yhtiön henkilöstöpolitiikan määrittämiseen erityisesti palkkapolitiikkaan, etupolitiikkaan sekä työsuhdepolitiikkaan liittyen. Lisäksi se osallistuu Yhtiön palkkiopolitiikan suunnitteluun sekä henkilöstön että johdon osalta. Valiokunta valvoo ja seuraa henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimia sekä henkilöstöön liittyviä päätöksiä ja
Yhtiön asiantuntijoiden laadun mittaamista. Henkilöstövaliokunta valvoo lisäksi, että Yhtiön seuraajasuunnitelma on ajan tasalla.
Nimitysvaliokunta
Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä sekä etsiä seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella palkitsemiseen liittyviä asioita varsinaista yhtiökokousta varten sekä tarvittaessa tuoda hallitukselle päätettäväksi Yhtiön johdon palkitsemiseen liittyviä asioita.
Yhtiön hallitus on valinnut nimitysvaliokunnan jäseniksi Tero Laaksosen ja Paul Ehrnroothin.
Hallituksen jäsenet
Nimi

Asema hallituksessa

Tero Laaksonen
Pertti Ervi
Paul Ehnrooth
Peter Eriksson
Matti Järvinen
Kirsi-Marja Kuivalainen
Matti Makkonen
Markku Toivanen

Puheenjohtaja
Jäsen, varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Syntynyt Hallituksen
jäseneksi
1946
2004
1957
2009
1965
2010
1966
2009
1945
2006
1950
2010
1952
2006
1953
2008
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Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus Ixonosin hallitukseen kuuluvista henkilöistä:
Tero Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2004 lähtien
Nimitysvaliokunnan jäsen
Koulutus: filosofian maisteri
Keskeinen työkokemus:
- 2002 - 2004 Comptel Oyj, toimitusjohtaja
- 1998 - 2001 Telia Finland Oy, toimitusjohtaja
- 1995 - 1997 Nokia Telecommunications Oy, Senior Vice President, Information Networks
- 1993 - 1994 ICL Plc, johtaja, Financial Services Business Division
- 1991 - 1993 ICL Data Oy, toimitusjohtaja
- 1989 - 1991 Nokia Data Oy, toimitusjohtaja
- 1974 – 1988 Nokia Data Oy/Nokia elektroniikka Oy, projektipäälliköstä varatoimitusjohtajaksi
Muut hallitusjäsenyydet:
- Teleste Oyj, hallituksen jäsen
Osakkeenomistus Yhtiöstä: 12 222 osaketta
Optiot: ei optio-oikeuksia
Pertti Ervi
Hallituksen varapuheenjohtaja
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009 lähtien
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Koulutus: insinööri
Itsenäinen konsultti ja sijoittaja 2000 Keskeinen työkokemus:
- 1995 - 2000 Computer 2000 -konserni, pääjohtaja (München)
- 1985 - 1995 Computer 2000 Finland Oy, toimitusjohtaja
Muut hallitusjäsenyydet:
- Aldata Solutions Oyj
- Digium Oy (pj)
- Efecte Oy
- F-Secure Oyj
- Forte Netservices Oy
- Forte Groupservices Oy
- Inventure Oy (pj)
- Nevtor Oy (pj)
- OpusCapita Oy
-OpusCapita Group Oy
- Teleste Oyj
Osakkeenomistus Yhtiöstä: 4.000 osaketta
Optiot: ei optio-oikeuksia
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Paul Ehrnrooth
Hallituksen jäsen vuodesta 2010 lähtien, riippumaton Yhtiöstä, riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Tarkastus- sekä nimitysvaliokunnan jäsen
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Turret Oy Ab
Keskeinen työkokemus:
1999 - 2004 Savox Oy, toimitusjohtaja
1994 - 1999 Wärtsilä Oyj, eri johtotehtäviä
1993 - 1994 Kone Oyj, eri johtotehtäviä
Muut hallitusjäsenyydet:
- Ab Agrofin Oy
- Batofin Oy Ab
- Con-Space Communications Ltd.
- FA Inkasso Ab (pj)
- Finance Link Ltd (pj)
- Finance Link Holding Oy (pj)
- Fiskars Oyj (varapj)
- Lowe Electronics Ltd.
- Safety Communications International S.A
- Safety Communications International UK Ltd.
- Savox Oy Ab Ltd. (pj)
- Savox International S.A.
- Savox Investment S.A.
- Savox S.A. (pj)
- Turret Oy (pj)
- Wärtsilä Oyj
Osakeomistus Yhtiöstä: 1 501 762 osaketta (Turret Oy:n kautta)
Peter Eriksson
Hallituksen jäsen vuodesta 2009, riippumaton Yhtiöstä, riippuvainen Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Koulutus: kauppatieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Savox S.A. Luxemburg,
Toimitusjohtaja, Safety Communications International S.A (Belgia)
Keskeinen työkokemus:
- 2007-2009 Turret Oy, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen (Pariisi)
- 2001-2007 Finpro r.y., Finpro Francen päällikkö (Pariisi)
- 1999-2001 KPMG Consulting Oy, ratkaisujohtaja
- 1996-1999 Danfoss Commercial Compressors, logistiikka- ja myyntihallinnon johtaja (Lyon)
Muut hallitusjäsenyydet:
- Savox Investments S.A.
- Savox International S.A
- Savox S.A
- Con-Space Communications Ltd
- Lowe Electronics Ltd
- Safety Communications International S.A
- Safety Communications International UK Ltd
- Savox Communications UK Ltd
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Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Matti Järvinen
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 lähtien
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Koulutus: ekonomi
Keskeinen työkokemus:
- 1991-2006 Fujitsu Services Oy (ICL Data Oy), talouspäällikkö, talousjohtaja 1993 alkaen
- 1986-1991 Nokia Data Oy, talouspäällikkö
- 1978-1986 Nokia Oy Koneteollisuus, talouspäällikkö, talousjohtaja
- 1971-1978 Nokia Oy Kaapelitehdas, erilaisissa taloushallinnon tehtävissä, mm. talouspäällikkö
- 1969-1971 Rauma Repola Oy Paperitehdas, tuotannonsuunnittelu, tilaustenkäsittely ja laivaus
Muut luottamustehtävät:
- ei ole
Osakeomistus Yhtiöstä: 500 osaketta
Optiot: ei optio-oikeuksia
Kirsi-Marja Kuivalainen
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2010 lähtien
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Koulutus: diplomi-insinööri
Itsenäinen konsultti ja HR-neuvonantaja
- Nokia Oyj 9/1988-6/2005
-4/2003-6/2005 VP, HR Process Development, Nokia Group
- 8/2001-3/2003 Director, Global HRD, Nokia Group
- 1/2001-7/2001 Director, Operations Development, Nokia Networks, MIA BU
- 1/1996-7/2000 Senior Vice President, HR, Nokia Networks
- 6/1994-12/1995 Head of Global Customer Training BU, Nokia Networks
- 6/1990- 5/1994 Vice President, HR, Nokia Group
- 9/1989-5/1990 Assistant Vice President, HR, Nokia Group
- 9/1988-8/1989 Vice President, HR, Nokia Mobile Phones
- Neste Oyj 7/1975- 8/1988 Henkilöstöasiantuntijan ja henkilöstöpäällikön tehtäviä sekä 1/1988 alkaen henkilöstöasioiden apulaisjohtaja, Neste Yhtymä
Muut hallitusjäsenyydet:
- Corporate Image Oy
- Arconnet Business Solutions Oy
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Matti Makkonen
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2006 lähtien
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja
Koulutus: diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus:
- 2003-2005 Finnet Oy, konsernijohtaja
- 2000-2003 Nokia Networks, Senior Vice President, Professional Services
- 1976-2000 Posti- ja lennätinhallitus/Sonera Oyj
- 06/2000-10/2000 Executive Vice President, Mobile Internet Operator Services
- 1995-2000 johtaja/EVP, Matkaviestintä
- 1989-1995 johtaja, Matkapuhelinpalvelut
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- 1984-1988 apulaisjohtaja, radioverkot
- 1976-1983 järjestelmäsuunnittelija
Muut hallitusjäsenyydet:
- Ainacom Oy
- Fountain Park Oy
- Anvia Oyj
Osakkeenomistus Yhtiöstä: 5 900 osaketta
Optiot: ei optio-oikeuksia
Markku Toivanen
Hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2008 lähtien
Henkilöstövaliokunnan jäsen
Koulutus: luonnontieteiden kandidaatti
toimitusjohtaja Santava Oy 2006 Keskeinen työkokemus:
- 1989-2006 Sentera Oy (Oyj 2003-2006), perustajaosakas ja toimitusjohtaja
- 1986-1989 Hassen Matkat Oy, järjestelmäpäällikkö ja hallintojohtaja
- 1981-1986 Sperry/Univac, myynti- ja projektitehtävissä
Muut hallitusjäsenyydet:
-Controlmatic Oy
- Educrane Oy (pj)
- Interactive Partners Oy (pj)
- Mediamaestro Oy
- Miradore Oy
- Siili Solutions Oy (pj)
- Sysart Oy
Osakeomistus Yhtiöstä: 47 720 osaketta (Santava Oy:n kautta) ja lisäksi 80 Yhtiön osaketta on lähipiiriin kuluvan alaikäisen omistuksessa.
Optiot: ei optio-oikeuksia
Osakeomistuksesta kertovat tiedot käsittävät suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta omistetut sekä edunvalvonnassa olevien
omistamat Ixonosin osakkeet.
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Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet
Tilikausilla 2007-2009 hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita ja muita etuuksia seuraavasti:
Nimi
Pertti Ervi
Peter Eriksson
Eero Hurme
Seppo Jaatinen
Matti Järvinen
Tero Laaksonen
Matti Makkonen
Esko Siik
Markku Toivanen
Hallituksen palkkiot yhteensä

Palkkiot 2009, Palkkiot 2008, Palkkiot 2007,
euroa
euroa
euroa
25 750
0
0
15 750
0
0
6 650
18 450
13 050
0
4 192
13 200
21 125
15 375
13 350
38 650
34 050
32 700
21 125
15 075
13 050
21 275
15 375
13 200
19 525
11 175
0
169 850
113 692
98 550

Palkkiot, euroa/kuukausi
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsenet

Kokouspalkkiot, euroa/kokous
puheenjohtaja/hallituksen kokous
puheenjohtaja/valiokunnan kokous
jäsenet/hallituksen ja valiokunnan kokoukset

2010
3 333
2 500
1 667

2009
2500
1 875
1 250

2008
2 500
1 042

2007
2 200
850

2010
500
500
250

2009
500
500
250

2008
300
150
150

2007
300
150
150

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja todellisten kulujen mukaisiin matkakulujen korvauksiin. Hallituksen jäsenten puolesta ei ole
maksettu vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja vuonna 2009.
Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot
Hallituksen jäsenten henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Ixonosin osakkeiden lukumäärä tämän
Perusesitteen päivämääränä oli yhteensä 1.572.184 kappaletta, joka edusti Ixonosin koko osake- ja äänimäärästä noin 16,88 prosenttia. Hallituksen jäsenet eivät omista Ixonosin optio-oikeuksia.
Alla on listattu hallituksen jäsenten Ixonosin osakkeiden omistus suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta:
Nimi
Tero Laaksonen
Pertti Ervi
Paul Ehrnrooth¹
Peter Eriksson
Matti Järvinen
Kirsi-Marja Kuivalainen
Matti Makkonen
Markku Toivanen²
Yhteensä
1)
2)

Asema hallituksessa
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Osakkeita
12 222
4 000
1 501 762
0
500
0
5 900
47 800
1 572 184

Paul Ehrnroothin määräysvaltayhteisö Turret Oy omistaa 1 501 762 osaketta.
Markku Toivasen määräysvaltayhteisö Santava Oy omistaa 47 720 Yhtiön osaketta ja lisäksi 80 Yhtiön osaketta on lähipiiriin kuuluvan alaikäisen omistuksessa.
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Hallituksen jäseniä koskevat muut tiedot
Hallituksen jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Ixonosin hallituksen jäsenenä ja heidän yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Hallituksen jäsenten osakeomistus Ixonosissa on ilmoitettu Perusesitteen kohdassa ”Hallinto,
johto ja työntekijät - Ixonosin hallitus - Hallituksen jäsenten osakeomistus ja optiot”.
Hallituksen jäsenet eivät ole olleet tämän Perusesitteen päivämäärää edeltävän viiden (5) vuoden aikana osallisena konkursseissa
tai selvitystiloissa minkään yhtiön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen asemassa.
Hallituksen jäsenillä ei ole tuomioita petoksesta, kavalluksesta, varkaudesta, verorikoksesta tai -rikkomuksesta, avustusrikoksesta
tai -rikkomuksesta, kiristyksestä, elinkeinorikoksesta, kätkemis- tai rahanpesurikoksesta, väärennysrikoksesta, velallisen rikoksesta,
ympäristörikoksesta, arvopaperimarkkinarikoksesta tai muusta liiketoimintaan tai taloudellisen edun tavoitteluun liittyvästä rangaistavasta teosta viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Mitkään oikeus-, hallinto- tai muut vastaavat viranomaistahot eivät ole esittäneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana hallituksen jäseniä kohtaan virallisia syytöksiä eikä hallituksen jäsenille ole annettu määräystä tai kieltoa, jonka mukaan joku hallituksen jäsenistä ei voisi toimia osakeyhtiön hallituksen jäsenenä tai muutoin hoitaa tai
harjoittaa liiketoimintaa.
Yhtiössä on 11.6.2002 otettu käyttöön oma, Helsingin arvopaperipörssin vaatimaa säännöstöä tiukempi sisäpiirisäännöstö. Säännöstön mukaan sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla vain kaksi (2) viikkoa tilinpäätöksen tai osavuosikatsausten
julkistamisten jälkeen.
Ixonosin johto
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä
Ixonosin toimitusjohtaja on Kari Happonen. Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa konsernin juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus valitsee toimitusjohtajan toistaiseksi.
Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan ja talousjohtaja Timo Leinosen lisäksi liiketoiminta- ja palveluyksiköiden johtajat Timo Kaisla, Kari Liuska, Pasi Iljin ja hallintojohtaja Asko Vainionpää sekä luottamusmies Esa Launis.
Nimi

Asema tai vastuualue

Kari Happonen
Pasi Iljin
Timo Kaisla
Timo Leinonen
Kari Liuska
Esa Launis
Asko Vainionpää

Toimitusjohtaja
Palvelutuotantojohtaja
Liiketoimintayksikön johtaja
Talousjohtaja
Liiketoimintajohtaja
Projektipäällikkö, pääluottamusmies
Hallintojohtaja

Syntynyt
1958
1969
1969
1970
1962
1975
1952

Palveluksessa
vuodesta
2002
2006
2006
2008
2006
2003
2000

Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus Ixonosin johtoryhmään kuuluvista henkilöistä:
Kari Happonen
Ixonos Oyj:n toimitusjohtaja, President & CEO, 1.5.2002 lähtien
Tieto-X Oyj:n hallituksen jäsen v. 1999–2002
Koulutus: Valtiotieteen maisteri
Keskeinen työkokemus:
1994-2002 Terra Nova Group Oyj, toimitusjohtaja
1999-2000 Menire Oyj, toimitusjohtaja
Ixonosin omistukset ja optio-oikeudet: 42.500 osaketta, 26.250 optio-oikeutta
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Pasi Iljin
Director, Service Production
Ixonos Oyj, Director, Service Production 2009Koulutus: Filosofian kandidaatti - maisteri
Keskeinen työkokemus:
2008 - 2009 Ixonos Oyj, Director, Software Production
2007 - 2008 Ixonos Oyj, Director, Key Customer Accounts
2006 - 2007 Ixonos Oyj, Site Manager
2005 - 2006 Elcoteq Design Center Oy, Manager, SW Design
2005 - 2005 Varian Medical Systems Finland Oy, SW Architect & Systems Engineering Manager
2003 - 2004 Varian Medical Systems Imaging Laboratory GmBH, Systems Project Manager
1996 - 2002 Varian Medical Systems, Project Manager
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Timo Kaisla
Vice President and Director, Media & Communities
Koulutus: Diplomi-insinööri
Keskeinen työkokemus:
2007 - 2008 Ixonos Projektinjohtopalvelut Oy, toimitusjohtaja
2006 - 2007 Ixonos Oyj, Service 4 Mobile Oy, toimitusjohtaja
2000 - 2006 Service 4 Mobile Oy, (S4M) toimitusjohtaja
1999 - 2000 Vodafone Hungary, Independent Consultant
1998 - 1999 Orange Communications SA, Independent Consultant
1996 - 1998 P Plus Communications Ltd Hong Kong, Manager
1993 - 1996 Telecom Finland Oy, Project Manager
Ixonosin omistukset ja optio-oikeudet: 230.655 osaketta, ei optio-oikeuksia.
Kari Liuska
Senior Vice President and Director, Business Operations
Koulutus: Tietotekniikan insinööri, Filosofian maisteri
Keskeinen työkokemus:
2003 - 2008 Ixonos Oyj, Tietoliikenne-liiketoimintayksikön johtaja
1999 - 2003 Wts Oy, toimitusjohtaja
1996 - 1999 Myynti- ja johtotehtävät tietoliikennealan yrityksissä sekä konsulttitehtävät
1987 - 1995 Suunnittelu- ja projektinjohtotehtävät tietoliikennealan yrityksissä (mm. Nokia)
Ixonosin omistukset ja optio-oikeudet: 1.000 osaketta ja 30.000 optio-oikeutta.
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Timo Leinonen
Senior Vice President and CFO
Koulutus: Hallintotieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus:
2006 - 2008 Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja
2004 - 2006 Tieto-X Oyj, talousjohtaja
2002 - 2004 Tieto-X Oyj, talous- ja hallintojohtaja
2000 - 2002 Tieto-X Oyj, Business controller
1999 - 2000 APT-yhtiöt, asiantuntija
Ixonosin omistukset ja optio-oikeudet: 1.000 osaketta, 15.000 optio-oikeutta.
Asko Vainionpää
Senior Vice President and CAO
Koulutus: ATK-instituutin tutkinto
Keskeinen työkokemus:
2008-2009 Ixonos Oyj, Palvelutuotannon johtaja
2004 - 2008 Ixonos Oyj, Järjestelmäpalvelut-liiketoimintayksikön johtaja
2000 - 2004 Tieto-X Oyj, tulosyksikön johtaja, Finanssi (ja Julkinen)
1984 - 2000 Topsystems Oy, projektipäällikkö/toimitusjohtaja
1981 - 1984 Fennia, projektipäällikkö
1974 - 1981 VTKK, suunnittelija
Ixonosin omistukset ja optio-oikeudet: 47.128 osaketta ja 30.000 optio-oikeutta.
Esa Launis
Chief Shop Steward and Project Manager
Ixonos Oyj:n pääluottamusmies 12.2.2009 lähtien
Koulutus: filosofian maisteri (Tietotekniikka)
Keskeinen työkokemus.
Ixonos Oyj (Wts Oy), projektipäällikkö vuodesta 2003 lähtien
1999 - 2003 Nokia ja TietoEnator, Team Leader
Osakeomistus Yhtiöstä: ei ole
Optiot: ei optio-oikeuksia
Johtoryhmän toiminta
Operatiivisen johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa Yhtiön liiketoiminnan johtamisessa. Toimitusjohtaja valitsee ja
hallitus nimittää toimitusjohtajan esityksestä operatiivisen johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan lisäksi
liiketoiminta- ja palveluyksiköiden johtajia sekä henkilöstön edustaja.
Henkilöstön edustus on Yhtiössä hoidettu siten, että henkilöstön edustaja on operatiivisen johtoryhmän jäsen. Henkilöstö valitsee
edustajan keskuudestaan vaalilla. Jos henkilöstön edustajan vaalia ei ole toimitettu, luottamusmies toimii henkilöstön edustajana,
kunnes vaali on pidetty. Henkilöstön edustajalla on samat oikeudet kuin muilla johtoryhmän jäsenillä. Hän ei saa kuitenkaan osallistua yrityksen johdon valintaan tai erottamiseen, johdon sopimusehtojen, henkilöstön työsuhteen ehtojen tai työtaistelutoimenpiteiden käsittelyyn johtoryhmässä.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä lisäkokouksiin tarvittaessa. Johtoryhmän kokous voidaan pitää myös
video- tai puhelinneuvotteluna. Johtoryhmä käsittelee toimintasuunnitelmansa mukaisesti kuukausittaiset konserni- ja yksikkökohtaiset raportit, rullaavat toimintasuunnitelmat ja budjetit, vuosittain tehtävät asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystutkimukset yksikkökohtaisine kehittämistoimenpiteineen sekä yrityksen laajentumiseen ja liiketoimintaprosessien ja henkilöstön kehittämiseen liittyviä asioita.
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Johdon palkkiot ja etuudet
Johdon palkat ja muut etuudet sekä kannustinjärjestelmät
Toimitusjohtajasopimuksen mukaan toimitusjohtajalle maksettava korvaus koostuu kuukausipalkasta, auto-, puhelin- ja matkapuhelinedusta sekä vuosittaisesta hallituksen päättämästä tulospalkkiosta. Lisäksi Yhtiö on ottanut toimitusjohtajalle vapaaehtoisen
eläkevakuutuksen. Muuten toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen suuruus määräytyvät Suomen normaalin TYEL-lainsäädännön
mukaisesti. Toimitusjohtajalle maksettiin tilikauden 2009 aikana palkkaa, luontoisetuja ja tulospalkkioita yhteensä 334.360 euroa
ja vapaaehtoista eläkevakuutusta yhteensä 8.500 euroa, tilikauden 2008 aikana palkkaa, luontoisetuja ja tulospalkkioita yhteensä
322 200 euroa ja vapaaehtoista eläkevakuutusta yhteensä 8.500 euroa ja tilikauden 2007 aikana palkkaa, luontoisetuja ja tulospalkkioita yhteensä 297 620 euroa ja vapaaehtoista eläkevakuutusta yhteensä 8.500 euroa. Johtoryhmän puolesta maksettiin
vapaaehtoisia eläkevakuutusmaksuja yhteensä 34.000 euroa vuonna 2009.
Johtoryhmän jäsenille tilikausilla 2007 - 2009 maksettu korvaus koostui kuukausipalkasta ja muista työsopimuksella sovituista
eduista sekä hallituksen päättämistä kyseisten tilikausien tuloksien perusteella maksettavista palkkioista, jotka perustuivat konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon ja oman yksikön toiminnan laadulliseen kehittämiseen. Ixonosin johtoryhmän jäsenille maksetut
palkat ja palkkiot luontoisetuineen olivat tilikaudella 2009 yhteensä 833.862 euroa, 2008 yhteensä 578.431 euroa ja tilikaudella
2007 yhteensä 692.959 euroa. Toimitusjohtajalle maksetut palkat eivät sisälly johtoryhmälle maksettujen palkkojen ja palkkioiden
yhteismääriin. Eräille johtoryhmän jäsenille on otettu vapaaehtoisia eläkevakuutuksia.
Hallitus päättää Yhtiön johdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta ja kannustimista henkilöstövaliokunnan esityksestä.
Tulospalkkiot
Yhtiö voi maksaa vuosittain johdolle ja muulle henkilöstölle kannustinpalkkioita palkan ja luontaisetujen ohella. Toimitusjohtajalle
maksettava tulospalkkio perustuu konsernin liikevaihdolle, kannattavuudelle sekä Yhtiön toiminnan kehittämiselle asetettuihin
tavoitteisiin. Palkkio voi enimmillään vastata toimitusjohtajan viiden (5) kuukauden palkkaa. Muille johtoryhmän jäsenille voidaan
maksaa Yhtiön liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden perusteella enintään kunkin johtajan viiden (5) kuukauden palkkaa vastaava
tulospalkkio.
Pitkän aikavälin optiojärjestelmät
Yhtiöllä on yksi Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja muuhun johtoon ja hallituksen määrittelemään avainhenkilökuntaan kuuluville henkilöille suunnattua pitkän aikavälin optiojärjestelmää (Optio-ohjelma III). Kannustinjärjestelmien tavoitteena on vahvistaa järjestelmään osallistuvien avainhenkilöiden sitoutumista Yhtiöön. Yhtiön hallituksen vuonna
2006 perustaman Optio-ohjelman III osalta ulkona olevia optioita on 366.500.
Irtisanomisajat ja irtisanomiskorvaukset
Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Mikäli Yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, tämä on oikeutettu 12 kuukauden
palkkaa vastaavaan erorahaan.
Ixonosin johtoryhmän jäsenten työsuhteen irtisanomisaika Ixonosin puolelta vaihtelee kolmesta (3) kuuteen (6) kuukauteen ja
kunkin jäsenen puolelta yhdestä (1) kuukaudesta kuuteen (6) kuukauteen. Sopimuksen päättyessä Ixonosista johtuvasta syystä,
johtoryhmän jäsenten oikeus saada Ixonosilta erokorvausta irtisanomisajan palkan lisäksi vaihtelee nollasta (0) kuuden (6) kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan korvaukseen.
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja optiot
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhtiöidensä kautta omistamien Ixonosin osakkeiden
lukumäärä Perusesitteen päivämäärä oli yhteensä 330 283 kappaletta, joka edusti Ixonosin koko osake- ja äänimäärästä noin 3,55
prosenttia.
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Alla on listattu toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten Ixonosin osakkeiden omistus suoraan ja määräysvaltayhteisöjen kautta:
Nimi
Kari Happonen
Pasi Iljin
Timo Kaisla
Esa Launis
Kari Liuska
Timo Leinonen
Asko Vainionpää
Yhteensä

Asema tai vastuualue
Toimitusjohtaja
Palvelutuotantojohtaja
Liiketoimintayksikön johtaja
Projektipäällikkö, pääluottamusmies
Liiketoimintajohtaja
Talousjohtaja
Hallintojohtaja

Osakkeita
42 500
230 655
1 000
1 000
47 128
322 283

Optio-oikeuksia
26 250
30 000
15 000
30 000
101 250

Johtoa koskevat muut tiedot
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja, jotka koskisivat heidän asemaansa Ixonosin johtajina ja heidän
yksityisiä etujaan tai heidän muita tehtäviään. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus Ixonosissa on ilmoitettu
edellä Perusesitteen kohdassa ”Yhtiö, hallinto, johto ja työntekijät – Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistus ja
optiot”.
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet eivät ole olleet tämän Perusesitteen päivämäärää edeltävien viiden (5) vuoden aikana osallisena konkursseissa tai selvitystiloissa tavanomaisia vapaaehtoisia konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi toteutettuja yhtiöiden
purkamisia lukuun ottamatta, minkään yhtiön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenen asemassa.
Toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole tuomioita petoksesta, kavalluksesta, varkaudesta, verorikoksesta tai rikkomuksesta, avustusrikoksesta tai -rikkomuksesta, kiristyksestä, elinkeinorikoksesta, kätkemis- tai rahanpesurikoksesta, väärennysrikoksesta, velallisen rikoksesta, ympäristörikoksesta, arvopaperimarkkinarikoksesta tai muusta liiketoimintaan tai taloudellisen
edun tavoitteluun liittyvästä rangaistavasta teosta viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Mitkään oikeus-, hallinto- tai muut vastaavat
viranomaistahot eivät ole esittäneet viimeisen viiden (5) vuoden aikana toimitusjohtajaa ja johtoryhmän jäseniä kohtaan virallisia
syytöksiä eikä edellä mainituille ole annettu määräystä tai kieltoa, jonka mukaan joku heistä ei voisi toimia osakeyhtiön hallituksen
jäsenenä tai muutoin hoitaa tai harjoittaa liiketoimintaa.
Yhtiössä on 11.6.2002 otettu käyttöön oma, Helsingin arvopaperipörssin vaatimaa säännöstöä tiukempi sisäpiirisäännöstö. Säännöstön mukaan sisäpiiriläiset saavat käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla vain kaksi (2) viikkoa tilinpäätöksen tai osavuosikatsausten
julkistamisten jälkeen.
Lähipiiriliiketoimet
Ixonosin lähipiiriin kuuluvat sen tytäryhtiöt sekä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtaja.
Yhtiö on antanut lainan toimitusjohtaja Kari Happoselle. Lainan määrä oli 38.300 euroa, laina-aika on 26 kuukautta ja laina lyhennetään tasaosuuksin kuukausittain helmikuusta 2009 alkaen. Lainan korko on sidottu valtiovarainministeriön määrittämään peruskorkoon, joka oli myöntämishetkellä 4,25 %. Lainalle on saatu vakuus. Jäljellä oleva lainapääoma 31.12.2009 oli 19.982,58 euroa.
Tavanomaisia konsernin sisäisiä liiketoimia lukuun ottamatta Ixonos ei ole tehnyt lähipiirinsä kanssa muita merkittäviä liiketoimia
tai vastaavia järjestelyjä kuluvalla tilikaudella eikä 31.12.2009, 31.12.2008 tai 31.12.2007 tilikausilla.
Ixonosin hallituksen ja johdon palkat ja muut työsuhde-etuudet on käsitelty tämän Perusesitteen kohdissa ”Yhtiö, hallinto, johto ja
työntekijät - Hallituksen jäsenten palkkiot ja etuudet” ja ”Johdon palkkiot ja muut etuudet”.
Tilintarkastajat
Perusesitteen päivämääränä Yhtiön tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki
Lassila, joka on tarkastanut Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2009, 31.12.2008 ja 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta. Konsernitilinpäätökset sisältyvät Perusesitteeseen viittaamalla.
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Henkilöstö
Henkilöstön määrä
Palveluksessa keskimäärin
Asiantuntijoita
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä
Kesäharjoittelijoita
Yhteensä

2009
858
127
0
985

2008
815
112
3
930

2007
652
71
3
726

Palveluksessa tilikauden lopussa
Asiantuntijoita
Hallinto- ja myyntihenkilöstöä
Kesäharjoittelijoita
Yhteensä

2009
923
140
0
1 063

2008
856
101
0
957

2007
796
78
0
874

Ixonos-konsernin palveluksessa oli 12.5.2010 yhteensä 1 117 henkilöä.
Henkilöstö liiketoiminta-alueittain
Seuraavassa taulukossa on esitetty Ixonosin liiketoiminta-alueiden keskimääräinen henkilöstön määrä tilikausilla 2009 ja 2007.
Yhtiön segmenttirakenteen muutoksen vuoksi tilikauden 2008 liiketoiminta-alueiden keskimääräistä henkilömäärää ei ole annettavissa.

Mobile Terminals & Software
Media & Communities
Business Solutions
Hallinto

2009
540
87
231
127

Konsultointipalvelut
Ohjelmistotuotannon palvelut
Hallinto

2008
N/A
N/A
N/A

Tietoliikenne
Järjestelmäpalvelut
Hallinto

2007
533
306
35

Henkilöstön kannustinjärjestelmät
Tulospalkkiojärjestelmä
Ixonosin henkilöstö on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmän mittareina on konsernitason taloudellisia, liiketoimintatason
taloudellisia ja toiminnallisia sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuvia mittareita. Tulospalkkiota on maksettu keskimäärin viisi
prosenttia työntekijän vuosiansiosta laskettuna.
Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Ixonos on toteuttanut Ixonosin avainhenkilöitä koskevan optiojärjestelyn (katso kohta "Osakkeet ja
osakepääoma - Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin").
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yleistä
Ixonosin rekisteröity osakepääoma Perusesitteen päivämääränä on 372.523,56 euroa ja Ixonosin rekisteröity osakkeiden lukumäärä
on 9.313.089 osaketta. Yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoitettu osakkeiden lukumäärää eikä Ixonosin osakkeella ole nimellisarvoa.
Ixonosilla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Valtuutukset osakeanteihin, optioihin tai erityisiin oikeuksiin
Yhtiön hallituksella ei ole tällä hetkellä voimassa olevia valtuutuksia osakkeiden antamiseen osakeannilla ja/tai antamalla optiooikeuksia ja/tai antaa muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
Osakkeiden lukumäärän muutokset
Osakkeiden
lukumäärä, kpl

Osakepääoma,
euroa

Osakeanti,
euroa

Ylikurssirahasto,
euroa

Sijoitetun
vapaan oman
pääoman
rahasto, euroa
14 808 381
14 808 381

Yhteensä,
euroa

1.1.2010 ..................
14.5.2010 ............

9 313 089
9 313 089

372 524
372 524

0
0

218 725
218 725

1.1.2009 .................
Omien osakkeiden
mitätöinti ...............
Merkinnät optiooikeuksien
perusteella .............
31.12.2009 ............

9 253 089

370 124

100 000

121 125

14 808 381

15 399 629

0

0

0

0

0

0

60 000
9 313 089

2 400
372 524

100 000
0

97 600
218 725

0
14 808 381

0
15 399 629

8 887 130

355 485

76 965

4 511 775

8 868 903

13 813 127

0
330 459

0
13 218

0
0

-4 511 775
0

4 511 775
1 427 704

0
1 440 922

35 500
9 253 089

1 420
370 124

23 035
100 000

121 125
121 125

0
14 808 381

145 580
15 399 629

7 423 700
1 353 930

296 948
54 177

0
0

4 176 265
1 590

0
8 868 903

4 473 213
8 924 670

109 500
8 887 130

4 360
355 485

76 965
76 965

333 920
4 511 775

0
8 868 903

415 245
13 813 127

1.1.2008 .................
Siirto ylikurssirahastosta sij. vapaan
opon rahastoon .....
Osakeanti ..............
Merkinnät optiooikeuksien
perusteella .............
31.12.2008 ............
1.1.2007 .................
Osakeanti ..............
Merkinnät optiooikeuksien
perusteella .............
31.12.2007 ............
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15 399 629
15 399 629

Omat osakkeet
Perusesitteen päivämääränä Ixonosilla tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa Ixonosin osakkeita.
Optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin
Yleistä
Yhtiöllä on voimassa yksi optio-ohjelma. Varsinainen yhtiökokous 14.3.2006 päätti Optio-ohjelma III/2006:sta, jossa liikkeeseen
lasketut optio-oikeudet on tarjottu Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden toimitusjohtajalle ja muuhun johtoon ja hallituksen määrittelemään avainhenkilökuntaan kuuluville. Tarkemmat ehdot
on määritelty optio-ohjelman ehdoissa.
Optio-Ohjelma III/2006
2006 AI-optioita on laskettu liikkeelle 140.000 kappaletta, AII-optioita 140.000 kappaletta, BI-optioita 60.000 kappaletta ja BIIoptioita 60.000 kappaletta. A-sarjan optioista on palautunut yhtiölle optioehtojen perusteella 15.000 kappaletta AI-optioita ja
25.000 kappaletta AII-optioita. Palautuneista A-sarjan optioista 30.000 on muunnettu optioehtojen mukaisesti B-sarjan optioiksi
ja jaettu uudelleen. B-sarjan optioista on palautunut yhtiölle optioehtojen perusteella 5.000 kappaletta BI-optioita ja 10.000 kappaletta BII-optioita. Vielä ulkona olevilla 2006 optiosarjojen optioilla voidaan merkitä yhteensä enintään 366.500 osaketta, mikä
on 3,9 prosenttia yhtiön osakemäärästä. Osakkeiden merkintäaika 2006 AI-optioilla alkoi 1.10.2007. Merkintäaika alkoi AII- ja BIoptioilla 1.10.2008 ja BII-optioilla 1.10.2009. AI- ja AII-optioilla merkintähinta on 4,13 euroa, BI- ja BII-optioilla 4,92 euroa. Merkintäaika 2006 optioilla päättyy 31.12.2011.
2009 Keskimääräinen
merkintähintä
Tilikauden alussa
avainhenkilöille
allokoituja optioita

2008 Keskimääräinen
merkintähinta

2007

Keskimääräinen
merkintähinta

391 500

4,43

661 500

3,81

670 000

3,45

Kaudella myönnetyt

0

0,00

15 000

4,92

150 000

5,10

Kaudella menetetyt

25 000

4,60

15 000

4,92

27 500

3,22

Toteutuneet

0

0,00

74 000

1,97

131 000

3,09

Rauenneet

0

0,00

196 000

3,14

0

Ulkona olevat
tilikauden lopussa

366 500

4,42

391 500

4,43

661 500

3,81

Toteutettavissa
olevat tilikauden
lopussa

366 500

4,42

391 500

4,43

396 500

3,21

0

Ulkona olevista optioista 366.500 optio-oikeuden merkintäaika päättyy 31.12.2011.
Allokoitujen optio-oikeuksien painotettu keskihinta on 4,42 euroa ja vaihteluväli on 4,13 eurosta 4,92 euroon.
Optio-oikeudet arvostetaan Yhtiön laskelmissa Black & Scholes -mallin mukaisesti. Tilikauden 2009 aikana optio-oikeuksista kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 24.150 euroa. Tilikauden 2008 aikana optio-oikeuksista kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 105.876 euroa ja tilikauden 2007 aikana optio-oikeuksista kirjattiin kulua konsernin tuloslaskelmaan 186.392 euroa.
Kun optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella saadut rahasuoritukset mahdollisilla transaktiomenoilla oikaistuna
kirjataan omaan pääomaan.
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Ixonosin osakkeenomistajat
Ixonosin rekisteröity osakepääoma on tämän Perusesitteen päivämääränä 372 523,56 euroa ja Ixonosin rekisteröity osakkeiden
lukumäärä on yhteensä 9 313 089 osaketta. Ixonosin osakasluettelossa on ollut 11.5.2010 yhteensä 2 884 osakkeenomistajaa.
Ixonosilla on yksi osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Ixonosin kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa 11.5.2010 tilanteen mukaan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Osakkeenomistaja
Turret Oy
Irish Life International
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap
Alfred Berg Small Cap Sijoitusrahasto
Jokinen Matti
Kaisla Timo
Terho Risto
Rantala Lasse
Kemilä Hannu
Veikko Laine
10 suurinta omistajaa yhteensä
Hallintarekisteröidyt yhteensä
Muut kuin mainitut yhteensä
Yhteensä

Kappaletta
1 501 762
557 140
382 731
380 000
285 870
228 555
219 452
191 000
161 709
146 420

Prosenttia
16,12
5,98
4.10
4,08
3,07
2,45
2,36
2,05
1,74
1,57

4 054 639
205 082
5 053 368
9 313 089

43,54
2,20
54.26
100,00

Osakassopimukset
Ixonosin tiedossa ei ole osakkeenomistajien tai Ixonosin ja sen osakkeenomistajien välisiä Ixonosin osakkeiden omistukseen ja
äänivallan käyttöön Ixonosissa taikka muita omistukseen ja äänivallan käyttöön Ixonosissa liittyviä sopimuksia tai järjestelyjä, jotka
ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Ixonosin osakkeiden arvoon.
Osakkeenomistajien oikeuksien muuttaminen
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien oikeuksia voidaan muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä on kannattanut.
Ixonosilla on yksi (1) osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että samanlajisten
osakkeiden oikeuksien suhde muuttuu, vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen tai yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen lisäksi niiden suostumuksen, joiden osakkeita muutos koskee.
Yhtiökokoukset
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaa yhtiön asioissa. Ixonosin yhtiöjärjestyksessä ei
ole määrätty yhtiökokouksen pitoajankohdasta tai pitopaikasta. Näin ollen sovelletaan Osakeyhtiölain säännöksiä, joiden mukaan
varsinainen yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikassa kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa
yhtiökokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.
Ixonosin yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhdessä (1) hallituksen valitsemassa
valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta. Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhtiökokoukseen osallistumaan ja äänioikeuttaan käyttämään ovat Osakeyhtiölain mukaisesti oikeutettuja ne osakkeenomistajat,
jotka on arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain mukaisesti merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear”) pitämään osakasluetteloon kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää
yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, hänen tulee pyytää, että hänet merkitään tilapäisesti Euroclearin ylläpitämään osakasluetteloon
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ja merkintä rekisteröidään osakasluetteloon kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tiettyä osallistujamäärää.
Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan pitää tarvittaessa ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävästä asiasta riippuen sovelletaan määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain mukaisesti, kuten kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä osallistujamäärää.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää Yhtiön hallitukselta, että hänen esittämänsä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakkeista, tai Yhtiön tilintarkastaja vaatii tietyn asian käsittelemistä, on hallituksen kutsuttava viipymättä
yhtiökokous koolle.
Lunastusvelvollisuus
Ixonosin yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus Yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa, saavuttaa tai ylittää yhden kolmasosan (1/3) tai puolet
(1/2), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin Osakeyhtiölain mukaan
oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän
kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä Ixonosin hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää
tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määristä sekä lunastusvelvollisen viimeisten kahdentoista (12)
kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määristä ja hinnoista. Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille
tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä.
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi,
on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Arvopaperimarkkinalain mukaan pakollista ostotarjousta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli yllä mainittu raja on ylittynyt vapaaehtoisen ostotarjouksen seurauksena edellyttäen, että alkuperäinen vapaaehtoinen ostotarjous on tehty yhtiön kaikista äänioikeuteen oikeuttavista arvopapereista. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta
lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa
edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).
Äänioikeus
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan,
hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä tapauksissa päätökset
yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että samanlajisten osakkeiden
tuottamien oikeuksien keskinäistä suhdetta muutetaan ja yhtiön tai sen osakkeenomistajien lunastusoikeuksia lisätään, vaativat
kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen tai, kun muutos kohdistuu ainoastaan tiettyjen osakkeenomistajien oikeuksiin, kyseisen
muutoksen toteuttamiseen vaaditaan soveltuvan enemmistövaatimuksen lisäksi kaikkien niiden osakkeenomistajien suostumus,
joiden osakkeita muutos koskee.
Osingot ja muu voitonjako
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti vain kerran vuodessa, ja osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Näin ollen osingonjako edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi perustua myös muuhun kuin viimeksi päättyneen tilikauden tilintarkastettuun
tilinpäätökseen. Yhtiö voi jakaa kuluvan vuoden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja, mikäli osinkojen jako perustuu kesken tili70 (79)

kauden laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiökokous voi päätöksellään, jossa määrätään jaon enimmäismäärä, valtuuttaa hallituksen päättämään osingon jakamisesta tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus voi olla
voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.
Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain mukaisesta arvonkorotusrahastosta, käyvän arvon rahastosta, uudelleenarvostusrahastosta sekä ylikurssi- ja vararahastoista. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Osinko voi olla enintään jakopäätöksen perusteena olevan vahvistetun tilinpäätöksen osoittamien
jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan
maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoiset varat sisältävät tilikauden voiton, edellisiltä tilikausilta
kertyneet voittovarat ja yhtiön muut vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio sekä määrä, joka
yhtiöjärjestyksen mukaan on siirrettävä vararahastoon tai muutoin jätettävä jakamatta. Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin
korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, kuin osakeyhtiölain
voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006) määrätään. Konsernin emoyhtiö ei voi jakaa osinkoina enempää kuin emoyhtiön
viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen jakokelpoisten varojen määrän.
Osakeyhtiölain mukaan voitonjako saa perustua myös emoyhtiön alkaneen tai meneillään olevan tilikauden vahvistettuun
taseeseen, ja näin ollen väliosinkoja voidaan jakaa meneillään olevan tilikauden tuloksen perusteella. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin osakeyhtiölain säännösten ohella otettava huomioon yhtiön taloudellisen aseman merkittävät muutokset, jotka
ovat tapahtuneet viimeisimmän taseen vahvistamisen jälkeen.
Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaista määrää, elleivät osakkeenomistajat, jotka omistavat
vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaadi ennen voiton käyttämistä koskevan
päätöksen tekemistä. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa osinkona on
jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävä määrä tai
enintään edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä sen mukaan, kumpi on alempi. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin
vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta ja jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen
varsinaisesta yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.
Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakkeenomistajille tai heidän hallintarekisteröityjensä osakkeiden haltijoille, jotka on
merkitty osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear asianomaisen tilinhoitajayhteisön välityksellä.
Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Yhtiön Osakkeet,
mukaan lukien Osakeannissa tarjottavat Osakkeet osakepääoman korotuksen tai sidotun oman vapaan pääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin, tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien
Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa).
Osakeyhtiölain mukaan oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksun eräpäivästä.
Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla.
Omat osakkeet
Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan voitonjakokelpoisilla varoilla. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää
yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, enintään 18 kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla pääomalla. Julkinen osakeyhtiö ei saa omistaa omia osakkeitaan suoraan
tai tytäryhtiöidensä kautta siten, että niiden nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli 10 prosenttia
yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.
Osakkeiden luovutus
Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä ostajan arvoosuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen saakka, kunnes kauppa on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä
jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisteröityjä, osakkeiden myynnistä
ei tarvitse tehdä merkintää arvo-osuusjärjestelmään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu myynnin seurauksena tai
osakkeita muutoin siirretä omaisuudenhoitotililtä.
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Ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset
Suomalaisten yhtiöiden ulkomaalaisomistusrajoitukset poistettiin 1.1.1993. Ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta vuonna 1992
annetun lain (”Seurantalaki”) mukaan yritysosto vaatii kuitenkin pääsääntöisesti kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistuksen,
mikäli muu kuin Euroopan talousalueelta (ETA) tai OECD-jäsenvaltiosta oleva ulkomaalainen henkilö, ulkomainen yhteisö tai suomalainen yhteisö, jossa määräysvalta on yhdellä tai useammalla edellä mainitulla ulkomaalaisella henkilöllä tai ulkomaisella yhteisöllä, hankkisi omistukseensa vähintään kolmasosan suomalaisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Seurantalaki soveltuu yhtiöihin, (i) joilla on yli 1000 työntekijää kuluvan tai edellisen tilikauden aikana, (ii) joiden liikevaihto ylittää 168,2
miljoonaa euroa viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaan tai (iii) joiden taseen loppusumma ylittää 168,2 miljoonaa euroa viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaan. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kieltäytyä vahvistuksen antamisesta, mikäli yritysosto
vaarantaisi tärkeitä kansallisia etuja, jolloin asia siirrettäisiin valtioneuvoston käsiteltäväksi.
Valuuttakontrolli
Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myös
vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta
siirrettävistä varoista, ellei kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tehty sopimus sisällä soveltuvaa poikkeusta. Ulkomaalaiset,
jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa ja tällaisesta
myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT
Yleistä
Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisin arvopaperimarkkinoita sääntelevä laki on
arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopapereiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, noteerattujen arvopapereiden kaupasta, julkisista ostotarjouksista ja
sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista.
Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat listautumista Helsingin
Pörssiin tai joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Arvopaperin arvoon
olennaisesti vaikuttavista seikoista annettavien tietojen on oltava riittäviä perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden
liikkeeseenlaskijasta. Suomalainen pörssiyhtiö on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa yhtiöstä sekä kaikki
sellaiset seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen osakkeiden arvoon.
Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun hänen osuutensa
suomalaisessa noteeratussa yhtiössä saavuttaa, ylittää tai laskee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 66 prosenttia kyseisen julkisen
kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön äänimäärästä tai osakepääomasta arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin
hän on osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa sanottujen ääniosuus- tai omistusrajojen
saavuttamiseen, ylittymiseen tai osuuden laskemiseen niiden alle. Edellä mainitun tiedon saatuaan pörssiyhtiön tulee julkistaa tieto
sekä ilmoittaa se erikseen Helsingin Pörssille.
Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai puoleen yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake tai osakkeeseen oikeuttava arvopaperi on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi,
on tehtävä käypään hintaan perustuva julkinen ostotarjous kaikista muista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja yhtiön liikkeeseen laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista (pakollinen ostotarjous). Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on
vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus). Yllä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä.
Rikoslaki (19.12.1889/38 muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiirintiedon väärinkäytöstä ja
kurssin vääristämisestä. Näiden säännösten rikkominen on kriminalisoitu. Arvopaperimarkkinalakia, rikoslakia ja lakia rahoitustarkastuksesta sekä eräitä muita lakeja on muutettu sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun direktiivin
(2003/6/EY) käyttöönoton seurauksena. 1.7.2005 voimaan tulleiden muutosten mukaisesti Rahoitustarkastuksella ja markkinaoikeudella on oikeus määrätä direktiivin säännösten rikkomisesta aiheutuvista hallinnollisista sanktioista siltä osin kuin kyseessä
oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi antaa julkisen huomautuksen tai varoituksen taikka
esittää seuraamusmaksun määräämistä tai vakavammissa tapauksissa pyytää markkinaoikeutta antamaan julkisen varoituksen ja
esittämään seuraamusmaksun määräämistä julkistamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, sisäpiirirekisteririkkomuksista, sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai kurssin vääristämisestä.
Kaupankäynti ja selvitys Helsingin Pörssissä
Kaupankäynti arvopapereilla ja kauppojen selvitys tapahtuu Helsingin Pörssissä euroissa, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos
noteerauksissa on 0,01 euroa. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa.
Helsingin Pörssi siirtyi syyskuussa 2004 käyttämään osakekaupassa Saxess-kaupankäyntijärjestelmää. Saxess on toimeksiantopohjainen järjestelmä, jossa pörssivälittäjien välittämät osakkeiden osto- ja myyntitoimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja
volyymitiedot sekä muut ehdot täsmäävät. Osakekaupankäynti perustuu pääosin välittäjien välittämiin asiakastoimeksiantoihin.
Välittäjä voi kuitenkin käydä kauppaa myös omaan lukuunsa. Saxess-kaupankäyntijärjestelmän käyttöönoton jälkeen Helsingin
Pörssin kaupankäyntipäivä koostuu kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 8:30 ja päättyy kello 9:45, jolloin kauppoja voidaan tehdä edellisen
kaupankäyntipäivän hintoihin perustuen. Jatkuva kaupankäynti tapahtuu kello 9:45 ja 18:30 välisenä aikana. Päivän avaus alkaa
kello 9:45 ja päättyy kello 10:00. Päivän avaukseen siirretään automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana tallennetut
tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat tarjoukset, joiden voimassaoloaika on useita päiviä. Jatkuva kaupankäynti alkaa jaksoittain
päivän avauksen päätyttyä kello 10:00, jolloin ensimmäisen osakkeen avauskurssi määrätään, minkä jälkeen jatkuva kaupankäynti
kyseisellä osakkeella alkaa. Noin kuuden minuutin kuluttua kaikkien osakkeiden avauskurssit on määrätty ja markkinakysyntään
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perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18:20 saakka, jolloin päivän päätös alkaa. Päivän päätös loppuu noin kello 18:30, jolloin päätöskurssit määritetään. Kaupankäynnin jälkeinen vaihe, jonka aikana osakkeiden sopimuskauppoja voidaan tallentaa jälkipörssikauppoina päivän pääsääntöisesti kaupankäyntiin perustuvien hintarajojen puitteissa, ajoittuu kello 18:40 ja kello 19:00 väliseen
aikaan.
Kaupat selvitetään Euroclear Finland Oy:n automaattisessa selvitysjärjestelmässä (HEXClear-järjestelmä) yleensä kolmantena
pankkipäivänä kaupantekopäivästä elleivät osapuolet ole sopineet toisin.
Helsingin Pörssi on osa NASDAQ-OMX-konsernia (”NaASDAQ-OMX”). NASDAQ-OMX tarjoaa kaupankäyntiä moninkertaisten
varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 60 pörssin toimintaa 50 maassa. NASDAQ-OMX omistaa OMX Pohjoismaisen Pörssikonsernin, joka koostuu neljästä paikallisesta pörssistä Kööpenhaminassa, Tukholmassa, Helsingissä ja Reykjavikissa.
Mainitut neljä pörssiä ovat toisistaan erillisiä oikeushenkilöitä eri oikeusjärjestyksissä, ja siten kullakin pörssillä on omat määräyksensä. Näissä neljässä pörssissä listatut yhtiöt ovat edustettuna yhdellä yleisellä pörssilistalla, Pohjoismaisella Listalla, jonka listausvaatimukset ovat pääosin harmonisoitu. Pohjoismainen lista on OMX Pohjoismaisen Pörssin päämarkkina-alue, ja sitä sääntelevät EU-direktiivit ja valvovat kansalliset rahoitustarkastusviranomaiset. Listausvaatimukset pohjautuvat eurooppalaisiin standardeihin ja EU-direktiiveihin, ja ne ovat tarkoitettu yhtiöille, joilla on vakiintunut toiminta. Yhtiöt on esitetty markkina-arvoon perustuvissa segmenteissä ja toimialaluokan mukaisissa sektoreissa.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleistä
Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen on pakollista kaikille yhtiöille, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä. Arvo-osuusjärjestelmän tehtävät on keskitetty Euroclear Finland Oy:lle (”Euroclear”), joka tarjoaa arvopapereiden
selvitys- ja rekisteröintipalveluja Suomessa. Euroclear ylläpitää arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman
ehtoisista arvopapereista. Euroclearin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. Euroclear pitää yhtiökohtaisia
osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajista sekä tarjoaa arvo-osuustilipalveluita osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää tilinhoitajayhteisöjen tarjoamia kaupallisia palveluja. Arvo-osuustilien pitämisestä johtuvista Euroclearin perussäilytyskuluista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään liittyneet yhtiöt ja tilinhoitajayhteisöt. Tilinhoitajayhteisöt, jollaisina toimivat muun muassa pankit, sijoituspalveluyritykset ja Euroclearin valtuuttamat selvitysosapuolet, hallinnoivat arvoosuustilejä sekä tekevät kirjauksia niille.
Rekisteröintimenettely
Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili Euroclearissa tai jossakin
tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella osakkeenomistajalla ei
ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole vaihtaneet osakkeitaan arvoosuuksiksi, avataan Euroclearin arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvoosuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitajayhteisö vahvistaa
kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tili-ilmoituksen kaikista arvo-osuustileille tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat
saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden päättyessä.
Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilin omistajasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien
haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin varoja, sekä tieto tilinhoitajayhteisöstä, jonka
hoidossa tili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvoosuuksiin kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Mahdollisesta hallintarekisteröidystä tilistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear
ja kaikki tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Eräät omistajarekisteriin liittyvät tiedot
(kuten tilinomistajan nimi, kansalaisuus ja osoite) tulee kuitenkin julkistaa Euroclearin ja yhtiön toimesta, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröidyistä arvopaperiomistajista.
Kukin tilinhoitajayhteisö on vastuussa hallinnoimassaan arvo-osuusrekisterissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä ja laiminlyönneistä sekä tietosuojan rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa johtuen väärästä kirjauksesta tai kirjattuihin
arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksesta tai niiden poistosta ja mikäli asianomainen tilinhoitajayhteisö ei pysty korvaamaan tällaista vahinkoa, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclearin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman vähimmäismäärän on oltava 0,000048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayh-
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teisöltä olevan korvaussaamisen määrä, kuitenkin enintään 25.000 euroa. Kirjausrahasto on velvollinen korvaamaan samaan vahinkotapahtumaan liittyviä vahinkoja enintään 10 miljoonaa euroa.
Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajayhteisön (tai Euroclearin hyväksymän ulkomaisen yhteisön)
toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröinnin hoitajana. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus
osinkoihin sekä kaikkiin nimiinsä rekisteröityihin osakkeisiin liittyviin merkintäoikeuksiin, taloudellisiin oikeuksiin ja hallinnoimisoikeuksiin. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan on yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti rekisteröitävä osakkeet
omiin nimiinsä viimeistään kymmenen päivää ennen sanottua yhtiökokousta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen
osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole tiedossa, on hallintarekisteröinnin hoitajaksi valtuutetun omaisuudenhoitajan ilmoitettava vastaavat tiedot
todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettavaa kirjallinen vakuutus siitä, ettei todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen tai oikeushenkilö.
Euroclearin välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla suomalaisilla omaisuudenhoitajilla
on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat voivat siten säilyttää osakkeitaan Euroclearissa tai
Clearstreamissä olevien tiliensä kautta. Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään mutta jolla ei ole arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili joko Euroclearissa tai jonkin tilinhoitajayhteisön kautta
sekä euromääräinen pankkitili Suomessa.
Sijoittajien korvausrahasto
Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia ovat sellaiset
liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. Asiakas voi lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja. Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia. Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten
sijoituspalveluyritysten, jotka eivät tarjoa vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen
kaupankäynnin järjestämistä on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien ja
erääntyneiden saamisten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyyden vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. Korvausrahasto korvaa ainoastaan eiammattimaisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa.
Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen omien
sijoituspäätöstensä seurauksista. Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saamiset 50 000
euroon asti talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausrahaston piirissä, joten samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.
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MUITA SEIKKOJA
Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat
Seuraavat asiakirjat ovat sisällytetty tähän asiakirjaan viittaamalla ja ne pidetään saatavilla Yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.ixonos.com Perusesitteen voimassaoloajan:
(a)

Ixonos-konsernin konsernitilinpäätökset 31.12.2009, 31.12.2008 sekä 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta sekä osavuosikatsaus 31.3.2010 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Konsernitilinpäätökset sisältävät myös emoyhtiö Ixonos Oyj:n tilinpäätökset;

(b)

Ixonosin toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset 31.12.2009, 31.12.2008 sekä 31.12.2007 päättyneiltä tilikausilta.

Nähtävillä olevat asiakirjat
Yhtiön yhtiöjärjestys, Finanssivalvonnan päätös koskien tätä Perusesitettä 14.5.2009, Perusesitteen liitteenä 1 oleva tilintarkastajan
lausunto Perusesitteeseen sisältyvästä tulosennusteesta sekä edellä kohdassa ”Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat” yksilöityjen
asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Perusesitteen voimassaoloaikana arkipäivisin normaalin virastoajan puitteissa
Ixonosin rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki.
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