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Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia, miten sijoittajia houkutellaan listautumisantiin

markkinointiesitteen avulla. Aineistona ovat neljän vuonna 2017 Helsingin Pörssin päälistalle

listautuneen yrityksen markkinointiesitteet. Nämä yritykset ovat Kamux Oyj, Silmäasema Oyj, Rovio

Entertainment Oyj sekä Terveystalo Oyj.  Markkinointiesitteitä tutkitaan retorisen diskurssianalyysin

avulla ja pyritään löytämään niitä retorisia keinoja, joilla sijoittajia houkutellaan listautumisantiin.

Arvopaperipörssiin listautuminen elää Suomessa tällä hetkellä varovaista nousukautta.

Listautumisannit ovat rahoitustieteessä hyvin laajasti tutkittu aihe niiden alihinnoittelun myötä.

Listautumisannit ovatkin usein ylimerkittyjä niiden suuren suosion vuoksi, ja tämän vuoksi on

mielenkiintoista tarkastella yhden merkitsemishalukkuuteen vaikuttavan tekijän, eli

markkinointiesitteen vaikuttavuuden keinoja.

Tutkimuksessa havaitaan, että yhtiöiden markkinointiesitteissä käytetään laajasti erilaisia retorisia

keinoja vakuuttamaan sijoittajia yhtiön potentiaalista sijoituskohteena. Markkinointiesitteiden

tarkoituksena voidaan nähdä tiettyjen diskurssien vahvistaminen. Diskurssilla tarkoitetaan asioiden

esitystapaa.  Markkinointiesitteissä kasvua ja kannattavuutta vahvistetaan logoksen, eli asiasisällön

avulla käyttäen muun muassa numeerista määrällistämistä sekä vahvistussanoja. Asiantuntijuutta

vahvistetaan eetoksen avulla, jolloin yhtiö pyrkii luomaan itsestään vakuuttavan kuvan

markkinointiesitteessä esimerkiksi puhujakategorioiden avulla. Tunnettuutta ja yrityskuvaa

vahvistetaan paatoksen avulla vetoamalla tunteisiin muun muassa puhuttelun avulla.
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This bachelor’s thesis aims to examine how investors are being encouraged to invest in IPO by means

of offering circular. Study examines four companies’ IPOs that have taken place in Finland in 2017

and their offering circulars. The companies are Kamux Oyj, Silmäasema Oyj, Rovio Entertainment

Oyj and Terveystalo Oyj. This study is conducted by using rhetorical discourse analysis and it aims

to find those rhetorical ways that encourage investors to participate in IPO.

The number of initial public offerings in Finland is slowly rising at the moment. IPOs are widely

studied topic because of their under-pricing. IPOs are popular investing targets and it’s interesting

to examine offering circular’s ways to lure investors.

Study shows that there are many rhetorical ways in the offering circular that aim to lure investors.

One of the offering circulars missions is to strengthen certain discourses. Discourse means the way

how things are being told and presented. Logos strengthens growth and profitability by using for

example many numbers and strengthening words. Ethos instead strengthens expertise by creating

a reliable picture of the company. Pathos appeals to feelings and it’s used in the offering circulars

to strengthen renown and corporate image.
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1. JOHDANTO

Pörssilistautuminen on yritykselle kuin yritykselle suuri tekijä sen elinkaaren aikana ja sen merkitys

niin yhtiölle kuin sen sidosryhmille on valtava. Listautuminen mahdollistaa pääoman hankkimisen

kasvua varten sekä yhtiön omistuspohjan laajentamisen, mutta myös esimerkiksi

markkinapohjaisen arvonmäärityksen sekä yhtiön tarkemman monitoroinnin. Pörssilistautuminen,

sen syyt sekä listautumisantien alihinnoittelu ovatkin arvopaperimarkkinoiden tutkituimpia aiheita.

Arvopaperipörssiin listautuminen elää Suomessa tällä hetkellä varovaista nousukautta. Vuonna

2007 finanssikriisi käytännössä lopetti pörssilistautumiset, ja esimerkiksi vuonna 2011 Helsingin

pörssiin ei listautunut ainuttakaan yritystä. Vuosina 2015 ja 2016 pörssilistalla nähtiin ilahduttavan

paljon uusia tulokkaita ja vuosi 2017 on lähtenyt hyvin käyntiin listautumisten osalta ja jatkoa näkyy

olevan tulossa. (Pörssisäätiö 2017; Pörssisäätiö 2016, 2) Pörssiyhtiöiden toiminta on hyvin

säänneltyä ja valvottua, jonka vuoksi pörssiyhtiöihin luotetaan laajasti sijoituskohteina.

Pörssilistautumisten määrää voidaankin pitää keskeisenä yhteiskunnan tulevan talouskasvun

mittarina.

Listautumisannit ovat rahoitustieteessä hyvin laajasti tutkittu aihe ja usein tutkimuksen aiheena on

nimenomaan listautumisantien alihinnoittelu. Alihinnoittelu perustuu ajatukseen, että

listautumisanti toteutuu varmemmin, jos merkintähinta asetetaan hieman markkinahintaa

alhaisemmalle tasolle. Näin varmistetaan kaikkien osakkeiden merkintä ja rahoituksen saanti.

Sijoittajien intressinä on hyötyä alihinnoittelusta lyhyellä aikavälillä; alihinnoittelu mahdollistaa

”pikavoitot”, mutta pitkällä aikavälillä listautuvien yritysten osakkeet alisuoriutuvat usein

markkinoihin nähden. Listautuneiden suomalaisyritysten on todettu olevan huonoja sijoituskohteita

pitkällä aikavälillä: markkinakorjattu tuotto listautumisannista seuraavan kolmen vuoden aikana oli

eräässä tutkimuksessa -30 % (Hahl, Vähämaa & Äijö 2014, 29). Listautumisannit ovat usein

ylimerkittyjä niiden suuren suosion vuoksi. Tämän vuoksi on mielenkiintoista tarkastella yhden

merkitsemishalukkuuteen vaikuttavan asian, eli markkinointiesitteen vaikuttavuuden keinoja.

Pörssiin listautuminen on yritykselle pitkä prosessi, jonka valmistelut aloitetaan jo hyvissä ajoin

ennen varsinaista listautumista. Yksi tärkeimmistä listautumisen valmisteluun liittyvistä asioista on

listautumisannin markkinointi, sillä sen avulla luodaan listautuvan yhtiön osakkeille kysyntää; jos

yhtiön osakkeille ei löydy kysyntää, listautumisanti epäonnistuu. Tässä tutkielmassa mielenkiinto

kohdistuu juuri tähän näkökulmaan. Listautumisannin markkinoinnissa yksityissijoittajille ja yleisölle
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yksi keinoista on markkinointiesite. Markkinointiesite pohjautuu listalleottoesitteeseen, ja sen

tarkoituksena on saada sijoittajat merkitsemään listautuvan yhtiön osakkeita. Tässä tutkielmassa

markkinointiesitteitä analysoidaan retorisen diskurssianalyysin avulla ja esitteistä analysoidaan

retorisia keinoja, joilla sijoittajia pyritään houkuttelemaan listautumisantiin.

Listautuvan yhtiön viestintäkulttuurin muutokseen liittyvässä kirjallisuudessa käsitellään myös

listautumisen markkinointia. Pörssilistautumisiin liittyen päähuomio on perinteisesti kuitenkin aina

kiinnittynyt listautumisen syihin sekä listautumisantien kannattavuuteen. Pörssilistautumisten

markkinointi on tärkeä tekijä listautumisannin onnistumisen kannalta, jolloin markkinointiesitteen

analysoinnilla voidaan saada selville tekijöitä, jotka vaikuttavat sijoittajien päätöksentekoon. On

kuitenkin huomioitava, että markkinointiesite on vain yksi listautumisannin markkinointikeino.

Kaikkia tekijöitä, jotka vaikuttavat sijoittajien halukkuuteen osallistua listautumisantiin, ei tiedetä

tai edes pystytä analysoimaan. Listautumisannit ovat tutkimuskohteena erittäin mielenkiintoisia ja

listautumiset ylittävätkin usein uutiskynnyksen ja innoittavat keskusteluja. Listautuminen on

aiheena ajankohtainen tällä hetkellä sen nousukauden vuoksi ja on mielenkiintoista nähdä kuinka

paljon ja monipuolisesti retorisia keinoja markkinointiesitteissä käytetään sijoittajien

vakuuttamiseksi.

Tutkielman lopuksi analysoidaan vielä, kuinka paljon yhtiöt keräsivät listautumisannilla pääomaa ja

kuinka suuri kurssimuutos oli ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Tämän avulla pyritään

hahmottamaan yhteyttä markkinointiesitteen ja listautumisannin tuloksen välillä, vaikka tässä

tutkimuksessa yhteyttä ei tilastollisesti voidakaan todistaa. Näin pyritään kuitenkin saamaan

yleiskuva siitä, kuinka markkinointiesite markkinointikeinona toimi.

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat

Tutkielman tavoitteena on perehtyä neljän vuonna 2017 Helsingin pörssin päälistalle listautuneen

yrityksen markkinointiesitteisiin, ja tutkia niitä retorisia keinoja, joiden avulla sijoittajia houkutellaan

osallistumaan listautumisantiin. Tutkimuksen lopuksi tarkastellaan vielä sitä, kuinka paljon yhtiöt

saivat listautumisannilla kerättyä pääomaa sekä kuinka suuri osakkeen ensimmäisen

kaupankäyntipäivän kurssimuutos oli.
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Tutkielman päätutkimusongelma:

’’ Miten sijoittajia houkutellaan listautumisantiin markkinointiesitteen avulla? ’’

Päätutkimusongelmaan pyritään hakemaan vastausta etsimällä vastauksia seuraaviin

alatutkimusongelmiin:

’’ Mitä diskursseja markkinointiesitteessä voidaan havaita sijoittajien houkuttelemiseksi? ’’

’’ Millä retorisilla keinoilla diskursseja on pyritty legitimoimaan? ’’

’’ Kuinka paljon yhtiöt keräsivät pääomaa listautumisannilla ja kuinka paljon osakekurssi muuttui

ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä? ’’

1.2 Tutkimusaineisto ja rajaukset

Tutkielma on rajattu Helsingin pörssin päälistalle vuonna 2017 listautuneisiin yrityksiin. Tutkielmaan

otettiin mukaan ne yritykset, joiden listautuminen oli tapahtunut ennen lokakuuta 2017, eli

aikaikkuna oli 1.1.2017 – 30.9.2017. Päälistalle listautujista karsittiin pois ne yritykset, joiden

listautumisanti ei ollut yleisölle suunnattu. Myöskään päälistalle siirtyjiä tai yrityksiä, jotka olivat jo

päälistalla, mutta järjestivät uuden osakeannin, ei otettu huomioon. Näiden rajausten jälkeen

jäljelle jäivät neljä yritystä: Kamux Oyj, Silmäasema Oyj, Rovio Entertainment Oyj sekä Terveystalo

Oyj. Kaikkien neljän yrityksen listautuminen sisälsi osakeannin sekä – myynnin (Finanssivalvonta

2017a). Jatkossa tutkimuksessa viitattaessa näihin neljään yhtiöön, yhtiöiden nimestä on jätetty pois

Oyj -liite toiston välttämiseksi. Lisäksi Rovio Entertainment Oyj:stä käytetään lyhyesti nimitystä

Rovio.

Tutkimusaineistona toimivat näiden neljän yrityksen markkinointiesitteet. Markkinointiesite

valikoitui analysoinnin kohteeksi, sillä se on selkeimmin laajalle yleisölle ja yksityissijoittajille

markkinoitu esite listautumisantiin liittyen. On kuitenkin huomioitava, että markkinointiesite on

vain yksi listautumisannin markkinointikeinoista, ja sen vaikuttavuutta ei voida tässä tutkimuksessa

tilastollisesti todistaa. Markkinointiesitteestä kerrotaan tarkemmin siihen liittyvässä teoriaosiossa.
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1.3 Tutkimuksen rakenne

Tutkielma rakentuu viidestä pääluvusta. Varsinainen tutkielma alkaa toisesta luvusta, jossa

käsitellään tutkimuksen teoreettista viitekehystä eli karkeasti esitettynä listautumista ja sen

markkinointia sekä kannattavuutta sijoittajan näkökulmasta. Lisäksi käsitellään lyhyesti maineen

roolia pörssiyhtiöiden kannalta.

Kolmannessa ja neljännessä luvussa perehdytään varsinaiseen tutkimukseen. Kolmannessa luvussa

käsitellään tutkimusaineistoa ja esitellään tutkimusmenetelmä. Neljännessä luvussa käydään läpi

tutkielman tuloksia; mitä diskursseja aineistosta on löydettävissä, joilla houkutellaan sijoittajia

listautumisantiin ja millä retorisilla keinoilla diskursseja pyritään legitimoimaan. Lopuksi käydään

vielä läpi yhtiöiden listautumisannit numeroina: kuinka paljon yhtiöt keräsivät pääomaa

listautumisannilla ja millainen oli osakkeen kurssimuutos ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä.

Viidennessä luvussa esitellään yhteenveto ja johtopäätökset tutkielmasta. Viimeisessä luvussa

käydään läpi tutkielman pääkohdat ja -tulokset ja käydään läpi saadut vastaukset

tutkimuskysymyksiin. Lisäksi mietitään mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS

Tässä luvussa käydään läpi tutkielman kannalta olennaista teoreettista viitekehystä liittyen yrityksen

pörssilistautumiseen ja sen markkinointiin. Lisäksi käsitellään listautumisantia sijoittajan

näkökulmasta sekä pörssiyhtiön maineen roolia. Itse listautumista käsitellään tässä tutkielmassa

varsin pintapuolisesti, koska tutkielman pääaiheena on markkinointiesite. Se vaatii kuitenkin

viitekehyksekseen teoriaa pörssilistautumisesta ja sen syistä.

2.1 Listautuminen

Osakeyhtiöitä on Suomessa runsaasti, mutta vain osa näistä on julkisen kaupankäynnin kohteena.

Julkinen kaupankäynti tarkoittaa, että osakkeella käydään kauppaa pörssissä ja sille muodostuu

markkinahinta. Kun yrityksen osake on julkisen kaupankäynnin kohteena, yrityksen on mahdollista

hankkia rahoitusta paremmin ehdoin verrattuna tilanteeseen, jossa osakkeet eivät ole

jälkimarkkinakelpoisia (Westerholm 2000, 1). Julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yrityksiä

kutsutaan myös pörssiyhtiöiksi. On muistettava, että julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yritys

ei  ole  sama  asia  kuin  julkinen  osakeyhtiö  (Oyj).  Osakeyhtiö  voi  olla  julkinen,  vaikka  sillä  ei

käytäisiinkään kauppaa pörssissä. (Nasdaq Helsinki 2016, 16)

Yritystoiminnan alkuvaiheessa yritykset hankkivat pääomaa yleensä pieneltä määrältä sijoittajia,

eikä yrityksen osakkeille ole olemassa jälkimarkkinoita. Kun yritys kasvaa ja pääoman tarve lisääntyy,

pörssilistautuminen on yleensä luonteva ja houkutteleva vaihtoehto. (Westerholm 2000, 1)

Listautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen osake otetaan julkisen kaupankäynnin

kohteeksi pörssilistalla. Tavallisesti listautuminen toteutetaan järjestämällä osakeanti ja/tai

osakemyynti lisärahoituksen hankkimiseksi sekä yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi. Yksi

listautumisen tärkeimmistä tavoitteista on myös osakkeenomistajien omistuksen arvon

kasvattaminen uusien osakkeiden likviditeetin eli vaihdettavuuden kautta. (Niskanen & Niskanen

2010, 26)

Osakeanteja voidaan toteuttaa hyvin erilaisina riippuen esimerkiksi annin kohderyhmästä ja

maksutavasta. Yleisin tapa on kuitenkin uusmerkintäanti, joka voi olla joko listautumisanti (Initial

Public Offering, IPO) tai listautumisen jälkeinen osakeanti (Seasoned Equity Offering, SEO).

Listautumisannilla tarkoitetaan osakeantia, joka järjestetään yhtiön listautuessa pörssiin.
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Listautumisanti voi olla merkintäoikeusanti, suunnattu anti tai osakemyynti tai yhdistelmä näistä.

Osakemyynnissä varsinaista uusien osakkeiden antia ei järjestetä, vaan listautuminen tapahtuu jo

olemassa olevilla osakkeilla. Varsin yleistä on, että listautumisanti on yhdistelmä osakeannista sekä

– myynnistä.  (Niskanen & Niskanen 2010, 25; Nasdaq Helsinki 2016, 26) Yleisöanti on suunnatun

annin erikoistapaus, joka on suunnattu kaikille. Yleisöanteihin voivat osallistua kaikki halukkaat

tekemällä merkintävarauksia. Merkintähinta määritellään tavallisesti ennen merkinnän alkamista.

(Nasdaq Helsinki 2016, 26) Tämän tutkielman kannalta mielenkiinto keskittyy nimenomaan

yleisöanteihin; kaikkien neljän yhtiön listautumisanti sisälsi yleisöannin.

2.1.1 Listautumisen lähtökohdat - syyt ja tavoitellut hyödyt

Listautuminen on tärkeä osa yritysten elinkaarta ja sen merkitys on merkittävä niin yritykselle kuin

sen sidosryhmillekin. Listautuminen ei kuitenkaan ole pakollinen osa yrityksen elinkaarta; Suomessa

ja muualla maailmassa on olemassa paljon erittäin suuria yrityksiä, jotka ovat päättäneet olla

listautumatta pörssiin (Korkeamäki & Koskinen 2009, 9). Voidaan olettaa, että tämä päätös on tehty

optimaalisesti yrityksen kannalta, jolloin listautumiseen liittyvien haittojen täytyy siis olla etuja

suurempia. Pörssilistautumisen hyödyt ovatkin usein yrityskohtaisia, joten listautumista tulee

harkita niin omistajien, kuin yrityksen näkökulmasta (Pörssisäätiö 2016, 5).

Yrityksien listautumisen syistä on esitetty paljon tutkimuksia, jotka esittävät syitä yleensä hyötyjen

ja kustannusten näkökulmasta. Bancel ja Mittoo (2009, 845) toteavat, että tutkimuksista huolimatta

listautumiseen johtavista syistä ymmärretään kuitenkin vain vähän. Heidän mukaansa Paganon,

Panettan ja Zingalesin (1998) tutkimus ’’ Why do companies go public? ’’ on ainut tutkimus, jossa

tutkitaan erilaisia listautumiseen johtavia syitä empiirisesti. Tutkimuksessa tutkittiin italialaisia

yrityksiä, jotka listautuivat vuosina 1982–1992. Tuloksien mukaan yhtiöt listautuivat pääasiassa

vähentääkseen rahoituksen saannin rajoituksia sekä sen kustannuksia listautumisen jälkeen. Yli 70

% yhtiöistä kertoi investointien rahoittamisen kasvua varten olevan tärkein listautumisannista

tavoiteltu hyöty (Bancel & Mittoo 2009, 861). Pörssilistautuminen mahdollistaa rahoituksen

saamisen pääomamarkkinoilta yleensä listautumisannin avulla. Listautumisannin yhteydessä

hankittu uusi pääoma voi olla merkittävä joillekin yrityksille, mutta toisaalta se voi olla myös varsin

pieni koko yrityksen mittakaavassa. Listautumisanti kuitenkin mahdollistaa uuden oman pääoman
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hankinnan tulevaisuudessakin entistä helpommin. Pörssilistauksen myötä velkarahan saaminen voi

myös helpottua. (Korkeamäki & Koskinen 2009, 9)

Listautumista edeltävällä osakeannilla ja – myynnillä pyritään yleensä pääoman hankkimisen ohella

lisäämään osakkeenomistajien lukumäärää, niin että edellytykset listautumiselle täyttyvät

(Leppiniemi 2002, 288). Luonnollisesti listautumisen edellytysten on täytyttävä, jotta yrityksen

kannattaa edes harkita listautumista. Julkisen kaupankäynnin myötä osakkeiden likviditeetti

paranee huomattavasti. Listautuminen korottaa osakkeiden arvoa, jolloin yrityksenkin arvo nousee.

(Leppiniemi 2002, 288) Sijoittajat kiinnittävät erityistä huomiota likviditeettiin päättäessään ostaako

tietyn yrityksen osakkeita, mikä taas pohjautuu sijoituksen tuotto-riski – suhteeseen (Khodavanloo

& Zakaria 2016, 92). Toisaalta myös yrityksen omistajat tavoittelevat listautumisella likvidiä

markkinaa omistukselleen, jotta he voivat maksimoida omistuksensa markkina-arvon (Zheng,

Ogden, Jen 2005, 310).

Myös alkuperäisten osakkeenomistajien mahdollisuus hajauttaa omistustaan kasvaa listautumisen

yhteydessä. Kun alkuperäset osakkeenomistajat myyvät osuuksiaan yhtiöstä ja sijoittavat ne muihin

yhtiöihin,  omistuksen  hajautushyöty  voi  olla  merkittävä.  Paganon  et  al.  (1998,  39–40)  mukaan

osakkeen likviditeetti kasvaa osakekaupan kasvaessa määrällisesti ja näin ollen osakkeen

likviditeettihyöty korostuu erityisesti suurissa yhtiöissä. Tämän perusteella listautumisen

todennäköisyydellä ja yrityksen koolla on positiivinen yhteys. Merton (1987, 502) on todennut, että

yrityksen omistuspohjan laajeneminen vähentää pääoman kustannusta ja kasvattaa yrityksen arvoa.

Listautumisanti ja sitä seuraava julkinen kaupankäynti ovat usein tavoiteltuja irtautumiskeinoja

määräaikaiseksi tarkoitetusta sijoituksesta (Leppiniemi 2002, 288). Zingalesin (1995, 426) mukaan

listautumispäätös tehdään yrityksen arvon maksimoimiseksi, jotta yrityksen alkuperäinen omistaja

voi toteuttaa nk. omistajan- exit strategian ja myydä omistuksensa tai osan siitä. Yrityksen

pääomistajat haluavat usein myydä osan omistuksestaan varsinkin pienissä yhtiöissä sekä vahvistaa

näin yrityksen johtoa laajentamalla yrityksen omistuspohjaa (Burton, Helliar & Power 2006, 678).

Kun yrityksen osake on listattu pörssissä, sille muodostuu markkinahinta, joka tarjoaa yrityksen

johdolle ja sidosryhmille markkinapohjaisen arvion yrityksen arvosta. Yrityksen toiminnallinen

tehokkuus voi parantua, kun saadaan markkinapohjaisen arvon perusteella tietoa tehtyjen

päätösten laadusta. Osakemarkkinat tarjoavat ainutlaatuisesti tietoa nimenomaan tulevaisuuden
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odotuksista, mikä on suuri hyöty verrattuna kirjanpitoarvoihin, jotka perustuvat menneisyyteen.

(Korkeamäki & Koskinen 2009, 10)

Pörssilistautumisilla on usein paljon uutisarvoa, joka hyödyttää yritystä paitsi listautumisvaiheessa

mutta myös listautumisen jälkeen. Mertonin (1986, 500) mukaan sijoittaja, joka ei ole tarpeeksi

tietoinen yrityksestä, ei tule yrityksen osakkaaksi listautumisannin kautta. Näin ollen

listautumisannissa voidaan saada osakkeelle sitä parempi hinta, mitä suurempi joukko sijoittajia

tietää ja tuntee yrityksen. Julkisuus voi hyödyttää yhtiötä paitsi pääomamarkkinoilla, myös tuote- ja

rekrytointimarkkinoilla. Pörssilistauksella on nykypäivän digitalisoituneessa ja hyvin

kuluttajakeskeisessä taloudessa suuri merkitys; listautumisen avulla yhtiö voi helposti ja tehokkaasti

markkinoida ja levittää tietoa toiminnastaan ja tuotteistaan eri sidosryhmille (Pörssisäätiö 2016, 5).

Listautuminen voi olla myös puhtaasti strateginen valinta, kuten Maksimovic ja Pichler (2001, 468)

tutkimuksessaan toteavat.

Osakemarkkinat ovat tärkeässä roolissa pörssiyhtiöiden monitoroinnissa. Maksimovin ja Pichlerin

(2001, 459–460) mukaan ulkoinen monitorointi voi kuitenkin johtaa siihen, että yhtiön on annettava

tärkeitä tietoja julki, jotka voivat olla hyödyllisiä kilpailijoille.  Osakkeen hinta sisältää tietoa yrityksen

suorituskyvystä, eikä tätä tietoa voida määrittää yhtiön senhetkisestä tai tulevaisuuden

tuottodatasta. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi laadittaessa tehokkaita kannustinjärjestelmiä.

(Holmström & Tirole 1993, 678) Toisaalta monitorointi on usein tarkempaa ja suurempaa ennen

listautumista, sillä pienissä yksityisomisteisissa yrityksissä sijoittajat voivat tarkemmin monitoroida

yhtiötä, kun taas suurissa yrityksissä omistus on usein hyvin hajautunutta. Listautuminen voi olla

järkevää, kun ylimonitoroinnin kustannukset kasvavat suuriksi, mutta toisaalta listautuminenkin

aiheuttaa huomattavia kustannuksia yhtiölle. (Pagano & Röell 1998, 215–216)

2.1.2 Listautumisen edellytykset

Pääsääntöisesti listautuminen ja sen valmisteleminen yllättävät yhtiön vaativuudellaan ja

työteliäisyydellään. Pörssiyhtiön valmiuksien rakentaminen sekä listautumisen järjestämiseen

sitoutuu paljon aikaa ja usein perustavanlaatuisia toimenpiteitä. Listautuminen tuokin etujensa

lisäksi myös paljon haasteita sekä velvollisuuksia ja tehtäviä yhtiölle. (Mars, Virtanen & Virtanen

2000, 107; Kariola, Niemelä & Angervuo 2004, 73).
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Arvopaperimarkkinalaki asettaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin

liikkeeseenlaskijalle velvollisuuksia; yhtiön arvoon olennaisesti vaikuttavat päätökset sekä muut

tärkeät seikat on julkistettava. Lakisääteisten velvoitteiden lisäksi pörssiyhtiön tulee noudattaa

arvopaperipörssin sääntöjä, tämän tutkielman tapauksessa Nasdaq Helsinki Oy:n (’’Helsingin

Pörssi’’) sääntöjä. Pörssi asettaa listautuvalle yhtiölle edellytyksiä ja ehtoja sekä määrittelee

listalleottohakemuksen sisällön (Nasdaq Helsinki Oy 2017).

Ennen yhtiön listautumispäätöstä olisi hyvä selvittää yhtiön edellytykset toimia listayhtiönä.

Selvitystä yhtiön toiminnallisista ja rakenteellisista edellytyksistä kutsutaan laadullisten

listautumisedellytysten kartoitukseksi (due diligence). Selvityksessä pyritään siis arvioimaan yhtiön

taloudellista ja juridista tilaa sekä riskitekijöitä huolellisesti ja perusteellisesti. Selvityksen avulla

varmistetaan myös, että listalleottoesitteessä annetaan riittävät tiedot yhtiöstä (Finanssivalvonta

2013c, 3; Kariola et al. 2004, 84; Pörssisäätiö 2016, 21). Finanssivalvonta suosittelee selvityksen

sisältävän ainakin seuraavat osa-alueet: hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, ulkoinen ja sisäinen

laskenta sekä raportointi, budjetointi ja ennustaminen, riskit ja riskienhallinta ja henkilöstö

(Finanssivalvonta 2013c, 4-6). Keskeisiä selvitettäviä seikkoja ovat muun muassa yhtiön tuottamien

taloudellisten raporttien luotettavuus, laatu ja ajantasaisuus sekä niiden asianmukainen seuranta,

ennusteiden luotettavuus ja totuudenmukaisuus sekä tiedonantovelvollisuuden ottaminen

huomioon johdon työskentelyssä ja sisäisessä ohjauksessa (Finanssivalvonta 2013d).

Yleisiä listalleottamisen edellytyksiä käsitellään Valtionvarainministeriön asetuksessa 2027/2012

arvopaperin ottamisesta pörssilistalle. Lisäksi Helsingin Pörssillä on omat yleiset listalleottamisen

edellytykset, jotka pohjautuvat osin edellä mainittuun asetukseen. Listalleottamisen edellytyksistä

tässä tutkielmassa tarkastellaan säännöllistä ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta, sillä sen voidaan

todeta olevan yksi tärkeimmistä listalleottamisen edellytyksistä sijoittajan näkökulmasta.

Pörssiyhtiön yksi tärkeimmistä velvollisuuksista on huolehtia tiedonantovelvollisuudesta sekä

riittävästä raportoinnista ja sillä täytyy olla edellytykset tähän.  Listautumista suunnitteleva yritys

on velvollinen antamaan sijoittajille tasapuolisesti sekä johdonmukaisesti tiedot seikoista, jotka

voivat olennaisesti vaikuttaa arvopaperin arvoon. Pörssiyhtiön yleinen tiedonantovelvollisuus alkaa

siis siitä hetkestä, kun se ilmoittaa listautumisaikeistaan. Listautuvan yhtiön tiedonantovelvollisuus

koostuu listalleottoesitteestä, sekä listautumisen jälkeen jatkuvasta ja säännöllisestä

tiedonantovelvollisuudesta. (Finanssivalvonta 2017b)
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Arvopaperimarkkinoilla on meneteltävä hyvän arvopaperimarkkinatavan mukaisesti eikä

markkinoinnissa saa antaa harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia tietoja. (Hoppu & Hoppu 2016,

425) Pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden olennaisin sisältö määräytyy arvopaperimarkkinalain

perusteella, mutta myös EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus MAR sekä komission asetukset ja

muu MAR-asetusta täydentävä EU-tason sääntely, valtionvarainministeriön asetus arvopaperin

liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n

julkistama hallinnointikoodi sekä ESMA:n, Finanssivalvonnan ja pörssin ohjeistukset sääntelevät

pörssiyhtiön tiedottamista. (Pörssisäätiö 2016, 34)

Jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella tarkoitetaan lähinnä sisäpiiritiedon julkistamista. Sisäpiiritieto

on tietoa, joka liittyy liikkeeseenlaskijaan ja jolla julkistettaessaan olisi todennäköisesti vaikutus

arvopaperin hintaan. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedottaminen

yritysjärjestelyistä, tulevaisuuden näkymistä sekä tulosvaroituksista. Tiedottamisen täytyy tapahtua

ilman aiheetonta viivästystä. Liikkeeseenlaskijan taloudellista asemasta ja tuloksesta tiedottaminen

kuuluvat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin. Listayhtiön tulee julkistaa puolivuosikatsaus

sekä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus. (Finanssivalvonta 2013e; f; g)

2.1.3 Listautumisen oikea-aikaisuus

Listautumisen oikea-aikaisuus on yksi tärkeimmistä asioista päätettäessä yhtiön

listautumispäätöksestä, sillä se määrittelee pitkälti yhdessä merkintähinnan kanssa listautumisen

onnistumisen. Markkinoiden yleisen tilanteen on todettu olevan tärkeä tekijä

listautumispäätöksessä, mutta varsinkin sen ajoittamisessa. Toisten mukaan taas yrityksen

pääomatarve ja elinkaaren vaihe vaikuttavat merkittävästi listautumisen ajoittamiseen. Ibbotson ja

Jaffe (1975) ja Ritter (1984) sekä lukuisat muut tutkijat ovat todistaneet, että listautumisannit

tapahtuvat usein ”aalloissa” (IPO waves). IPO-markkinoiden sanotaan olevan kuumat, kun

listautuvien yritysten lukumäärä on korkeampi kuin keskimääräinen listautumisten lukumäärä.

Kuumien markkinoiden aikaan listautuneiden yritysten osakkeen ensimmäisen kaupankäyntipäivän

tuoton tai toisin ilmaistuna alihinnoittelun on todettu olevan rajumpi kuin nk. kylmien markkinoiden

aikaan listautuneiden. (Blomkvist 2014, 4) Myös korkea arvostustaso sekä suotuisat

makrotaloudelliset olosuhteet markkinoilla ovat yhteydessä kuumiin IPO – markkinoihin (Pagano et

al. 1998, 41).
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Brau ja Fawcett (2006) tutkivat listautumista sekä IPO:n ajoitusta artikkelissaan ja hekin toteavat,

että yritykset pyrkivät ensisijaisesti listautumaan silloin, kun hinnoittelu on houkuttelevalla tasolla

ja yrityksellä on mahdollisuus voittoihin. Burton et al. (2006, 77) mukaan tärkein tekijä ajoituksessa

on kasvun tavoittelu ja sen rahoittaminen, joskin myös yhtiön tunnettuuden kasvattaminen sekä

toimialan trendit vaikuttavat. Windows-of-opportunity -teoria tukee kuumien markkinoiden

hyödyntämistä listautumisen ajoituksessa; yhtiöt voivat päätyä listautumaan markkinoilla

vallitsevan erityisen suosiollisen ajankohdan vallitessa (Bancel & Mittoo 2009, 865).  Erityisesti

pienempien yritysten kohdalla suurien yritysten listautumiset tiettynä ajankohtana voivat indikoida

suotuisasta ajankohdasta listautua; pienet yritykset saattavat pyrkiä vahvistamaan omaa

mainettaan suurien yrityksen listautumisten nojalla (Brau & Fawcett 2006, 410).

 2.2 Listautumisen markkinointi

Enemmistö uusien pörssiyhtiöiden johdon edustajista toteaa, että suurin muutos yhtiön

operatiivisessa toiminnassa listautumisen yhteydessä tapahtuu viestinnässä. Tästä syystä

viestintään on kiinnitettävä erityistä huomiota jo varhaisessa vaiheessa ennen listautumista. (Mars

et al. 2000, 25). Viestintäkulttuuriin sisältyy tiedotusvelvoitteiden täyttämisen lisäksi olennaisesti

listautumisannin markkinoiminen.

Listautumisen markkinointi on olennainen osa listautumisprosessia, sillä sen avulla luodaan ja myös

testataan tulevan pörssiyhtiön kysyntää. Markkinointi kohdennetaan yleensä sekä piensijoittajille

että institutionaalisille sijoittajille. Markkinointi listautumisen yhteydessä on pitkä prosessi, josta

voidaan erotella ainakin seuraavat vaiheet: alustavat sijoittajatapaamiset (nk. early look- meetings),

analyytikkopresentaatiot, pilot-fishing – tapaamiset, ennakkomarkkinointi, roadshow sekä

yleisömarkkinointi. (Pörssisäätiö 2016, 27)

Early look- tapaamisissa yhtiön johto tapaa ensisijaisia ja valikoituja sijoittajaehdokkaita ja esittelee

heille niin sijoitustarinaa kuin yritystäkin. Näiden tapaamisten tavoitteena on sitouttaa

ydinsijoittajia heti listautumisprosessin alkuvaiheessa, ja näin saada sijoittajien näkemyksiä

listautumisen markkinointiin ja sijoitustarinaan (Pörssisäätiö 2016, 27). Sijoitustarina kertoo miksi

juuri kyseiseen yhtiöön kannattaa sijoittaa. Sijoitustarinan rakentamisessa kuten myös

listalleottoesitteen laatimisessa viestinnän näkökulma on erittäin tarpeellinen, sillä ensimmäisiä
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toimenpiteitä listautumisen markkinointiin liittyen on yhtiön liiketoimintastrategian kiteyttäminen

viestinnälliseen muotoon. Sijoitustarinan myötä syntyy perusargumentaatio, jota käytetään

muussakin listautumiseen liittyvässä markkinoinnissa ja viestinnässä. Muutamien valikoitujen

avainargumenttien toistaminen lisää markkinoinnin tehokkuutta. Usein juuri listautuneilla yrityksillä

sijoittajaviestintä onkin tehokkaampaa ja hiotumpaa verrattuna vanhempiin pörssiyhtiöihin. (Mars

et al. 2000, 108–109)

Analyytikkopresentaatioissa esitetään listautumisannin pääjärjestäjä sekä laaja-alainen

esitysmateriaali yhtiöstä ja sen sijoitustarinasta. Tavoitteena on kertoa analyytikolle yhtiöstä, jotta

hän osaa hyödyntää tietoa ennakkomarkkinointivaiheessa. Analyytikko valmistelee esityksen

perusteella osaketutkimusraportin. Tämän jälkeen yrityksen johto tapaa jälleen sijoittajia nk. pilot-

fishing-tapaamisissa, joiden tavoitteena on vahvistaa sijoitustarinaa ja saada palautetta; näin

jatketaan ydinsijoittajien sitouttamista. (Pörssisäätiö 2016, 27)

Ennakkomarkkinointi voidaan aloittaa, kun yhtiö on julkistanut listautumisaikeensa.

Osakeanalyytikko esittelee osaketutkimuksensa laajalle yleisölle ja annin pääjärjestäjä kerää

sijoittajilta palautetta, jonka perusteella pääjärjestäjä yhdessä omistajien kanssa voivat vielä

muuttaa arvostusnäkemystään yhtiöstä ja asettaa hintavälin listautumisantiin. Roadshow aloitetaan

merkintäajan alettua, jolloin yhtiö tapaa kotimaisia sekä ulkomaisia sijoittajia. Listautumisesite on

myös jo julkaistu tässä vaiheessa. Roadshown tavoitteena on kerätä mahdollisimman paljon

merkintöjä ja se pyritään tekemään nimenomaan sijoitustarinan avulla.  Piensijoittajille kohdistettu

yleisömarkkinointi aloitetaan merkintäajan alettua ja sen keinoihin kuuluu olennaisesti valikoidulle

joukolle lähetettävä markkinointiesite. (Pörssisäätiö 2016, 27; Mars et al. 2000, 112–113)

Myös mainonta valituissa medioissa sekä sijoittajasivut yhtiön kotisivuilla toimivat

markkinointikanavina. Pelkästään listautumisen julkistamisella yhtiö saa usein jo näkyvyyttä eri

medioissa, mutta myös merkintäaikana tilannetta seurataan medioiden puolelta usein tiiviisti.

Tällainen näkyvyys on omiaan yhtiön listautumisen markkinoinnin kannalta. (Pörssisäätiö 2016, 27)

On myös hyvä tiedostaa jo listautumisprosessin alkuvaiheessa, että markkinointimateriaalin ja sen

tuotannon organisointi jää yhtiön vastuulle, kun taas listautumisannin pääjärjestäjä ja muut tahot

huolehtivat käytännössä listautumisannin järjestämisestä.
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2.2.1 Listalleottoesite ja markkinointiesite

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeellelaskijalla on velvollisuus julkistaa

yhtiön arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat päätökset ja muut seikat. Pörssiyhtiön

tiedonantovelvollisuus muodostuu listautumisvaiheessa listalleottoesitteestä ja jatkuvasta sekä

säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta. (Finanssivalvonta 2017b)

Arvopaperimarkkinalain (AML) (14.12.2012/746, 4.luku 10§, 16§) mukaan arvopapereita koskeva

esite on julkaistava ennen arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle

sekä pidettävä se yleisön saatavilla, kunnes arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi,

kuitenkin enintään 12 kuukauden kuluessa siitä, kun esite on hyväksytty. Esitteen saa julkaista, kun

Finanssivalvonta on hyväksynyt sen tai muun ETA-valtion toimivaltainen viranomainen on 5 luvun 2

§:n mukaisesti ilmoittanut Finanssivalvonnalle esitteen olevan hyväksytty. Esite on julkaistava

samanmuotoisena sekä – sisältöisenä kuin se on hyväksytty. Arvopaperien liikkeeseenlaskijan ohella

esitteen laatimisesta ja julkaisemisesta vastaa se, joka toimeksiannon nojalla vastaa arvopaperin

hakemisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. (AML 14.12.2012/746, 4.luku 10§)

Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi listayhtiön tulee noudattaa arvopaperipörssin sääntöjä,

tämän tutkielman tapauksessa Helsingin Pörssin sääntöjä (Nasdaq Helsinki Oy 2017).

Listautuminen edellyttää siis listalleottoesitteen laadintaa. Listautumisesitteen laadinnan kannalta

keskeisin ohje on Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto. Se sisältää

keskeisimmät Finanssivalvonnan suositukset ja tulkinnat liittyen arvopaperien tarjoamiseen ja

listalleottoon.

Finanssivalvonta kommentoi listautumiseen liittyvää markkinointimateriaalia etukäteen, vaikka

pääsääntöisesti arvopaperien markkinoinnin arviointi tapahtuukin jälkikäteen. Määräykset ja ohjeet

6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto sekä 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden

markkinointi sisältävät arvopaperien markkinointiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Markkinointiesitettä ei siis säädellä lailla kuten listalleottoesitettä. Markkinointiesite kuitenkin

pohjautuu listalleottoesitteeseen, jolloin markkinointiesitteen tiedot ovat yhtä relevantteja kuin

listalleottoesitteenkin. Markkinointiesitteitä lähetetään valikoiduille sijoittajille postitse, ja esitteitä

on saatavilla myös merkintäpaikoissa sekä yrityksen kotisivuilla. Markkinointiesite on suunnattu

julkiseksi kuten listalleottoesitekin. Tässä tutkielmassa analysoinnin kohteena on markkinointiesite.
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Listautumisen yhteydessä käytettävä markkinointiaineisto ja osaketutkimusraportit on toimitettava

Finanssivalvonnalle ennen markkinoinnin aloittamista. FIVA kommentoi markkinointimateriaalia ja

puuttuu mahdollisesti harhaanjohtavaan markkinointiin, mutta ei erikseen hyväksy

markkinointiesitettä. Markkinointiesitteessä esitettävien tietojen on oltava johdonmukaisia

suhteessa listalleottoesitteeseen ja FIVA:n mukaan markkinointi todetaan harhaanjohtavaksi, jos

tästä vaatimuksesta poiketaan. Markkinointiaineistossa on viitattava Finanssivalvonnan

hyväksymään esitteeseen sekä mainittava paikka, jossa kyseinen esite on saatavilla.

Esimarkkinointivaiheessa annettavien tietojen osalta on noudatettava erityistä huolellisuutta, sillä

esimarkkinointivaiheessa pyritään kartoittamaan sijoittajien kiinnostusta ennen julkista tarjoamista,

ja tällöin tieto ei saa olla harhaanjohtavaa. Tulevasta annista tulisi Finanssivalvonnan mukaan antaa

vain esimarkkinoinnin kannalta välttämättömät tiedot ja korostaa tiedon luotettavuutta sekä

muistuttaa sisäpiirisäännöksistä. Tiedon jakamisen tulee olla tasapuolista, eikä valikoiduille

sijoittajille voi siis antaa enempää tietoa tai ristiriitaista tietoa verrattuna muihin. (Finanssivalvonta

2013b)

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) säätää tarkemmin markkinoiden tunnustelusta

(market sounding). Markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan toimia, joissa esimerkiksi pääjärjestäjä

välittää tietoja sijoittajalle ennen osakkeiden tarjoamisen julkistamista tarkoituksenaan kartoittaa

kiinnostusta listautumiseen. Jos sisäpiiritietoa kuitenkin luovutetaan, markkinoivan tahon tulee

pitää huoli, että tietoja saava henkilö on tietoinen rajoituksista ja kielloista jotka koskevat

sisäpiiritiedon paljastamista ja hyväksikäyttämistä. Henkilön tulee sitoutua pitämään sisäpiiritieto

luottamuksellisena, ja toisaalta liikkeeseenlaskijan tulee pitää listaa henkilöistä, jotka ovat saaneet

sisäpiiritietoa ja mitä sisäpiiritietoa he ovat saaneet. (Finanssivalvonta 2013c)

Markkinoiden tunnustelua koskeva säännös koskee kuitenkin sisäpiiritiedon hallinnointia, eikä siis

sellaisenaan sovellu listautuvan yhtiön toimien arviointiin ennen kuin yhtiön osakkeita on haettu

otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Sijoittajien tasapuolinen kohtelu ja kielto

markkinoida listautuvan yhtiön osakkeita ilman hyväksyttyä esitettä johtavat esitietojen

luottamuksellisuuteen. MAR-asetuksen säännökset sisäpiiritiedon käsittelystä markkinoiden

tunnustelun osalta ovat toivottavia toimintatapoja myös listautuvalle yhtiölle. (Finanssivalvonta

2013c)
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2.2.2 Maine menestystekijänä

Listautuvan yrityksen listautumisannin onnistumiseen vaikuttavat monet tekijät, eikä kaikkia

tekijöitä voida edes luotettavasti identifioida. Yrityksen maineen ja yrityskuvan voidaan kuitenkin

todeta olevan tärkeässä asemassa yhtiön listautuessa pörssiin, sillä ’’ viimeistään kun yritys

hakeutuu pörssiin, siitä tulee julkinen olio ’’. Maineenhallintaa ei voida hallita rationaalisen logiikan

avulla, sillä keskeinen maineen rakentumiseen vaikuttava tekijä on emotionaalinen vetovoima -

yleisön kokemat tunteet muokkaavat maineen tietynlaiseksi. (Aula & Heinonen 2011, 16,45)

Sijoittajien mielikuviin yrityksestä vaikuttaa pitkälti se, pystyykö yritys profiloitumaan kiinnostavana

yrityksenä, jolla on tulevaisuus. Rahoittajien huomio on perinteisesti kiinnittynyt lukuihin ja

faktoihin, mutta tänä päivänä tärkeässä asemassa ovat myös yrityksen kiinnostavuus ja tunnettuus.

Voimakkaimmin mielikuvien merkitys on näkynyt sijoitustoiminnassa. Esimerkiksi yrityksen

substanssiarvon ja markkina-arvon välinen ero kertoo hyvin siitä, millainen merkitys luottamuksella

ja uskolla, eli toisin sanoen mielikuvilla, on yrityksen arvostukseen rahoittajien silmissä. Tätä eroa

onkin kutsuttu myös mainepääomaksi. (Pitkänen 2001, 78-81)

Maineella voidaan todeta olevan arvostus-, arvo- sekä suojavaikutus kuin myös vaikutus ’’ hyväksi

yritykseksi ’’ tulemiseen. Arvostusvaikutus heijastelee niitä positiivisia käsityksiä, joita yleisöllä on

yrityksestä. Arvostettua yhtiötä kunnioitetaan, siihen luotetaan ja sen kanssa halutaan olla

tekemisissä. Arvovaikutus vaikuttaa esimerkiksi yrityksen oman pääoman tuottoon ja markkina-

arvon kehitykseen; hyvä maine voi tuoda mainepääomaa sekä rahaa. Hyvä maine myös suojaa

yhtiötä kriisitilanteissa. Pörssissä nousevien markkinoiden aikaan hyvämaineisten yhtiöiden kurssi

kehittyy huonomaineisia paremmin ja laskevilla markkinoilla hyvämaineisten kurssit laskevat

vähemmän kuin huonomaineisten. Lopulta yritys voi saavuttaa ’’hyvän yrityksen’’ aseman. Yritykset

uskovat, että hyvänä yrityksenä oleminen on tae pitkäaikaiseen menestykseen. (Aula & Mantere

2005, 21-23)

Yrityksen maineenhallinta kokee suuria muutoksia yhtiön listautuessa pörssiin. Lakisääteisten

velvollisuuksien hoitaminen ja tiedonantovelvollisuus voivat vaikuttaa positiivisesti mutta myös

dramaattisen negatiivisesti yrityksen maineeseen, jos pörssiyhtiö ei hoida velvollisuuksiaan

sidosryhmiinsä nähden. Pitkäsen (2001, 81) mukaan myös tapa, jolla listautuneista yrityksistä

välitetään tietoa, muuttuu. Monet yrityksiä koskevat mielenkiintoiset, jopa persoonalliset, piirteet
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hioutuvat pois. Tämä johtuu siitä, että pörssiyhtiön rooli on tietynlainen, ja sitä säätelevät monet

säännökset ja lait.

Listautuvan yrityksen kannalta listautumisen markkinointi ja yrityksen markkinointi – maineen ja

yrityskuvan markkinointi – on siis tärkeässä roolissa. Yhtiön tunnettuus tai toisaalta

tuntemattomuus voivat määritellä pitkälti sijoittajan osallistumishalukkuuden listautumisantiin.

Usein varoitetaan sijoittamasta yhtiöihin, joiden liiketoimintaa ei tunne. Tunnettujen yhtiöiden

liiketoiminta on yleisesti tuttua monille sijoittajille, mutta ei välttämättä niinkään perinpohjaisesti.

Yhtiön tunnettuus tekee siihen sijoittamisesta helpompaa ja oikeutetumpaa. Sijoittaisitko itse

listautuvaan yritykseen, josta et ole ikinä kuullut? Joku saattaa toki sijoittaa, mutta silloinkin

sijoituspäätöksen taustalla on todennäköisesti hankittua tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja sen

kannattavuudesta. Toisaalta, jos sijoittaja on hankkinut yhtiöstä tietoa, silloin yhtiö on hänen

silmissään jo tunnettu. Maineesta käydään kovaa kilpailua, ja yksinkertaisin syy mainekilpailuun on

raha. Maineesta onkin hyvää vauhtia tulossa bisnestä (Aula & Mantere 2005, 53).

2.3 Listautumisantien kannattavuus sijoittajan näkökulmasta

Tässä teorialuvussa keskitytään listautumisantien kannattavuuteen sijoittajan näkökulmasta; miksi

listautumisannit nähdään usein houkuttelevina sijoituskohteina. Kannattavuutta tarkastellaan

lyhyellä aikavälillä ja keskitytään listautumisantien alihinnoitteluun.

2.3.1 Listautumisantien alihinnoittelu

Listautumisannit ovat olleet jo 80-luvun alusta alkaen yksi tutkituimmista aiheista yritysrahoituksen

alalla (Westerholm 2000, 1). Listautumisantien kannattavuus sijoittajille perustuu juuri

listautumisantien alihinnoitteluun. Kirjallisuudessa on esitetty paljon erilaisia hypoteeseja sille,

miksi listautumisanneissa merkittyjen osakkeiden hinta pyrkii nousemaan ensimmäisenä

kaupankäyntipäivänä useammin kuin laskemaan.

Listautumisannin onnistumisen kannalta tärkein tekijä on merkintähinta. Usein yhtiöt asettavat

merkintähinnan jonkin verran käyvän arvon alapuolelle; näin sijoittajilla on intressi osallistua antiin

ja listautumisen onnistuminen varmistetaan. Kuitenkin jos merkintähinta on liian alhainen, yhtiön
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keräämä pääoma jää alhaisemmaksi kuin olisi mahdollista, ja toisaalta jos merkintähinta asetetaan

liian korkeaksi, anti tulee alimerkityksi eivätkä kaikki osakkeet tule merkityksi. Käytännössä

merkintähinta pyritään siis asettamaan hieman markkina-arvoa alhaisemmaksi. (Leppiniemi 2002,

288–289) Listautumisannit tulevatkin yleensä yrityksille kalliimmiksi kuin tavalliset osakeannit.

Tämä johtuu siitä, että jo listattu yritys voi myydä osakkeensa niiden todellisella arvolla, kun taas

listautuvan yrityksen osakkeilla ei vielä ole olemassa markkinahintaa. Osakepääoman hankkimisen

liikkeeseenlaskukustannukset ovat yleisesti selvästi korkeammat kuin vieraan pääoman. (Knüpfer &

Puttonen 2012, 34) Osakkeen alihinnoittelusta seuraa nk. pikavoittojen mahdollisuus sijoittajille;

kun osake otetaan pörssilistalle, sen hinta nousee korkeammaksi kuin merkintähinta ja tästä

erotuksesta sijoittajat ovat kiinnostuneita lyhyellä aikavälillä (Niskanen & Niskanen 2010, 27).

Hahlin et al. (2014, 8) mukaan useimmat teoriat listautumisantien alihinnoittelusta perustuvat

epäsymmetriseen tietoon listautumisannin osapuolten välillä. Listautuvan yhtiön ja sijoittajien

intressien eroavaisuus on luonnollisin syy listautumisantien alihinnoitteluun. Epäsymmetrisen

tiedon olemassaolo niin sijoittajien ja yhtiön välillä kuin sijoittajienkin kesken liittyy keskeisesti

alihinnoitteluun. Yrityksen vanhojen omistajien intressi on myydä osakkeet mahdollisimman

korkealla hinnalla, sillä heidän voidaan yhdessä yhtiön johdon kanssa olettaa tuntevan osakkeen

todellisen arvon. Toisaalta korkea merkintähinta luo sijoittajille epäluuloja asetettua merkintähintaa

kohtaan. (Knüpfer & Puttonen 2012, 35)

Listautumisantien alihinnoittelu on poikkeama markkinatehokkuudesta, sillä tehokkailla

rahoitusmarkkinoilla kaikki saatavilla oleva tieto heijastuu osakkeiden hintoihin välittömästi.

Tehokkailla markkinoilla osakkeen edellisen päivän hinnan muutos ei kerro mitään

tämänpäiväisestä tuotosta, sillä osakkeen hinta muuttuu vain uuden informaation myötä. (Knüpfer

& Puttonen 2012, 162-163) Alihinnoittelun tilanteessa mahdollisuudet pikavoittoihin perustuvat

siihen, että listautuvan yhtiön osakkeella ei yksinkertaisesti ole vielä markkinahintaa.

Useimpien teorioiden mukaan listautumisannit alihinnoitellaan tarkoituksella juuri epäsymmetrisen

tiedon vuoksi. Yksi kuuluisimmista teorioista on Kevin Rockin (1986) kehittämä voittajan kirous -

hypoteesi (winner’s curse). Sen mukaan informoidut sijoittajat sijoittavat vain houkuttelevasti

hinnoiteltuihin listautumisanteihin, eli alihinnoiteltuihin listautumisanteihin, kun taas ei-

informoidut sijoittajat sijoittavat usein ylihinnoiteltuihin listautumisanteihin, sillä heillä ei ole tietoa

siitä onko listautumisanti houkuttelevasti hinnoiteltu vai ei. Listautumisannit alihinnoitellaan

tarkoituksella, jotta ei-informoitujen sijoittajien suurempaa osuutta suhteellisesti vähemmän
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tuottavista listautumisanneista voitaisiin kompensoida. (Westerholm 2000, 4; Keloharju 1993, 251-

252) Keloharju tutki (1993, 272) voittajan kirous -hypoteesia Suomen markkinoilla 80

listautumisannin avulla vuosina 1984 – 1989 ja tulokset osoittivat ensimmäisen päivän tuottojen

olleen keskimäärin 8,7 %. Suomessa aihetta ovat lähivuosina tutkineet mm. Hahl et al. (2014, 29)

tutkimuksessaan ’’Value versus growth in IPOs: New evidence from Finland; vuosina 1994 – 2006

Suomessa tapahtuneet listautumisannit ovat olleet merkittävästi alihinnoiteltuja ensimmäisen

päivän tuottojen ollessa keskimäärin 15,6%. Alihinnoittelusta on useita, joskin erisuuruisia

tutkimuksia myös kansainvälisillä markkinoilla. Ibbotson ja Jaffe (1975, 1037) tutkivat alihinnoittelua

Yhdysvalloissa havaiten useimpien listautumisantien olevan alihinnoiteltuja keskimääräisten

tuottojen ollessa lähes 17%.

Alihinnoittelulla voidaan signaloida yrityksen suotuisista tulevaisuudennäkymistä, kuten myös

yrityksen laadusta. Positiivista tulevaisuudennäkymistä johtuen yhtiöllä on varaa alihinnoitella

listautumisantinsa, sillä se uskoo listautumisannista saavutettavissa olevien tulevaisuuden tuottojen

olevan korkeampia, kuin alihinnoittelusta aiheutuva kustannus. Näin sijoittajille pyritään luomaan

hyvä kuva yrityksestä; tämä hyödyttää yritystä esimerkiksi sen hankkiessa tulevaisuudessa lisää

rahaa pääomamarkkinoilta. (Ibbotson & Jaffe 1975, 1028; Allen & Faulhaber 1989, 320; Welch 1989,

422) Muitakin syitä alihinnoittelullekin on esitetty: muun muassa informaatioryöpyt, kallis

informaation hankinta, oikeusvastuiden ja oikeuskäsittelyiden välttely sekä hinnan vakauttaminen

(Westerholm 2000, 3).

Listautumisantien alihinnoittelulle on löydettävissä useita eri teorioita, ja useimmat perustuvat

ajatukseen, että listautumisantien alihinnoittelu on tarkoituksellista. Vaikka listautumisannit ovat

usein lyhyellä aikavälillä tuottavia niiden tarjoamien pikavoittojen takia, pitkällä aikavälillä

listautumisantien tuoton on todettu olevan alle markkinatuoton. Listautumisantien alisuoriutumista

suhteessa markkinoihin on tutkittu monilla markkinoilla, ja siitä on saatu paljon viitteitä. Suomessa

Hahl et. al (2014, 29) totesivat listautuneiden suomalaisyritysten olleen keskimäärin huonoja

sijoituskohteita kolmen vuoden periodilla listautumisantien markkinakorjatun tuoton ollessa

listautumisesta seuraavan kolmen vuoden aikana -30%.
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA - MENETELMÄ

Tässä luvussa esitellään lyhyesti neljä yhtiötä, joiden markkinointiesitteistä tutkielman aineisto

koostuu. Aineiston kuvauksen jälkeen käydään läpi tutkimusmenetelmänä käytettävän retorisen

diskurssianalyysin teoriaa.

3.1 Aineiston kuvaus

Tutkielman aineisto koostuu Kamuxin, Silmäaseman, Rovion sekä Terveystalon

markkinointiesitteistä. Kaikki neljä yhtiötä ovat listautuneet Helsingin Pörssin päälistalle vuonna

2017, ja markkinointiesitteiden tarkoituksena oli markkinoida tulevaa listautumisantia.

Markkinointiesitteet ovat saatavilla kunkin yrityksen kotisivuilta pdf -muodossa, josta ne saatiin

aineistoksi tähän tutkielmaan, lukuun ottamatta Terveystalon markkinointiesitettä, joka tuli postitse

tutkijalle. Markkinointiesitteistä muodostui kokonaisuudessaan 120 -sivuinen aineisto.

Seuraavaksi yhtiöt esitellään lyhyesti, jotta lukija saisi ensikuvan markkinointiesitteiden sisällöstä.

Yhtiöitä, niiden strategiaa, taloudellista tilannetta tai tulevaisuudennäkymiä ei esitellä tämän

tarkemmin, sillä tiedot pohjautuvat markkinointiesitteisiin, jotka ovat luettavissa tämän tutkielman

liitteinä.

Kamux Oyj (LIITE 1)

Kamux Oyj on käytettyjen autojen myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux toimii

Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa; ketjuun kuuluu tällä hetkellä 48 myymälää. Ensimmäinen Kamux-

autoliike avattiin Hämeenlinnaan vuonna 2003 ja perustamisensa jälkeen yhtiö on myynyt yli

140 000 autoa. Kamuxin toiminta on kasvanut nopeasti: keskimääräinen liikevaihdon kasvu on ollut

39% vuodessa vuosien 2013-2016 aikana.

Kamuxin liiketoiminta pohjautuu verkkosivujen ja autoliikkeiden yhdistelmään, jonka avulla yhtiö

voi tarjota käytettyjä aitoja edullisilla hinnoilla asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kamux

tarjoaa asiakkailleen niin rahoitus- ja vakuutustuotteita kuin myös yhtiön omaa Kamux-Plus -

palvelua. Kamux keskittyy toiminnassaan tarjoamaan kuluttajille kokonaispalvelua, joka palvelee

kuluttajan tarpeita paremmin kuin perinteiset myyntikanavat. Yhtiön tavoitteena on olla
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autokaupan digitalisaation edelläkävijä. Kamuxin voimakas ja kannattava kasvu onkin osoittanut,

että liiketoimintamalli on toimiva ja kasvumahdollisuuksia on paljon myös tulevaisuudessa. Kamuxin

visiona on olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju

Euroopassa.

Silmäasema Oyj (LIITE 2)

Silmäasema Oyj on Suomen johtava toimija yksityisissä silmäleikkauksissa sekä lisäksi Suomen

toiseksi suurin optikkoketju 25,3 % markkinaosuudella. Koko Silmäasema-ketjussa työskentelee

noin tuhat ammattilaista; ketju kattaa lähes 150 Silmäasema-myymälää ja 13 silmäsairaalaa. Yhtiöllä

on myös kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema tarjoaa optisia tuotteita, optikko-, silmälääkäri-

ja silmäkirurgisia palveluja sekä silmälaboratoriopalveluja ja asiakkaisiin kuuluvat niin yritykset ja

yksityisasiakkaat kuten myös julkinen sektori. Silmäaseman selkeä vahvuus verrattuna alan muihin

toimijoihin onkin sen liiketoimintamalli, joka tarjoaa kaikki näkemisen sekä silmäterveyden tuotteet

ja palvelut yhdessä.

Yli 40-vuotias Silmäasema on kasvanut kannattavasti viime vuosina ja näkemisen ja silmäterveyden

ala on myös tulevaisuuden kasvuala. Kasvustrategiaansa toteuttamalla Silmäasema on kasvattanut

jo verkostoaan, liikevaihtoaan kuin markkinaosuuttaankin. Näkemisen tarpeiden muuttuessa

tarvitaan myös yhä enemmän tilanteisiin sopivia silmälaseja sekä leikkauksia. Väestön ikääntyminen

lisää palvelujen tarvetta, mikä luo perustaa silmäterveyden markkinalle. Yleiseen hyvinvointiin

panostus ja henkilökohtaisen terveyden korostus sekä yksityisen palvelutuotannon kasvu tukevat

tulevaisuudessa yksityisten silmäterveyden markkinoiden kasvua. Silmäaseman tavoitteena on

valtakunnallisesti paras kysyntäpohjainen kokonaistarjonta optisen alan vähittäiskauppojen sekä

silmäsairaalojen tuotteissa ja palveluissa.

Rovio Entertainment Oyj (LIITE3)

Rovio Entertainment Oyj on suomalaislähtöinen maailmanlaajuisesti toimiva peleihin keskittyvä

viihdeyhtiö. Rovio luo, kehittelee ja julkaisee mobiilipelejä, mutta harjoittaa myös

lisensointitoimintaa. Yhtiö tunnetaan parhaiten sen luomasta Angry Birds -mobiilipelistä, joka on

sittemmin laajentunut kokonaiseksi maailmanlaajuiseksi brändiksi, jonka tunnettuus on 97%.

Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen lopussa viimeiseltä kahdeltatoista

kuukaudelta 266 miljoonaa euroa. Rovion liiketoiminta jakautuu kahteen liiketoimintayksikköön,

jotka ovat Games ja Brand Licencing. Liikevaihdosta noin 80 prosenttia tulee Games –
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liiketoiminnasta ja loput 20 prosenttia Brand Licencing – liiketoiminnosta. Games-

liiketoimintayksikön tavoitteena on luoda, kehittää ja julkaista mobiilipelejä. Yhtiön peliportfolio on

monipuolinen ja erittäin suosittu. Brand Licencing – liiketoimintayksikkö huolehtii Rovion Angry

Birds- brändin ja hahmojen lisensoinnista.

Mobiilipelimarkkinat ovat suuret ja nopeasti kasvavat; kuluttajat käyttävät yhä kasvavissa määrin

aikaa digitaalisten laitteiden parissa. Rovion vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

liikevaihto kasvoi huimat 94 prosenttia. Yhtiön tavoitteena on julkaista pelejä, jotka nousevat

maailmanlaajuiseen suosioon ja myös säilyttävät tämän suosion: ’’ vähemmän, suurempia ja

parempia’’. Mobiilipelimarkkinan toimialan koko oli 39 miljardia dollaria vuonna 2016 ollen kyseisen

vuoden nopeimmin kasvava viihdemarkkinasegmentti. Mobiilipelien ansaintamalliksi ovat nousseet

ilmaiseksi pelattavissa olevat pelit, jotka tarjoavat käyttäjälle mahdollisuuden tehdä pelin sisäisiä

ostoja. Rovio on vastannut tähän muutokseen muuttamalla kaikki pelinsä tämän mallin mukaisiksi.

Rovion tavoitteena on pyrkiä laajentamaan peliensä käyttäjäkuntaa sekä tehostaa monetisaatiota,

(sitä kuinka paljon pelaajat käyttävät rahaa in app-ostoksiin) ja näin kasvattaa liikevaihtoa. Yksi

yhtiön tärkeimmistä tavoitteista on Angry Birds -brändin arvon pitkäaikainen kasvattaminen. Koska

mobiilipelimarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa, Rovio seuraa jatkuvasti tulevaisuuden

teknologioita ja palveluja; tällä hetkellä pitkän aikavälin mahdollisuuksia ovat muun muassa

virtuaali-, lisätty- ja yhdistelmätodellisuus sekä e -urheilu.

Terveystalo Oyj (LIITE 4)

Neljän yksityisen lääkärikeskuksen yhteenliittymä Terveystalo Oyj on yksi Suomen johtavista

yksityisistä terveydenhuoltoalan toimijoista. Terveystalo tarjoaa niin yleis- ja erikoislääkäripalveluja,

työhyvinvointi- sekä työterveyspalveluja, laboratorio- ja sairaalapalveluja kuin kliinisiä

lääketutkimuksia. Kesällä 2015 palvelutarjonta laajeni myös suunterveyden palveluihin. Asiakkaisiin

lukeutuvat niin yksityishenkilöt ja yritykset kuin myös julkinen sektori sekä vakuutusyhtiöt.

Terveystalon palveluverkosto on Suomen kattavin ja 12 % kaikista Suomen vuoden 2016

lääkärikäynneistä käytiin Terveystalossa. Terveystalo työllistää lähes 9000 terveydenhuollon

ammattilaista. Terveystalo onkin liikevaihtonsa ja toimipaikkojen määrän perusteella Suomen

suurin terveyspalveluyritys.

Suomen terveydenhuoltomarkkinat tarjoavat terveyspalveluyrityksille paljon mahdollisuuksia;

markkinat ovat tällä hetkellä houkuttelevat niiden tarjoaman kasvupotentiaalin vuoksi. Väestön
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ikääntyminen ja elintasosairaudet sekä kasvava hyvinvointitrendi luovat kasvavaa tarvetta

innovatiivisille liiketoimintamalleille. Terveystalo odottaa markkinoiden kehittyvän edelleen

myönteisesti ja uskoo, että kotimaisen talouden myönteinen kehitys tukee liiketoimintaa erityisesti

yritys- ja yksityisasiakasryhmissä.

Terveystalon yksi keskeisimmistä strategisista tavoitteista operatiivisessa toiminnassa on

laadukkaiden lääketieteellisten palveluiden ylläpitäminen; ne eivät ainoastaan tue yleistä

hyvinvointia, vaan parantavat myös hoitokokemuksen miellyttävyyttä. Yhtiön mukaan ’’

digitalisaation avulla voidaan siirtyä lääketieteellisten tietojen mittaamisesta lääketieteellisen

laadun tehokkaaseen johtamisen ’’. Terveystalon missiona on edistää terveyttä ja tavoitteena olla

’’Terveyden Edelläkävijä’’.

3.2 Taustalla diskurssianalyysi

Tässä tutkielmassa tutkimusmenetelmänä käytetään retorista diskurssianalyysiä, joka on eräs

diskurssianalyysin muoto. Diskurssianalyysi lukeutuu laadullisten tutkimusmenetelmien pariin.

Retorinen diskurssianalyysi pohjautuu diskurssianalyysiin, joten on tärkeää ymmärtää

diskurssianalyysin perusideologia. Seuraavaksi käydään läpi lyhyesti diskurssianalyysin teoriaa,

jonka jälkeen siirrytään tässä tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytettävän retorisen

diskurssianalyysin pariin.

Diskurssianalyysi voidaan määritellä sellaiseksi kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan

tutkimukseksi, jossa analysoidaan sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa

sosiaalisissa käytännöissä. Diskurssianalyysissä tukeudutaan sosiaalisen konstruktionismin

näkökulmaan: kielenkäyttö on osa todellisuutta, eikä ainoastaan silta siihen. Diskurssianalyysi

voidaan mieltää väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, joka sallii monia erilaisia tarkastelun

painopisteitä sekä menetelmiä. Diskurssianalyysin viitekehyksen voidaan nähdä rakentuvan

seuraavista teoreettisista lähtöoletuksista: 1) kielenkäyttö sosiaalisen todellisuuden rakentajana, 2)

useat rinnakkaiset merkityssysteemit, 3) merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuus, 4)

toimijoiden kiinnittyminen merkityssysteemeihin sekä 5) kielenkäytön seurauksia tuottava luonne.

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 17; 25-26)
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Yksi diskurssianalyysin peruskäsitteistä on diskurssi. Diskurssilla tarkoitetaan tapahtumien

diskursiivista esitystapaa eli kerrontaa. Diskurssianalyysin peruskysymyksiä ovat kuka sanoi ja mitä,

miksi sanoi eli mihin pyrki ja keneen pyrki vaikuttamaan. Diskurssit kytkeytyvät tiiviisti retoriikkaan,

sillä diskurssien käyttö on retorista toimintaa (Virsu 2012, 45). Diskurssianalyysissä ei tutkita

diskursseja sinänsä, vaan sitä miten aktualisoituvat erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. (Jokinen et

al. 2016, 32, 36) Diskurssien yhteyttä retoriikkaan esitellään tarkemmin seuraavassa alaluvussa

retorisen diskurssianalyysin teorian avulla.

Diskursseja tuotetaan ja muunnetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä. Toiminnan

kontekstisidonnaisuus ja moniulotteisuus nähdään diskursiivisen maailman ominaisuutena, joka

rikastuttaa analyysejä. Diskurssianalyysissä toiminnan kontekstuaalisuus on merkittävä tekijä, eikä

sitä haluta eliminoida. Kielenkäyttö koetaan usein ainoastaan tavaksi kuvata asioita. Todellisuudessa

kaikilla lausumilla paitsi kuvataan jotain, myös tehdään jotain; ne väittävät jotain todellisuuden

luonteesta ja myös rakentavat sitä. Kielenkäytön seurauksia tuottava luonne onkin

diskurssianalyysissä keskeinen tekijä; analyysissä kiinnostus kohdistuu siihen, mitä kielenkäyttäjä

ilmaisuillaan tekee ja tulee tuottaneeksi. (Jokinen et al. 2016, 36, 47)

Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa voidaan todeta olevan kaksi painopistettä, joilla voidaan

eritellä kielenkäytön prosesseja: kielenkäytön responsiivinen puoli eli vuorovaikutusprosessit ja

toisaalta retorinen puoli. Molemmat suuntavat tarkastelua merkitysten tuottamisen tapoihin, eli

’’miten’’ -kysymyksiin. Retorisuutta tutkiessa keskitytään niihin tapoihin, joilla tiettyjä merkityksiä

pyritään puolustelemaan ja perustelemaan, responsiivisuutta tarkasteltaessa keskitytään siihen,

miten merkityksiä rakennetaan. Retorisen kielenkäytön avulla pyritään vakuuttelemaan ja

suostuttelemaan yleisöä, jotta yleisö asettuisi sen taakse. Tekstimuotoisissa aineistoissa retorisuus

on usein hallitseva piirre, sillä esimerkiksi mainosteksti pyrkii suostuttelemaan ostajia ja toisaalta

väitöskirja pyrkii vakuuttamaan lukijansa. Jotkut aineistot soveltuvat paremmin retoriseen

analyysiin kuin toiset; sanomalehtikirjoitukset, poliitikkojen puheet ja mainostekstit soveltuvat

hyvin retoriseen analyysiin, kun taas esimerkiksi kahvilakeskustelut soveltuvat paremmin

responsiiviseen analyysiin. (Jokinen & Juhila 2016, 291-292) Tässä tutkimuksessa keskitytään

nimenomaan retoriseen puoleen, sillä markkinointiesitteessä pyritään puolustelemaan ja

perustelemaan muun muassa listautuvan yhtiön kannattavuutta, kasvua ja asiantuntijuutta.

Tarkastelun kohteena ovat ne tavat ja keinot, joilla näitä merkityksiä pyritään vahvistamaan.



24

3.3 Retorinen diskurssianalyysi

Retorisen diskurssianalyysin lähtökohtana on todellisuuden tulkinnallisen luonteen korostaminen.

Kielenkäytön ei oleteta sellaisenaan kertovan meille yleisistä tosiasioista; analyysissä ei pyritä

tulkitsemaan asian olemusta sellaisenaan, vaan sen argumentointia. Retorisessa

diskurssianalyysissä argumentointia ei tutkita vain eritellen puheen tai tekstin rakenteita, vaan siinä

myös tarkastellaan mitä argumenteilla tilanteissa tehdään. Retorisessa analyysissä tarkastellaan

merkitysten tuottamisen kielellisiä prosesseja ja sitä, kuinka ne pyritään saamaan vakuuttaviksi ja

kannatettaviksi, sekä kuinka lukijat tai kuulijat saadaan sitoutumaan niihin. (Jokinen 2016, 337-339)

Retorinen argumentaatio voi olla joko puolustavaa tai hyökkäävää retoriikkaa. Hyökkäävällä

retoriikalla pyritään vahingoittamaan ja kumoamaan vasta-argumentti, kun taas puolustavalla

retoriikalla pyritään vahvistamaan omaa positiota. Tässä tutkielmassa keskitytään puolustavan

retoriikan keinoihin; niiden retoristen keinojen käyttöön ja analysointiin, joilla pyritään

vakuuttamaan yleisö argumentin kannatettavuudesta. Puolustava retoriikka on argumentaation

kivijalka, sillä argumentaatiota ei voi pidemmän päälle perustaa pelkkään hyökkäävään retoriikkaan.

(Jokinen 2016, 342-343)

Retorisiksi keinoiksi voidaan lukea melkein mikä tahansa kielenkäyttöön liittyvä valinta, tietoinen tai

tiedostamaton. Retoristen keinojen käyttö mielletään usein politiikkaan, mutta retorisia keinoja on

löydettävissä myös hyvin neutraaleiksi mielletyissä dokumenteissa. Retorista analyysiä voidaan

toteuttaa monenlaisilla aineistoilla, muun muassa kirjallisilla dokumenteilla mutta myös todellisilla

vuorovaikutustilanteilla. (Jokinen 2016, 130-132; Jokinen 2016, 338)

Jokisen ja Juhilan (2016, 77) mukaan retorinen tutkimus soveltuu erityisen hyvin ’’miten’’ -

muotoisten tutkimuskysymysten tarkasteluun. Retorisessa diskurssianalyysissä mielenkiinnon

kohde ei ole siis retoristen keinojen erittelyssä, vaan siinä mitä retoriikan avulla saadaan aikaan.

Tämän seikan vuoksi tämän tutkielman tutkimusmenetelmäksi valikoitui retorinen diskurssianalyysi,

eikä pelkkä retorinen analyysi. Retorisen diskurssianalyysin avulla voidaan pohtia, miten retoristen

keinojen avulla saadaan sijoittajia sitoutumaan markkinointiesitteeseen eli sijoittamaan

listautumisantiin.

Tässä tutkimuksessa retorisen diskurssianalyysin pohjana ovat Aristoteleen (1997) retoriikka sekä

Chaïm Perelmanin (1996) näkemykset uudesta retoriikasta. Uusi retoriikka yhdistää selvästi
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retoriikan ja diskurssit. (Erkama & Vaara 2010, 817–818). Retorisen diskurssianalyysin avulla

analysoidut retoriset keinot pohjautuvat Jokisen, Juhilan ja Suorannan (2016) kirjaan

Diskurssianalyysi: teoriat, peruskäsitteet ja käyttö sekä Äidinkielen ja kirjallisuuden Käsikirjaan

(Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi, Julin, Kauppinen, Nuolijärvi & Valkonen, 2008).

Retorisen diskurssianalyysin ymmärtäminen vaatii pohjakseen retoriikan tuntemusta. Klassisen

retoriikan juuret juontuvat Aristoteleen puheopin teoriasta. Aristoteleen (1997, 11) mukaan

puheella voidaan saada aikaan kolmenlaisia vakuuttumisen syitä: puhujan luonteeseen perustuvia,

kuulijan mielentilaan perustuvia sekä itse puheeseen perustuvia syitä. Näitä Aristoteles nimitti

sanoilla eetos (ēthos), paatos (pathos) ja logos (lógos).

Eetos viittaa siihen, miten puhuja tekee itsestään luotettavan ja vakuuttavan vaikuttamalla eettisiin

ja moraalisiin tunteisiin (Kakkuri-Knuutila & Heinlahti 2006, 11). Argumentille, jonka esittää

luotettavana pidetty henkilö, on helpompi saada kannatusta. Aristoteleen (1997, 60) mukaan

kuulijat pitävät puhujaa vakuuttavana kolmesta eri syystä. Nämä syyt ovat järki, hyve ja hyvä tahto.

Samat syyt ovat myös vakuuttavan ja eetokseltaan vahvan organisaation taustalla. Eetos liittyy siis

siihen, millainen puhujan sosiaalinen arvostus on yhteisössä. Jos organisaatio onnistuu tuomaan

esiin järkeä, hyveitä sekä hyvää tahtoa, se voi vahvistaa legitimiteettiään eetoksen avulla. Paatos

tarkoittaa yleisön tunnetilaa ja vastaanottokykyä (Kakkuri-Knuutila & Heinlahti 2006, 11) Ihmiset

tekevät päätöksiä ja päätelmiä eri tavoin ollessaan surullisia tai iloisia. Kuulija vakuuttuu joutuessaan

tunnetilaan,  ja  alkaa  uskoa  puhujaa  (Aristoteles  1997,  11).  Näin  ollen  paatoksessa  on  keskeistä

puhujan ja yleisön välinen dialogi. Paatoksen avulla vetoaminen on yleensä voimakasta, mutta ei

kovin pitkäkestoista. Logos merkitsee argumentin asiasisältöä, ja sillä pyritään osoittamaan

kuulijalle mikä on todella tai todelta näyttävästi uskottavaa argumentissa. (Aristoteles 1997, 11).

Logoksen avulla argumenttia vahvistetaan ja se saadaan näyttämään kannatettavalta. Logoksen

avulla voidaan rakentaa organisaation legitimiteettiä hitaasti, mutta se säilyy kauan (Kakkuri-

Knuutila & Heinlahti 2006, 11).

Tämän tutkimuksen kannalta tärkeä käsite on myös diskurssien legitimointi. Legitimoinnilla

tarkoitetaan niitä oikeutuksen keinoja, joilla diskursseista pyritään tekemään mahdollisimman

vaikuttavia ja hyväksyttäviä. Legitimoinnin keinoja voidaan tutkia retorisen analyysin avulla.

Legitimointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että toimijat pyrkivät suostuttelemaan sekä

vakuuttelemaan toiset erilaisten retoristen keinojen avulla. (Erkama & Vaara 2010, 813, 832–833;

Reyes 2011, 804)
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4. TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa käydään läpi empiirisen tutkimuksen tuloksia. Retorisen diskurssianalyysin osalta

esitellään löydetyt diskurssit ja käydään läpi mitä retorisia strategioita aineistossa käytetään

vahvistamaan näiden diskurssien legitimiteettiä. Tämän jälkeen käydään läpi niitä retorisia keinoja,

joita aineistossa on käytetty retoristen strategioiden vahvistamiseksi. Tulosten läpikäymisessä

edetään siis yleisemmältä tasolta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun. Tutkimusaineisto koostuu

neljän vuonna 2017 listautuneen yrityksen markkinointiesitteistä, joista kertyi 120 – sivuinen

aineisto. Yksittäiseen markkinointiesitteeseen viitataan esimerkeissä aina kyseisen yhtiön

alkukirjaimella. Esimerkiksi Terveystalon markkinointiesitteestä poimittuun esimerkkiin viitataan

kirjaimella T. Aineistosta puhuttaessa viitataan kaikkiin neljään markkinointiesitteeseen, ellei

erikseen toisin mainita.

Markkinointiesitteitä tutkimalla ja melko pintapuolisesti analysoimalla aineistosta on löydettävissä

kolme diskurssia, joiden tavoitteena on houkutella sijoittajia listautumisantiin ja vahvistaa yhtiöiden

asemaa potentiaalisina sijoitusvaihtoehtoina.  Pintapuolisuudella tarkoitan sitä, että mielestäni

löydetyt diskurssit ovat helposti ja ilmeisesti identifioitavissa. Nämä diskurssit ovat kasvun ja

kannattavuuden diskurssi, asiantuntijuuden diskurssi sekä tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssi.

Seuraavaksi käydään läpi diskurssien sisältöä ja tavoitetta, sekä sitä millaisilla retorisilla strategioilla

niitä on pyritty vahvistamaan ja legitimoimaan. Retorisilla strategioilla tarkoitetaan tämän

tutkimuksen tapauksessa eetosta, paatosta ja logosta. Eetoksen liittyvät keinot liittyvät siis

argumentin esittäjän vakuuttavuuteen, paatokseen liittyvät tunteisiin vetoamiseen ja logokseen

liittyvillä keinoilla pyritään vahvistamaan itse argumenttia. Eetoksen, paatoksen ja logoksen

vahvistamiseen liittyvät edelleen retoriset keinot, joita esitellään esimerkkien kautta.

4.1 Kannattavuuden ja kasvun diskurssi – logos

Kannattavuus on usein yksi ensimmäisistä asioista, joita sijoittaja miettii pohtiessaan osallistumista

listautumisantiin. Yhtiön kannattavuus realisoituu sijoittajalle pitkällä aikavälillä usein osinkoina

ja/tai osakkeen arvonnousuna, kun taas lyhyellä aikavälillä listautumisantiin sijoittavat tavoittelevat

yleensä alihinnoittelun mahdollistamia niin sanottuja pikavoittoja. Jos yhtiö ei ole pitkällä aikavälillä

kannattava, sijoittaja voi pohtia miksi yhtiö on listautumassa pörssiin, saati edes olemassa.
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Osakeyhtiöiden tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja kannattavuus on väline

tuoton saavuttamiseksi.

Kannattavuus on aineistossa selkeästi esillä.  Ennakko-oletusteni mukaan kannattavuus olikin yksi

tärkeimmistä diskursseista, joita odotin aineistosta nousevan esiin. Listautuvien yhtiöiden

tarkoituksena on legitimoida itsensä kannattavina yrityksinä, mutta myös kasvuyrityksinä. Tämän

diskurssin legitimointi on tärkeässä asemassa edellä mainitusta syystä; jos yhtiö ei ole kannattava,

sijoittajilla ei ole intressiä sijoittaa siihen.

Kaikkien neljän yhtiön pitkän tai keskipitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden yhtenä osa-

alueena on kannattavuus. Kannattavuus rinnastuu aineistossa usein myös tulevaisuuteen, sillä

yhtiöt näkevät tulevaisuuden luovan paljon mahdollisuuksia. Myös yhtiöiden kasvumahdollisuudet

sekä -strategiat on tuotu aineistossa vahvasti esille. Kaikkien neljän yhtiön listautumisannin

päätavoitteena oli kasvustrategian tukeminen, mikä kertoo kasvun tärkeydestä.

Kasvumahdollisuuksia argumentoitiin muun muassa toimialan markkinoiden kasvupotentiaalilla

sekä jo saavutetulla markkinajohtajuudella. Pörssiin listautuminen tulee yleensä ajankohtaiseksi,

kun yritys pääsee elinkaaressaan tiettyyn vaiheeseen, toisin sanoen tietyn kasvun vaiheeseen.

Listautumisella haetaan lisää pääomaa kasvua varten tai esimerkiksi pyritään laajentamaan yhtiön

omistuspohjaa. Listautumisella tavoitellaan kasvua, jolloin on mielestäni erittäin perusteltua, että

markkinointiesitteissä kasvu on tuotu voimakkaasti esille.

Kannattavuuden ja kasvun diskurssi tulee esille vahvasti myös markkinointiesitteiden lopussa

esiteltyjen tunnuslukujen muodossa. Tunnuslukujen laskentaperiaatteisiin on aina kuitenkin

kiinnitettävä huomiota, ja arvioitava ovatko ne vertailukelpoisia eri yritysten välillä. Tästä

huolimatta tunnusluvut kannattavuuden arvioinnissa ovat edelleen monille sijoittajille fakta, jonka

pohjalle voidaan perustaa sijoituspäätöksiä. Kannattavuuteen ja kasvuun liittyen aineistossa

esitettiin paljon lukuja, prosentteja, taulukoita ja kuvioita, joilla kasvua ja kannattavuutta pyrittiin

legitimoimaan. Usein myös esimerkiksi toimialan markkinoihin liittyen oli käytetty asiantuntijoiden

keräämää markkinatietoa muun muassa markkinoiden kasvusta.

Seuraavaksi tarkastellaan niitä retorisia keinoja, joilla itse asiat saadaan näyttämään vakuuttavilta

tosiasioilta puhujasta ja tulkinnoista riippumatta. Tarkastellaan siis sitä, kuinka yhtiöt pyrkivät

legitimoimaan kasvun ja kannattavuuden diskurssia logoksen avulla.  ’’Tosiasiat puhuvat

puolestaan’’ – tyyppisessä argumentoinnissa asiat vain tapahtuvat ilman, että ihmiset voivat
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vaikuttaa niihin. Tosiasiapuhe on vahvan seurauksellista puhetta, sillä siinä toimijoiden rooli ja

vastuu asioiden kulusta syrjäytyvät. Esimerkiksi puhe siitä kuinka ’’markkinat pelästyvät’’ ja ’’lama

edellyttää’’ rakentavat vain yhdestä toimintatavasta mahdollisen tai järkevän. Toimijuuden

kadottaminen voi retorisesti tapahtua myös käytettäessä passiivimuotoa; tällöin lauseesta puuttuu

aktiivinen tekijä.  Toimijuus voi hämärtyä myös nominalisaatiolla, kun verbit käännetään substantiivi

-ilmauksiksi.

Yksityiskohdilla ja kertomuksilla vakuuttaminen on tehokas keino lisätä lukija ikään kuin mukaan

tarinaan. Yksityiskohtaisilla kuvauksilla ja niiden sijoittamisella osaksi jonkin kertomuksen

tapahtumakulkuja voidaan tapahtumista tuottaa autenttinen vaikutelma. Tällöin lukija tekee itse

tarpeelliset tulkinnat, ilman että niitä tarvitsee sanoa ääneen. Argumentaatio on kuitenkin elävä

prosessi, joten joskus voi käydä niin että yksityiskohtaiset kuvaukset johtavat argumentoijan

vaikeuksiin ja murentavat koko tarinan. Tällöin tehokkaampaa olisikin puhua yleisellä tasolla ja

epämääräisemmin. (Jokinen 2016, 356-357)

Kamuxin, Silmäaseman sekä Rovion markkinointiesitteissä on pieni kertomuksellinen osuus, jossa

kerrotaan yhtiön taipaleen alkuvaiheista. Kertomukselliset osuudet ovat erittäin lyhyitä, mutta ehkä

niiden teho perustuu tässä yhteydessä juuri siihen.

’’ Ensimmäinen Silmäasema -myymälä avattiin vuonna 1975 Kuopiossa, kun optikko ja silmälääkäri

päättivät toimia yhdessä asiakkaan parhaaksi, saman katon alla. ’’ (S)

’’ Kamuxin tarina alkoi Hämeenlinnasta, jonne ensimmäinen Kamux -autoliike perustettiin vuonna 2003. ’’

(K)

’’ Joulukuussa 2009 Rovio julkaisi alkuperäisen Angry Birds -mobiilipelin - - ’’ (R)

Numeerisella sekä ei-numeerisella määrällistämisellä tarkoitetaan kvantifiointia, joka voi olla

numeerista vahvistamista tai sanallisesti kuvailevaa määrällistämistä. Numeerisessa

määrällistämisessä käytetään lukuja, prosentteja, taulukoita ja osuuksia, kun taas sanallisessa

vallalla ovat erilaiset laatusanat kuten esimerkiksi pieni, valtava tai marginaalinen. Määrällistäminen

koetaan yleisenä sekä tehokkaana vakuuttamisen keinona, ja sitä käytetäänkin paljon. (Jokinen

2016, 358)

Aineistossa numeerinen kvantifiointi on erittäin vahvasti esillä. Kamuxin sekä Rovion

markkinointiesitteissä numeerista kvantifiointia esiintyy kaikilla markkinointiesitteen sivuilla lukuun

ottamatta kansilehteä, ensimmäistä sivua sekä riskit -osiota. Roviolla numeerisia taulukoita tai
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kuvioita esiintyy kaikkiaan seitsemällä sivulla, Terveystalolla ja Silmäasemalla kuudella ja Kamuxilla

neljällä sivulla. Roviolla taulukoita ja kuvioita on määrällisesti eniten, yhteensä 14. Rovion

markkinointiesitteessä numeerisia lukuja on myös selkeästi eniten itse tekstin seassa. Lukuja on itse

asiassa niin paljon, että paikoittain itse tekstin lukeminen on hankalaa. Myös noin sanan käyttöä

lukujen edellä voidaan pohtia tarkkuuden merkityksessä.  Kun noin sanaa käytetään, vältytään

turhan tarkkojen lukujen käytöltä, joka ei välttämättä aina ole asianmukaista tai tarpeellista.

Joillekin noin sanan käyttö voi kuitenkin luoda mielikuvaa siitä, että yhtiö ei halua tuoda julki

tarkkoja lukuja.

’’ Kamuxilla oli vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 550 työntekijää, joista noin 270 oli vakituisia

työntekijöitä. ’’ (K)

’’ Mobiilipelimarkkinan koko - - oli 39 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016 ja mobiilipelit kasvavat

nopeammin kuin mikään muu viihdesegmentti, arviolta 14 prosenttia vuosittain. ’’ (R)

’’ Silmäaseman silmäsairaaloissa tehtiin vuonna 2016 noin 9100 taittovirheleikkausta ja noin 6600

kaihileikkausta. ’’ (S)

’’ Terveystalolla oli vuonna 2016 noin miljoona yksittäistä asiakasta sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä,

mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. ’’ (T)

Numeerisen datan vaikuttavuudesta ja sen tärkeydestä kertoo osaltaan se, että kaikissa

markkinointiesitteissä on kokonainen aukeama keskeisistä tunnusluvuista sekä niiden

laskentakaavoista. Yleisesti aineistoissa on esitetty paljon asioita numeroiden avulla, aina tekstin

seassa olevista luvuista kattaviin kuvioihin ja taulukoihin. Aineistossa numeerisella kvantifioinnilla

pyrittiin vakuuttamaan lukijaa monista asioista, kuten kannattavuudesta, kasvusta, suuruudesta,

markkinajohtajuudesta, palveluverkoston laajuudesta, markkinan koosta sekä tunnettuudesta.

Aineistossa esiintyi kuitenkin myös ei-numeerista määrällistämistä. Jälleen erityisesti Rovion

markkinointiesitteessä käytetään usein termiä suuri, suurempi tai suurin. Koko aineistossa ei-

numeerinen määrällistäminen keskittyy lähinnä paljon ja suuri -sanoihin. Vähyyteen tai pienuuteen

viittaavia termejä en havainnut aineistossa lainkaan. Näin ollen aineistossa suuruus yritetään saada

näyttämään mahdollisimman suurelta, ja toisaalta pienuus mahdollisimman pieneltä.

Silmäasemakin viittaa ainoa -termillä johtavaan asemaansa positiivisessa mielessä.

’’ - - ainoa alansa toimija, joka tarjoaa kaikki - - ’’ (S)

’’ Suomen suurin liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella ’’ (T)
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’’ Johtavat pelit tuottavat paljon liikevaihtoa pitkän elinkaarensa aikana. ’’ (R)

’’ Yhtiö pyrkii kehittämään vähemmän mutta suurempia ja parempia pelejä - - ’’ (R)

Numeeriseen ja ei-numeeriseen kvantifiointiin liittyy yleensä ääri-ilmaisujen käyttäminen. Niiden

käytöllä voidaan korostaa niitä piirteitä, joita kuvauksen kohteena olevaan asiaan halutaan liittää.

Ääri-ilmaisujen liiallinen käyttö voi kuitenkin kääntyä argumentaatiota vastaan, jolloin tekstin

tulkitaan liioittelevan ja argumentaation uskottavuus vähenee. Kvantifiointiin liittyviä ääri-ilmaisuja

ovat muun muassa ei yhtään, kaikki ja jokainen. Muita ääri-ilmaisuja ovat muun muassa aina, ei

koskaan ja ei mitään.  (Jokinen 2016, 359, 362-364)

Terveystalon ja Silmäaseman markkinointiesitteessä kaikki -termi esiintyy peräti 27 kertaa, Kamuxin

markkinointiesitteessä 23 kertaa ja Rovionkin markkinointiesitteessä 18 kertaa. Aina – termi esiintyy

Silmäaseman markkinointiesitteessä kolme kertaa, muissa ei laisinkaan. Molemmat termit ovat

luonteeltaan positiivisia, mikä sopii siihen, että yhtiöistä pyritään antamaan mahdollisimman

positiivinen kuva sijoittajille. Kaikki termi voi olla asiayhteydestä riippuen myös negatiivinen, mutta

tässä aineistossa se esiintyi useimmiten positiivisessa asiayhteydessä.

’’ - - jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia - - ’’ (T)

’’ Valikoimasta löytyvät kaikki hintaluokat - - ’’ (S)

’’ - - asiakas löytää konsernin sisältä kaikki tarvitsemansa palvelut - - ’’ (S)

’’ - - johtoryhmällä on kattavaa kokemusta kaikilta yhtiön toiminnan kannalta olennaisilta toimialoilta - - ’’

(R)

’’ - - kaikki heidän tarvitsemansa palvelut ovat saatavilla samalta toimijalta. ’’ (K)

’’ - - asiakkaat löytävät aina itselleen sopivat näkemisen ratkaisut. ’’ (S)

Superlatiivien ja erilaisten vahvistussanojen käyttö on yleistä erityisesti mainoksissa.

Markkinointiesitteet eivät ole poikkeuksia tähän ja aineistossa käytettiin paljon superlatiiveja.

Vahvistussanoja käsiteltiin tässä luvussa jo aiemmin numeerisen ja ei-numeerisen kvantifioinnin

yhteydessä. Terveystalon markkinointiesitteessä strategisten valintojen kohdalla superlatiiveja oli

käytetty erityisen runsaasti.

’’ Suomen suurin - - ’’ (T)

’’ Digitalisaation on yhä keskeisempi kasvutekijä - - ’’ (T)



31

’’ Ylivertainen palvelukokemus ’’ (T)

’’ Vahvimmat asiakassuhteet ’’ (T)

’’Halutuin työpaikka - - ’’ (T)

’’ Paikallisesti laadukkain ja valtakunnallisesti tehokkain ’’ (T)

’’ Suomen viihdyttävin listautumisanti ’’ (R)

’’ - - nopeimmin kasvava viihdemarkkinasegmentti ’’ (R)

Kolmen lista on keino, jolla luodaan vaikutelma jostain yleisemmästä piirteestä tai tavanomaisesta

toiminnasta. Kolmen listan teho perustuu siihen, että asiasta on ikään kuin pätevä näyttö. Mikäli

listan eteen lisätään ’’esimerkiksi’’ tai loppuun ’’ja niin edelleen’’ syntyy vaikutelma siitä, että lista

on itse asiassa vielä pidempi, mutta tilan tai ajanpuutteen vuoksi kaikkia näkökohtia ei voida nostaa

esiin. (Jokinen 2016, 364)

Aineistossa kolmen listaa käytetään erittäin paljon. Kolmen lista on suosittu keino, kun pitää listata

asioita. Kolmen lista on juuri sopivan mittainen; yksi ei riitä, kaksi luovat asetelmaa

tasavertaisuudesta tai toisaalta vastakkainasettelusta ja neljä on jo liikaa. Aineistoa lukiessa kolmea

kohtaa pitemmät listat eivät olleet lainkaan yhtä vaikuttavia kuin kolmen kohdan listat; jos listassa

oli esimerkiksi viisikin asiaa, asian hahmotus alkoi tekstin vaikeaselkoisen rakenteen vuoksi

vaikeutua.

’’ Strategiamme keskiössä ovat kannattavan kasvun jatkaminen, kannattavuuden parantaminen sekä

erinomainen asiakaskokemus. ’’ (K)

’’ - - voimakas, orgaaninen ja kannattava kasvu on osoittanut- - ’’ (K)

’’ - - kokenut, osaava ja motivoitunut - - ’’ (K)

’’ Games-liiketoimintayksikkö luo, kehittää ja julkaisee - - ’’ (R)

’’ - - strategia kiteytyy seuraavasti: vähemmän, suurempia ja parempia. ’’ (R)

’’ Angry Birds: maailmanlaajuinen, pitkäikäinen ja monipuolinen brändi - - ’’ (R)

’’ Silmäasema on kasvattanut - - niin verkostoaan, liikevaihtoaan kuin markkinaosuuttaan. ’’ (S)

’’ - - panostetaan lääketieteelliseen laatuun, räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen ja

myönteisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. ’’ (T)
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Metaforia käyttämällä asiaa kuvataan käsitteillä, jotka eivät vastaa sen kirjaimellista määritelmää.

Metafora onkin määritelty vertaukseksi ilman kuin -sanaa. Metaforat tekevät asioista

ymmärrettäviä liittämällä niihin merkityksiä jostain jo aiemmin tutuksi tulleesta. Samalla asiasta

voidaan tehdä tuntematon paljastamalla entuudestaan tutusta asiasta uusia piirteitä. (Jokinen 2016,

360)

Metaforien käyttö tässä aineistossa on olematonta. Ainoa metafora on Kamuxin

markkinointiesitteen otsikossa. Voi olla, että metaforien käyttö olisi tehnyt markkinointiesitteistä

vähemmän uskottavia, mutta toisaalta metaforat olisivat tuoneet eläväisyyttä muuten hyvin

faktoihin perustuvaan ja numeeriseen aineistoon.

’’ Kasvun ja kansainvälistymisen kaistalla ’’ (K)

Vasta-argumentilta suojautuminen on myös yleisesti käytetty retorinen keino. Omaa väitettä

pyritään siis jo etukäteen suojaamaan vastaväitteeltä ja samalla viedään vastapuolelta mahdollisuus

käyttää kyseistä argumenttia. (Jokinen 2016, 367)

Rovion markkinointiesitteessä yksi selkeä esimerkki vasta-argumentilta suojautumisesta löytyy

liittyen markkinakatsaukseen: ’’Mobiilipelimarkkinoilla on yhä suurempia esteitä pitkäaikaisen

menestyksen saavuttamiselle. ’’ Markkinointiesite kuitenkin kumoaa tämän argumentin lausumalla:

’’ - - pitkäaikaisen menestyksen saavuttamista vaikeuttavat esteet suosivat suuria peliyhtiöitä ’’

sekä, että toimialan menestystekijät suosivat Roviota ja muita vakiintuneita, suuria peliyhtiöitä.

Kaikissa markkinointiesitteissä voidaan todeta olevan vasta-argumentilta suojautumista, sillä kaikki

markkinointiesitteet sisältävät riskit -osion sekä listautumisannin ehdot -osion. Näiden osioiden

tarkoituksena on esimerkiksi tuoda julki ne riskit, joita yhtiöiden liiketoimintaan liittyy sekä

luonnollisesti listautumisannin ehdot. Näiden osioiden olemassaolo on riippuvainen

markkinointiesitteen sääntelystä. Ne kuitenkin tehokkaasti suojaavat yhtiötä vasta-argumenteilta

näiden asioiden suhteen.

Toisto on tehokas vaikuttamisen keino erityisesti mainoksissa. (Jokinen 2016, 366) Toistoa esiintyy

aineistossa paljon, toisissa markkinointiesitteissä kuitenkin enemmän kuin toisissa.

Terveystalon markkinointiesitteessä toistuu läpi esitteen yhtiön asema yhtenä Suomen johtavista

yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista sekä Suomen suurimpana terveyspalveluyrityksenä

liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella. Nämä molemmat toistuvat markkinointiesitteen

jokaisella varsinaisella sivulla joko suoraan tai epäsuorasti. Myös Silmäaseman esitteessä yhtiön
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asema Suomen johtavana toimijana yksityisissä silmäleikkauksissa liikevaihdolla ja leikkauksien

lukumäärällä mitattuna tulevat esiin lähes jokaisella markkinointiesitteen varsinaisella sivulla

suoraan tai epäsuorasti. Rovion markkinointiesitteessä yhtiön asemaa maailmanlaajuisena peleihin

keskittyvänä viihdeyhtiönä toistetaan lähes joka toisella markkinointiesitteen varsinaisella sivulla.

Rovion markkinointiesitteessä adjektiivi maailmanlaajuinen toistuu peräti 24 kertaa, kuten aiemmin

on  esitetty.  Rovion  markkinointiesitteessä  myös  termi  vahva  toistuu  usein,  11  kertaa.  Rovio  on

markkinoinut tunnettua Angry Birds- peliään pitkään Vahva ja Vihainen -sloganilla, joten on

ymmärrettävää, että adjektiivia vahva on toistettu myös markkinointiesitteessä usein.

Markkinointiesitteessä on myös peräti viisi otsikkoa, jotka sisältävät vahva -termin:

’’ Vahva ja vihainen ’’

’’Rovio on vahvempi kuin koskaan ’’

’’ Rovio on suurempi ja vahvempi kuin koskaan aikaisemmin’’

’’ Rovio on kasvanut kannattavasti ja vahvasti ’’

Kamuxin markkinointiesitteessä usein toistuva termi on kansainvälinen, kuten aiemmin on jo

esitetty. Termi toistuu esitteessä 11 kertaa. Myös edelläkävijä -termi toistuu Kamuxin

markkinointiesitteessä, yhteensä seitsemän kertaa. Myös Terveystalon markkinointiesitteessä

toistuu edelläkävijä termi. Termi esiintyy yhteensä kolme kertaa, mutta toistot on sijoitettu samalle

sivulle. Näin toiston tehokkuutta on pyritty lisäämään.

Alku- ja loppusoinnut ovat Suomen kielessä tunnettuja kielen tehostajia, ja niiden avulla lauseen

sanojen rakenne on soljuvampaa. Aineistossa alku- ja loppusointuja esiintyi runsaasti.

’’ Vahva ja vihainen ’’ (R)

’’ Sijoita Silmäasemaan’’ (S)

’’ Kasvun ja kansainvälistymisen kaistalla ’’ (K)

’’ Tyytyväiset työntekijät tuottavat - - ’’ (T)
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4.2 Asiantuntijuuden diskurssi – eetos

Aineistossa vahvasti esiin nousi myös asiantuntijuuden diskurssi; yhtiöt esittelevät itsensä oman

alansa asiantuntijoina. Asiantuntijuuden diskurssilla yhtiö pyrkii vakuuttamaan lukijoita, siitä että se

on asiantuntija omalla alallaan ja näin myös paras alallaan. Asiantuntijuuden diskurssin tärkeys

voidaan mielestäni ymmärtää ajattelemalla millainen kuva yrityksestä tulisi, jos se ei esittelisi

itseään oman alansa asiantuntijana. Jos yhtiö ei ole asiantuntija omalla alallaan, yhtiön

olemassaololle ei ole rationaalista, saati taloudellista perustetta. Kaikkien yhtiöiden voidaan olettaa

olevan asiantuntijoita omalla alallaan, toiset tietysti hieman enemmän ja toiset vähemmän.

Asiantuntijuutta ei kuitenkaan tule sekoittaa edelläkävijän rooliin. Edelläkävijän roolia korostamalla

voidaan luoda kuvaa niin sanotusti parhaimmasta asiantuntijuudesta omalla toimialalla. Terveystalo

ja Kamux mainostavat markkinointiesitteissään haluavansa olla edelläkävijöitä, ja näin yhtiöt

pyrkivät legitimoimaan asiantuntijuuden diskurssia eetoksen avulla.

Puhujakategorioilla oikeuttamisella tarkoitetaan tiettyihin puhujakategorioihin sijoitettua oikeutta

tietynlaiseen tietoon ja tietämykseen. Toisin sanoen arvostetusta kategoriasta lausuttu puhe voi

helpommin saada vakuuttavan puheen leiman kuin vähemmän arvostetusta kategoriasta lausuttu

puhe. Yleisesti tunnettuja erityisen valtuutuksen vaativia kategorioita ovat muun muassa

professorin, lääkärin, tuomarin ja presidentin kategoriat. Kategoriat ja niiden arvostukset voivat

kuitenkin myös muuttua tilanteesta ja kulttuurista riippuen, ja ne voivat olla myös päällekkäisiä.

(Jokinen 2016, 346-347)

Aineistossa listautuvat yhtiöt pyrkivät vakuuttamaan lukijoita yhtiön tarjoamista mahdollisuuksista.

Käytetyillä puhujakategorioilla yritys pyrkii tuomaan esille oman asemansa vakuuttavuuden.

Aineistossa esiintyviä kategorioita ovat oman paremmuuden, edelläkävijän roolin sekä

kansainvälisyyden ja kotimaisuuden korostaminen. Yritykset pyrkivät määrittelemään ja

asemoimaan omaa asemaansa erityispiirteidensä avulla. Yhtiön paremmuutta suhteessa toisiin

yhtiöihin tuodaan esille etenkin Silmäaseman, Rovion sekä Terveystalon markkinointiesitteissä.

’’ Silmäasema on Suomessa ainoa alansa toimija, joka tarjoaa kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet

ja palvelut yhdessä. ’’ (S)

’’ Mobiilipelimarkkina kasvaa nopeasti – Rovio on kasvanut markkinaa nopeammin. ’’ (R)
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’’ Terveystalo on liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella Suomen suurin terveyspalveluyritys. ’’

(T)

Edelläkävijän rooli on tärkeässä asemassa nykyisessä yhteiskunnassa. Varsinkin digitalisaatio luo

yrityksille paineita pysyä mukana maailman vauhdissa. Edelläkävijän roolilla voidaan selkeästi

korostaa omaa paremmuutta suhteessa muihin toimijoihin.

’’ Kamux kehittää jatkuvasti digitaalista läsnäoloaan ja pyrkii olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa.

’’ (K)

’’ Haluamme olla edelläkävijä suomalaisessa terveydenhuollossa’’ (T)

Kansainvälisyyden korostaminen on Kamuxin ja Rovion markkinointiesitteissä hallitseva teema.

Rovion toiminta on jo maailmanlaajuista, ja se tuodaan myös esille markkinointiesitteessä. Kamuxin

tavoitteena on sen sijaan kansainvälistyminen listautumisannin avulla. Kansainvälisyydellä luodaan

selkeä kategoriaero kotimaisten ja kansainvälisten yhtiöiden välille. Rovion markkinointiesitteessä

termi maailmanlaajuinen mainitaan kaiken kaikkiaan 24 kertaa ja lähes jokaisella sivulla. Yhdellä

yksittäisellä sivulla termi esiintyy jopa kahdeksan kertaa. Toisto onkin erittäin yleinen retorinen

keino. Huomattavaa on myös, että Rovio käyttää termiä maailmanlaajuinen, eikä kansainvälinen.

Kamuxin markkinointiesitteessä termi kansainvälinen esiintyy 11 kertaa, joskaan ei läheskään

jokaisella sivulla.

’’ Rovio – maailmanluokan pelejä ja viihdettä ’’ (R)

’’ Kasvun ja kansainvälistymisen kaistalla ’’ (K)

Kotimaisuutta markkinointiesitteissään korostavat Silmäasema sekä Terveystalo. Kotimaisuuden

korostaminen on näille yrityksille mielestäni luonnollista, sillä terveydenhuoltoalaa pidetään usein

kotimaisena alana.

’’ Silmäasema on kotimainen silmäterveyden yritys - -  ’’ (S)

’’ Suunniteltu listautuminen mahdollistaisi myös Terveystalon omistuksen vahvemman ankkuroitumisen

Suomeen. ’’ (T)

Lisäksi Rovio tuo kategorisoinnilla esille omaa asemaansa suurena ja vakiintuneena peliyhtiönä.

’’ Nämä tekijät suosivat Roviota ja muita vakiintuneita, suuria peliyhtiöitä. ’’ (R)
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Liittoutumisasteen säätely liittyy siihen, millainen on puhujan liittoutumisen aste esittämäänsä

väitteeseen. Sitoutuuko puhuja väitteeseen vai etäännyttääkö hän itsensä siitä? Jos puhuja ei esitä

väitettä omissa nimissään, vaan toimii ainoastaan argumentin välittäjänä, on tapa tuottaa

neutraalisuutta ja välttyä joutumasta selitysvelvolliseksi. (Jokinen 2016, 348) Yleinen esimerkki

puhujan ja esitettävän argumentin välisen yhteyden etäännyttämisestä on uutistenlukija. Uutiset

eivät ole uutistenlukijan omia mielipiteitä, ainoastaan faktoja ja argumentteja, joita hän välittää.

Aineistossa liittoutumisasteen säätelyä on havaittavissa, mutta se on yleisesti varsin heikkoa.

Markkinointiesitteissä teksti on toimitusjohtajan katsauksia lukuun ottamatta kerrottu yleisen

kertojan avulla, joka on hyvin neutraali tapa esittää asioita. Toisaalta neutraaliuteen liitetään usein

myös luotettavuus. Esimerkiksi juuri uutistenlukijan asemaa faktojen ja argumenttien esittäjänä

pidetään varsin luotettavana. Markkinointiesitteessä asioiden kertominen näennäisesti neutraalissa

muodossa liittyy markkinointiesitteen säätelyyn sekä siihen seikkaan, että se pohjautuu

listalleottoesitteeseen. Listalleottoesitteen sisältöä säädellään ja valvotaan, jolloin sinne ei voida

kirjoittaa mitä tahansa.

Konsensuksella tai asiantuntijan lausunnolla vahvistaminen lisää argumentin uskottavuutta, sillä

tällöin argumentti ei näyttäydy ainoastaan henkilökohtaisena mielipiteenä. Konsensuksen avulla

voidaan pyrkiä näyttämään, että argumentin esittäjä ei ole väitteineen yksin, vaan joku toinenkin

on samaa mieltä asiasta. Väitteitä tuetaan usein myös asiantuntijoiden lausunnoilla ja tutkimusten

tuloksilla. Konsensuksen tuottamisen voidaan todeta olevan vahvinta silloin, kun puhuja vetoaa

sellaisiin kulttuurisiin näkemyksiin tai normeihin, joiden ajatellaan olevan kaikkien jakamia

itsestäänselvyyksiä. (Jokinen 2016, 350-351)

Aineistosta on löydettävissä monia kohtia, joissa yhtiöt vetoavat erilaisiin asiantuntijalausuntoihin

ja tuovat esille omaa paremmuuttaan esimerkiksi tutkimusten valossa. Joissain havainnoissa

asiantuntijuus tai tutkimustulos on kirjoitettu sisälle tekstiin, ja nämä esimerkit näkyvät

kursivoituina tässä yhteydessä. Yleisimmin viittaukset on kuitenkin merkitty tekstiin numeroituina

yläindekseinä ja kirjoitettu auki sivun alareunaan.  Rovion markkinointiesitteessä viitteitä erilaisiin

tutkimuksiin esiintyy muita useammin, yli kymmenen kertaa. Kamuxin markkinointiesitteessä

tällaisia viittauksia löytyy myös viisi kappaletta. Näiden viittausten lisäksi näiden kahden yhtiön

markkinointiesitteistä löytyy monia viittauksia yhtiöiden itse tilaamiin selvityksiin, joiden

luotettavuutta tulisi myös arvioida kriittisesti. Lähtökohtaisesti yhtiön tilaamaa tutkimusta voidaan

kuitenkin varmasti pitää luotettavampana, kuin yhtiön itse tekemää selvitystä.
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’’ - - se on valittu - - houkuttelevimmaksi työnantajaksi neljänä viime vuonna sekä Mediauutisten että

Universumin mukaan. ’’ (T)

’’ Taloustutkimuksen - - mukaan 69 prosenttia yli 15-vuotiaista ja 94 prosenttia yli 50-vuotiaista

suomalaisista käyttää silmälaseja. ’’ (S)

Myös toimitusjohtajan katsaus voidaan mielestäni liittää tähän kategoriaan, sillä toimitusjohtaja on

asiantuntija toimimassaan yhtiössä ja voi vahvistaa myös konsensusta. Edellisessä kohdassa

läpikäydyn heikon liittoutumisasteen vastakohtana kaikissa markkinointiesitteissä esitellään

toimitusjohtajan katsaus. Kaikki toimitusjohtajan katsaukset on kirjoitettu me-muodossa ja niissä

tuodaan vahvasti esiin yrityksen omaa näkökulmaa. Me-retoriikan käyttö on tyypillistä poliittiselle

suostuttelevalle kielenkäytölle. Puhe ’’meistä ’’ luo kuvaa yhtenäisestä joukosta ja usein erilaisten

instituutioiden ja yhtiöiden edustajat käyttävät tätä keinoa. Markkinointiesitteissä me-muodon

käyttö rajoittuu toimitusjohtajan katsaukseen, joka on kaikissa neljässä markkinointiesitteessä

yhden sivun mittainen. Se on kuitenkin mielestäni erittäin tehokas keino hienovaraisesti käytettynä:

yhtiöstä muodostuu yhtenäinen kuva ja toisaalta me-retoriikalla annetaan ymmärtää, että jos

sijoittaja sijoittaa yhtiöön, hänestäkin tulee osa tätä ’’ me-yhteisöä ’’.

’’ Meillä on merkittäviä - - kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa ’’ (K)

’’ Me Silmäasemalla uskomme siihen, että elämä on näkemisen arvoinen. ’’ (S)

’’ Uskon vahvasti peleihin keskittyvään strategiaamme – olemme vasta matkamme alussa. ’’ (R)

’’ Me Terveystalossa haluamme olla edelläkävijöitä - - ’’ (T)

4.3 Tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssi – paatos

Tunnettuus on pörssiyhtiöille arkipäivää. Listautuvien yritysten kohdalla tunnettuus ja yrityskuva

ovat merkittäviä tekijöitä listautumisannin onnistumisen kannalta. Yksi listautumisen tarkoituksista

on yleensä yhtiön tunnettuuden lisääminen, mutta listautuvan yhtiön tunnettuus on tärkeä tekijä jo

ennen listautumista. Tunnetun yhtiön listautuessa pörssiin, julkisuus on taattua. Listautumisista

uutisoidaan paljon, varsinkin suurten ja merkittävien yhtiöiden kohdalla. Se millainen maine

yrityksellä on, vaikuttaa siihen millaisena sijoitusmahdollisuutena sijoittajat yhtiön näkevät. Kuten

teoriaosiossa lyhyesti aiemmin käytiin läpi, hyvämaineisen yrityksen arvostustaso on korkeampi
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kuin huonomaineisten ja maine myös suojaa kriiseiltä. Markkinointiesitteissä korostuu usein

kannattava ja kasvava yrityskuva, mutta maineen roolia ei pidä sivuuttaa. Keskeinen maineen

rakentumiseen vaikuttava tekijä on yhtiön emotionaalinen vetovoima; yleisön kokemat tunteet

muokkaavat maineen tietynlaiseksi. Markkinointiesitteissä tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssia

pyritään siis legitimoimaan vetoamalla paatokseen, eli lukijoiden tunteisiin. Seuraavaksi käydään

läpi niitä retorisia keinoja, joilla paatosta vahvistetaan aineistossa.

Tunteikkailla ilmauksilla tai omiin tunteisiin viittaamalla voidaan vahvistaa paatosta.

Markkinointiesitteiden otsikot olivat Kamuxia lukuun ottamatta erittäin tunteikkaita ilmauksia ja

vetosivat tunteisiin. Vahva ja vihainen ovat voimakkaita tunteita, ja niitä on toistettu läpi Rovion

markkinointiesitteen. Myös Rovion slogan viittaa tunnetilaan. Terveystalon slogan puolestaan pyrkii

vakuuttamaan sijoittajan siitä, että hän on parhaissa käsissä. Tämä on erittäin tunnettu sanonta ja

sillä viitataan usein sanontaan ’’ henkeni sinun käsiisi ’’.

’’ Vahva ja Vihainen ’’ (R)

’’ We set the world on fire’’ (R)

’’ Parhaissa käsissä ’’ (T)

Tunnepitoisten sanojen käyttäminen vetoaa myös lukijan tunteisiin. Tunnepitoisia sanoja ei

erityisesti viljellä aineistossa, mutta joitakin sieltä löytyy. Edellä mainitut vahva ja vihainen ovat

esimerkkejä tästä, kuten myös Terveystalon slogan.

Verbaalisten ja visuaalisten kuvien käyttö on tehokas keino vaikuttaa lukijan tunteisiin. Tässä

tutkielmassa huomio kiinnittyi kirjoitettuun tekstiin, mutta tässä yhteydessä kuvat ja visuaalisuus

otetaan lyhyesti mukaan tarkasteluun.

Visuaalisten kuvioiden käyttö aineistossa keskittyy lähinnä taulukoihin ja kuviin, joilla

argumentoidaan taloudellisia lukuja. Aineistossa on kuitenkin mukana pelkkiä kuviakin, ja kuvien

väritys on usein linjassa koko markkinointiesitteen värityksen kanssa. Markkinointiesitteiden

värityksellä voidaan luoda lukijalle tiettyjä mielikuvia. Kamuxin markkinointiesitteen hallitseva väri

on vihreä, joka yhdistetään usein ekologisuuteen. Ekologosuutta ja vastuullisuutta ei kuitenkaan

Kamuxin markkinointiesitteessä tuoda erityisesti esille; juuri värillä on pyritty eniten luomaan

mielikuvaa ’’vihreästä’’ Kamuxista.
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Silmäaseman markkinointiesitteen hallitsevana värinä on violetti, joka yhdistetään usein

arvostukseen. Silmäaseman esitteessä on myös useita kokosivun henkilökuvia, joissa violetti sekä

tummansininen ovat hallitsevia värejä. Tummansininen assosioidaan usein luovuuteen ja

tietynlaiseen rauhalliseen johtajuuteen; nämä luovat lukijalle kuvaa arvostuksesta,

rationaalisuudesta ja johtajuudesta. Silmäaseman esitteessä violettia on hyödynnetty myös fontin

värinä otsikoissa sekä yhdessä tummansinisen kanssa taulukoissa ja kuvioissa.

Rovion markkinointiesitettä hallitsee kauttaaltaan punainen. Otsikot ovat punaisia ja esitteessä

esiintyy usein punainen Angry Birds – lintu tai sen punaisia sulkia. Punainen on väreistä kaikista

huomiota herättävin, ja tämä on todennäköisesti Rovion tavoitteena. Punainen on erittäin

energinen väri ja se yhdistetään usein aktiivisuuteen, tunteikkuuteen sekä aggressiivisuuteen, ja

näin luodaan mielikuvaa Rovion Angry Birds -brändin ympärille, joka on vahva ja vihainen.

Terveystalon markkinointiesitteessä hallitseva väri on niin ikään tummansininen, jolla luodaan

samoin kuin Silmäaseman tapauksessa, kuvaa arvostuksesta sekä johtajuudesta. Terveystalon

esitteessä otsikot ovat useilla sivuilla kaksivärisiä: tumman- ja vaaleansinisiä, jolla otsikoista tehdään

mieleenpainuvampia.

Vetoamalla esimerkiksi ihmisen rakkauden, hyväksynnän tai yksin jäämisen pelkoon voidaan

vaikuttaa lukijan tunteisiin. Silmäaseman sekä Terveystalon esitteissä vedotaan terveydestä

huolehtimisen tärkeyteen ja siihen, että heille asiakkaan terveys on etusijalla. Rovion esitteessä

puolestaan vedotaan listautumisantiin osallistumiseen; kaikki muutkin osallistuvat, joten osallistu

sinäkin, ettet jää yksin!

’’ Me Silmäasemalla uskomme siihen, että elämä on näkemisen arvoinen. ’’ (S)

’’ Haluamme, että asiakkaamme ovat parhaissa mahdollisissa käsissä – heti ensikohtaamisesta lähtien. ’’ (T)

’’ - - hoidon asiakaskeskeisyyden parantaminen - - ’’ (T)

’’ Tule mukaan ja osallistu Suomen viihdyttävimpään listautumisantiin! ’’ (R)

Tehokas lausemuoto herättää kiinnostuksen. Tällaisia lausemuotoja voivat olla esimerkiksi retoriset

kysymykset, huudahdukset ja vetoomukset. Aineistossa tehokasta lausemuotoa on selkeimmin

käyttänyt Rovio.

’’ Nyt sitä saa! ’’ (R)
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Rovion lausemuodon voidaan nähdä viittaavaan tunnettuun sanontaan. Se voi esimerkiksi viitata

tunnettuun joululauluun Joulu on taas ja sen lyriikkaan ’’ nyt sitä saa, nyt sitä saa vatsansa täyteen

puuroo. ’’ Vaikkei lausemuoto viittaisikaan tunnettuun joululauluun, on se silti tehokas lausemuoto.

Myös Silmäasema viittaa tunnettuun sanontaan.

’’ Katse kohti tulevaa ’’ (S)

Vastaanottajan puhuttelulla voidaan luoda lukijalle tunne, että häntä on erityisesti ajateltu. Kun

lukija saadaan ajattelemaan näin, markkinointiesitteellä on onnistuttu vetoamaan hänen

tunteisiinsa. Markkinointiesitteissä tätä keinoa on käytetty erityisesti kansilehdissä. Myös

toimitusjohtajan katsauksessa esiintyy yleensä vastaanottajan puhuttelua; siinä lukijalle luodaan

kuvaa, että juuri toimitusjohtaja on ajatellut erityisesti häntä.

’’ Parhaissa käsissä – Tule mukaan - - ’’ (T)

’’ Näe tilaisuutesi – Sijoita silmäasemaan ’’ (S)

’’ Tervetuloa mukaan - - ’’ (K) (T)

’’ Tule mukaan ja osallistu Suomen viihdyttävimpään listautumisantiin! ’’ (R)

Myös tunteiden puuttuminen herättää tunteita, ja tiedostettu asiallisuus voikin olla strateginen

osa vakuuttamista. Markkinointiesitteissä on havaittavissa tunteilla vakuuttamista, mutta se ei ole

hallitseva retorinen keino. Markkinointiesitteiden asema säädeltynä esitteenä voi osaltaan

vaikuttaa tähän. Markkinointiesitteiden luonteen vuoksi on siis loogista, että niissä ei tukeuduta

tunteisiin vetoamiseen, vaan enemmän faktoilla vakuuttamiseen sekä yhtiön aseman

legitimointiin.
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4.2 Listautumisannit numeroina

Seuraavaksi tarkastellaan Kamuxin, Rovion, Silmäaseman ja Terveystalon listautumisanteja

numeerisesti: kuinka paljon yhtiöt saivat annilla kerättyä pääomaa. Lisäksi tarkastellaan osakkeiden

kurssimuutoksia ensimmäisen kaupankäyntipäivän osalta sekä tilannetta nyt. Tämä tarkastelu ei liity

sinänsä diskurssianalyysiin, mutta tällä tarkastelulla tutkimukseen voidaan tuoda lisäarvoa, vaikka

markkinointiesitteessä esitettyjen retoristen keinojen ei voidakaan tässä tutkimuksessa todeta

vaikuttavan tilastollisesti listautumisannin niin sanottuun tulokseen.

On myös huomattava, että listautumisannin järjestäjäpankeilla on oikeus

vakauttamistoimenpiteisiin määriteltynä vakauttamisaikana. Ne voivat siis käytännössä suorittaa

tukiostoja, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan.

Merkintähinnalla tarkoitetaan taulukossa yleisöannin merkintähintaa. Taulukoiden tiedot on koottu

yhtiöiden pörssitiedotteista. Kaikkien neljän yhtiön listautumisantien kysyntä oli vahvaa ja ne

ylimerkittiin moninkertaisesti.

Taulukko 1. Merkintähinnat ja kurssimuutokset

Taulukko 2. Kerätyt pääomat

Kaupankäynti
alkoi päälistalla

Merkintähinta/
osake

Kurssi 1.
kaupankäyntipäivän

lopussa Päätöskurssi 8.12.2017

Kamux 12.5.2017 7,20 € 7,56 € 7,15 €
Silmäasema 9.6.2017 6,90 € 7,60 € 6,81 €
Rovio 29.9.2017 11,50 € 11,50 € 9,16 €
Terveystalo 11.10.2017 9,76 € 10,00 € 9,06 €

Kerätty pääoma
noin (brutto) €

Kamux 20,5 milj.
Silmäasema 35 milj.
Rovio 30 milj.
Terveystalo 100 milj.
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia neljän vuonna 2017 Helsingin Pörssiin

listautuneen yrityksen markkinointiesitteitä. Tutkimuksen päätutkimuskysymyksenä oli ’’ Miten

sijoittajia houkutellaan listautumisantiin markkinointiesitteen avulla? ’’ Tutkielma lähti liikkeelle

listautumisen teoreettisesta viitekehyksestä, jossa läpikäytiin niin listautumisen teoriaa, sen syitä ja

edellytyksiä sekä tietenkin sen markkinointia.  Tutkielman teoria jatkui sen jälkeen listautumisantien

alihinnoittelun teorian tarkastelulla. Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostui suhteellisen

laajaksi aiheen vaatiman monitahoisen käsittelyn takia. Sijoittajien osallistuminen

listautumisanteihin perustuu pitkälti listautumisantien alihinnoitteluun eikä listautumisen

teoriaakaan voitu tutkielman teoriassa sivuuttaa, sillä listautumisen teorian ymmärtäminen on

keskeistä tutkielman kontekstin kannalta.

Tutkielman empiirisessä osiossa aineistoa analysoitiin retorisen diskurssianalyysin avulla. Retorisen

diskurssianalyysin lähtökohtana on todellisuuden tulkinnallisen luonteen korostaminen.

Kielenkäytön ei oleteta sellaisenaan kertovan meille esimerkiksi puhujan asenteista tai yleisistä

tosiasioista; analyysissä ei siis pyritä tulkitsemaan asioiden olemusta sellaisenaan, vaan niiden

argumentointia. Retorisessa analyysissä tarkastellaan merkitysten tuottamisen kielellisiä prosesseja

ja sitä, kuinka ne pyritään saamaan vakuuttaviksi ja kannatettaviksi, sekä kuinka lukijat saadaan

sitoutumaan niihin. Tässä tutkielmassa pyrittiin analysoimaan niitä markkinointiesitteiden retorisia

keinoja, joilla sijoittajia houkutellaan sitoutumaan listautumisantiin.

Yhtiöiden markkinointiesitteiden tarkoituksena voidaan siis nähdä tiettyjen diskurssien

legitimoiminen. Diskurssilla tarkoitetaan tapahtumien diskursiivista esitystapaa eli kerrontaa.

Diskurssianalyysin peruskysymyksiä ovat kuka sanoi ja mitä, miksi sanoi ja keneen pyrki

vaikuttamaan. Diskurssit kytkeytyvät tiiviisti retoriikkaan, sillä diskurssien käyttö on retorista

toimintaa. Tutkielman ensimmäinen alatutkimuskysymys oli ’’ Mitä diskursseja

markkinointiesitteessä voidaan havaita sijoittajien houkuttelemiseksi? ’’ Aineistossa on selkeästi

havaittavissa kolme diskurssia, joiden avulla yritykset pyrkivät houkuttelemaan sijoittajia

listautumisantiin. Nämä diskurssit ovat kannattavuuden ja kasvun diskurssi, asiantuntijuuden

diskurssi sekä tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssi.
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Toinen alatutkimuskysymys oli ’’ Millä retorisilla keinoilla diskursseja on pyritty legitimoimaan? ’’

Diskursseja pyritään legitimoimaan markkinointiesitteissä eetoksen, paatoksen sekä logoksen

avulla. Legitimointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että toimijat pyrkivät suostuttelemaan

sekä vakuuttelemaan toiset erilaisten retoristen keinojen avulla. Aristoteleen (1997, 11) mukaan

puheella voidaan saada aikaan kolmenlaisia vakuuttumisen syitä: puhujan luonteeseen perustuvia,

kuulijan mielentilaan perustuvia sekä itse puheeseen perustuvia syitä. Näitä kolmea syytä

Aristoteles nimitti sanoilla eetos, paatos ja logos.

Markkinointiesitteissä kannattavuuden ja kasvun diskurssia pyritään legitimoimaan logoksen avulla.

Logoksella vakuuttamisen keinoja aineistossa ovat kategorisointi, yksityiskohdilla vakuuttaminen,

numeerinen sekä ei-numeerinen määrällistäminen, ääri-ilmaisujen käyttäminen, superlatiivien ja

vahvistussanojen käyttö, kolmen lista, metaforat, toisto, alku- ja loppusoinnut sekä vasta-

argumenteilta suojautuminen. Kannattavuuden ja kasvun diskurssia pyritään legitimoimaan

aineistossa eniten, mikä oli ennakko-oletusten mukaista. Logoksen avulla voidaan helposti

legitimoida kannattavuus- sekä kasvulukuja, niin että niistä tulee sijoittajan silmissä uskottavia.

Sijoittajia pyritään houkuttelemaan listautumisantiin vakuuttamalla heidät listautuvan yhtiön

kannattavuudesta sekä kasvumahdollisuuksista. Tämä on todennäköisesti myös asia, johon

sijoittajat kiinnittävät ensimmäisenä huomiota pohtiessaan sijoittamista listautumisantiin.

Asiantuntijuuden diskurssia pyritään vahvistamaan eetoksen avulla. Sen keinoja ovat

puhujakategorioilla oikeuttaminen, liittoutumisasteen säätely sekä konsensuksella tai

asiantuntijalausunnolla vahvistaminen. Eetoksen avulla yhtiö voi legitimoida asemaansa

vaikuttamalla lukijaan eettisin sekä moraalisin perustein. Aineistossa eetoksella vakuuttaminen tuli

ilmi usein oman alan asiantuntemuksen korostamisena sekä edelläkävijän roolin korostamisena.

Tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssia vahvistetaan aineistossa paatoksen avulla, jonka keinoja

ovat tunteikkaat ilmaukset, tunnepitoiset sanat, verbaalisten ja visuaalisten kuvien käyttö,

vetoaminen esimerkiksi terveydestä huolehtimiseen, tehokas lausemuoto, tunnettu sanonta,

tunteiden puuttuminen sekä vastaanottajan puhuttelu. Vaikka kannattavuuden ja kasvun diskurssia

voidaan rationaalisesti pitää tärkeimpänä tekijänä sijoittajan pohtiessa listautumisantiin

sijoittamista, on tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssilla kuitenkin myös suuri merkitys. Yhtiön

maineella on suuri merkitys sijoittajien sijoituspäätökseen. Maineesta käydään kovaa kilpailua, ja

yksinkertaisin syy mainekilpailuun on raha. Näin ollen tunnettuuden ja yrityskuvan diskurssin
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legitimointi johtaa parhaimmassa tapauksessa myös kannattavuuden ja kasvun diskurssin

legitimointiin.

Tutkielman lopussa käytiin lävitse myös itse listautumisannin tulosta. Viimeinen

alatutkimuskysymys oli ’’ Kuinka paljon yhtiöt keräsivät pääomaa listautumisannilla ja kuinka paljon

osakekurssi muuttui ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä? ’’ Kaikkien neljän yrityksen

listautumisannit ylimerkittiin moninkertaisesti, joten kiinnostusta suomalaisten yritysten

listautumisanteihin löytyy. Tämän tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan todeta, että

markkinointiesitteissä on havaittavissa selkeästi monia retorisia keinoja, joilla sijoittajia pyritään

sitouttamaan listautumisanteihin.

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jää kuitenkin tarkastelu siitä, kuinka vaikuttavia

markkinointiesitteet tilastollisesti tarkasteltuna ovat. Jatkotutkimusaiheita voisivat siis olla

markkinointiesitteiden ja niiden vaikuttavuuden arviointi kvantitatiivisesti sekä myös laajemmin

retoristen keinojen ja esimerkiksi kuvien merkitys markkinointiesitteiden vaikuttavuuteen.

Retoristen keinojen analysointi saa lopullisen merkityksensä vasta osana laajempaa

tutkimustehtävää, sillä retorisen keinojen analysointi on vain yksi keino lisätä ymmärrystä siitä,

miten monin erilaisin tavoin kielenkäyttö rakentaa sosiaalista todellisuuttamme. Lisäksi retorisia

keinoja analysoitaessa täytyy muistaa, että retoriset keinot eivät toimi kaikissa tilanteissa samalla

tavoin, sillä niiden käyttö on riippuvainen yleisöstä ja vuorovaikutuskumppaneista.
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KAMUX ON Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa toimiva, 
nopeasti kasvanut käytettyjen autojen myyntiin 
erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2016 oli noin 405 miljoonaa euroa kasvaen 
31 prosenttia vuodesta 2015. Kamuxin tavoitteena on 
liikevaihdon kasvattaminen vähintään 700 miljoonaan 
euroon vuonna 2019 ja saavuttaa vähintään 5 prosen-
tin liikevoittomarginaali pitkällä aikavälilla. Kamuxilla 
oli vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 550 työnteki-
jää, joista noin 270 oli vakituisia työntekijöitä.

KAMUXIN ENSIMMÄINEN AUTOLIIKE avattiin vuonna 
2003 Hämeenlinnaan. Ruotsissa ensimmäinen auto-
liike avattiin vuonna 2012 ja Saksassa vuonna 2015. 
Kamuxilla on tällä hetkellä 37 autoliikettä Suomessa, 
yhdeksän autoliikettä Ruotsissa ja kaksi autoliikettä 
Saksassa. Kamux on perustamisensa jälkeen myynyt 
yli 140 000 käytettyä autoa, joista vuonna 2016 myy-
tiin 36 290.

KAMUXIN LIIKETOIMINTA perustuu autoliikkeiden ja 
verkkosivuston yhdistelmään, käytettyjen autojen 
ammattimaiseen hankintaan ja myyntiin, alhaisiin 
kiinteisiin kuluihin, nopeaan varastonkiertoon ja inte-
groitujen palvelujen myyntiin. Yhtiön liiketoimintamalli 
mahdollistaa Kamuxin tarjoamien käytettyjen autojen 
edulliset hinnat, ja Kamuxin tavoitteena on kehittää 
jatkuvasti toimintaansa siten, että sen palvelu vastaa 

kuluttajien tarpeita. Liiketoimintamallinsa mukaises-
ti Kamux tarjoaa asiakkailleen myös autokauppaan 
liittyviä integroituja palveluja, joiden avulla se pystyy 
palvelemaan asiakkaitaan kokonaisvaltaisemmin.

KAMUX HANKKII käytettyjä autoja autohuutokaupois-
ta, leasingyhtiöiltä, muilta autoliikkeiltä, rahoitusyh-
tiöiltä, maahantuojilta, yksityishenkilöiltä ja muista 

lähteistä. Kamuxin koko autovalikoima on sen kaik-
kien myyjien käytössä kaikissa Kamuxin autoliikkeissä 
Suomessa sekä maanlaajuisesti Ruotsissa ja Saksassa, 
jolloin Kamux pystyy täydentämään autoliikekohtais-
ta käytettyjen autojen valikoimaa muiden autoliikkei-
densä autovalikoimilla ja jopa maiden välillä. Vuonna 
2016 Kamuxin myymistä autoista noin 27 prosenttia 
myytiin toisen Kamuxin autoliikkeen kautta.

KANSAINVÄLISESTI  
LAAJENNETTAVA KONSEPTI

Kamuxin visio on olla johtava 
käytettyjen autojen kauppaan 
erikoistunut vähittäiskaupan  
ketju Euroopassa.
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KAMUXIN KILPAILUETUJA ovat kokenut ja motivoi-
tunut johto sekä työstään innostunut, osaava hen-
kilöstö. Vuonna 2015 toteutetussa henkilöstötyy-
tyväisyystutkimuksessa yli 80 prosenttia Kamuxin 
työntekijöistä suosittelee Kamuxia työnantajana – 
olemme siis yhdessä valmiita ponnistelemaan tavoit-
teitamme kohti.

LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEENA on tukea Kamuxin  
kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä sekä lisätä 
Kamuxin näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Suunni-
teltu listautumisanti on tärkeä osa matkaamme alan 
johtavaksi toimijaksi Euroopassa. 

Tervetuloa mukaan Kamuxin  
kasvun ja kansainvälistymisen kaistalle!

 Juha Kalliokoski
toimitusjohtaja

pan Suomessa, sillä lähes kaikki Kamuxin asiakkaat 
etsivät autoa digitaalisista kanavista. Haluamme olla 
autokaupan suunnannäyttäjä sekä alan digitalisaation 
edelläkävijä. 

KAMUXIN voimakas, orgaaninen ja kannattava kasvu 
on osoittanut, että meillä on toimiva ja ammattimai-
nen liiketoimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös 
uusilla maantieteellisillä alueilla. Euroopan käytettyjen 
autojen markkina on suuri, kasvava ja erittäin hajanai-
nen. Se oli yli kaksinkertainen uusien autojen markki-
naan verrattuna vuonna 2016. Meillä on siis merkittä-
viä kasvumahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.

KÄYTETTYJEN AUTOJEN MARKKINAT ovat ominais-
piirteiltään samankaltaiset kaikissa Kamuxin toimin-
tamaissa. Ihmisten tarve autoille ei ole muuttunut, ja 
käytettyihin autoihin kulutettu rahamäärä on arvioi-
den mukaan tyypillisesti kotitalouksien viiden suu-
rimman kulutuskategorian joukossa kaikissa toiminta-
maissamme.

KAMUXIN TARINA ALKOI Hämeenlinnasta, 
jonne ensimmäinen Kamux-autoliike perus-
tettiin vuonna 2003. Tällä hetkellä Kamuxilla 
on yhteensä miltei 50 autoliikettä Suomessa, 
Ruotsissa ja Saksassa, ja avaamme useita 

liikkeitä kuluvan vuoden aikana. Kasvu on ollut vahvaa, 
ja liikevaihtomme on kehittynyt erittäin myönteisesti. 
Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvumme on 
ollut vuosien 2013–2016 aikana 39 prosenttia. Olemme 
kuitenkin vasta matkamme alussa. Tavoitteenamme on 
olla johtava käytettyjen autojen kauppaan erikoistunut 
vähittäiskaupan ketju Euroopassa. 

STRATEGIAMME KESKIÖSSÄ ovat kannattavan kasvun 
jatkaminen, kannattavuuden parantaminen sekä erin-
omainen asiakaskokemus. Panostamme myös jatkossa 
ammattitaitoisen henkilöstömme motivointiin ja jatku-
vaan ammatilliseen kehittämiseen. Olemme asiakkail-
lemme luotettava kumppani, joka pyrkii tarjoamaan 
parhaan kokonaispalvelun sekä asiakkaita kiinnostavan 
hinnoittelun. Avasimme helmikuussa 2017 verkkokau-

”Kamuxin vahva kasvu jatkui 
myös vuonna 2016, kun 
liikevaihtomme kasvoi 31 
prosenttia 405 miljoonaan euroon. 
Tavoitteenamme on kasvattaa 
liikevaihtomme vähintään 700 
miljoonaan euroon vuonna 2019.”

+31 %MATKALLA  
KANSAINVÄLISEKSI  
EDELLÄKÄVIJÄKSI

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
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Suuri ja kasvava käytettyjen autojen markkina,  
jossa perinteisten myyntikanavien tarjonta ja  
asiakaspalvelu eivät vastaa kysyntää
Euroopan käytettyjen autojen markkina on suuri ja kas-
vava, minkä lisäksi käytettyjen autojen markkinoille on 
tunnuksenomaista niiden hajanaisuus. Suomen, Ruotsin 
ja Saksan yhteenlaskettu markkinakoko oli vuoden 2016 
lopussa yli 100 miljardia euroa. (1 Käytettyihin autoihin 
kulutettu rahamäärä on arvioiden mukaan tyypillisesti  
kotitalouksien viiden suurimman kulutuskategorian jou-
kossa kaikilla Kamuxin markkinoilla. (2

Kamuxin liiketoimintamallin perustana on keskittymi-
nen käytettyjen autojen ammattimaiseen kauppaan, ja sen 
tavoitteena on tarjota kuluttajille kokonaispalvelu, joka 
palvelee paremmin kuluttajan tarpeita perinteisiin myynti-
kanaviin verrattuna. Kamux uskoo, että sen ammattimainen 
liiketoimintamalli luo sille vahvan perustan kasvattaa mark-
kinaosuuttaan hajanaisilla käytettyjen autojen markkinoilla. 
Lisäksi markkinoiden, joilla Kamux tällä hetkellä toimii, 
ominaispiirteenä ovat pitkät maantieteelliset etäisyydet, 
joukkoliikenteen heikko kilpailukyky suurimpien kaupunkien 
ulkopuolella ja kotitalouksien keskimääräisen koon pie-
nentyminen, minkä perusteella Kamux uskoo käytettyjen 
autojen kysynnän jatkuvan hyvänä myös tulevaisuudessa.

Voimakas ja kannattava orgaaninen kasvu  
yhdistettynä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiin
Kamuxin kasvu on sen toiminnan aloittamisesta asti ollut 
voimakasta ja perustunut olemassa olevien autoliikkeiden 
myynnin kasvuun, uusien autoliikkeiden avaamiseen ja hy-
vään asiakaskokemukseen. Kamuxin liikevaihdon keskimää-
räinen vuotuinen kasvu oli noin 43 prosenttia ajanjaksolla 
2007–2012 ja 39 prosenttia ajanjaksolla 2013–2016. (3  

Lisäksi Kamux tunnistaa digitaalisen läsnäolon tärkeyden 
käytettyjen autojen myynnissä ja pyrkii toimimaan alan edel-
läkävijänä. 

Kamuxin kansainvälinen kasvu on suunnattu markkinoil-
le, joilla Kamux uskoo voivansa saavuttaa vahvan aseman 
käytettyjen autojen myyntiin erikoistuneena vähittäiskaupan 
ketjuna. Voimakkaan kasvun saavuttaminen Suomessa on 
luonut Kamuxille tietotaitoa, jota se pyrkii hyödyntämään 
laajentuessaan ulkomaille. 

Ammattimainen käytettyjen autojen kauppaan  
keskittynyt liiketoimintamalli 
Kamuxin liiketoimintamallin perusta: 

• Ammattimainen käytettyjen autojen hankinta ja myynti 
pyrkii siihen, että Kamux pystyy tarjoamaan asiakkailleen 
laajan valikoiman kilpailukykyisesti hinnoiteltuja käytettyjä 
autoja. Kamuxin tehokas autovaraston hallinta mahdollistaa 
käytettyjen autojen hankinnan suurella volyymillä.

• Nopea varastonkierto on keskeinen osa Kamuxin hinnoit-
telumallia sekä hankinta- että myyntihinnoittelussa. Nopeal-
la varastonkierrolla pyritään minimoimaan autovaraston 
arvon aleneminen sekä varastoon sitoutunut käyttöpääoma. 

• Alhaiset kiinteät kulut ovat olennainen osa Kamuxin liike-
toimintamallia. Suurin osa Kamuxin liiketoiminnan kuluista 
on muuttuvia, mikä vähentää liikevaihdon muutoksien vaiku-
tusta Kamuxin kannattavuuteen.

• Integroitujen palvelujen tarjoaminen osana autokauppaa 

on tärkeä osa Kamuxin liiketoimintamallia. Kamuxin tavoit-
teena on kasvattaa integroituja palveluja ostavien asiakkai-
den osuutta sekä laajentaa integroitujen palvelujen tarjontaa 
tulevaisuudessa.

AMMATTIMAINEN LIIKETOIMINTAMALLI  
JA HOUKUTTELEVA KASVUPOTENTIAALI

Kamuxin prosesseja ohjaava CRM/ERP-järjestelmä
CRM/ERP-järjestelmä ohjaa myyjää Kamuxin määrittele-
mään prosessimalliin, jonka tarkoitus on tehostaa automyy-
jän toimintaa. CRM/ERP-järjestelmän asiakas-, auto-, varas-
to- ja hintatiedot ovat reaaliajassa päivittyviä mahdollistaen 
autojen ja integroitujen palvelujen myynnin suuren volyymin 
ja toimintavarmuuden. Myös Kamuxin johto voi arvioida 
CRM/ERP-järjestelmän kautta päiväkohtaisia ja pitkän aika-
välin toteutumia sekä myynnin kehitystä. 

Kokenut, osaava ja motivoitunut johto ja henkilöstö
Kamux uskoo, että sen johdon toimialatuntemus ja kokemus 
yhdessä ammattitaitoisen henkilöstön kanssa tuovat kilpai-
luedun käytettyjen autojen kaupassa. Kamuxilla on omis-
tautunut ja kokenut johtoryhmä, jolla on vahva kokemus 
käytettyjen autojen kaupasta. Kamux uskoo, että sen joh-
dolla on kyky tehdä nopeasti päätöksiä, ja näin ollen Kamux 
voi reagoida markkinoilla tapahtuviin muutoksiin nopeasti 
ja hyödyntää niitä. Kamux pitää ammattitaitoista, motivoi-
tunutta ja sitoutunutta henkilöstöään yhtenä tärkeimmistä 
vahvuuksistaan ja tekee aktiivisesti töitä parantaakseen 
henkilöstönsä osaamista ja sitoutumista Kamuxin strategi-
aan sekä edistääkseen työtyytyväisyyttä ja proaktiivisuutta 
muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. 

Kamux pyrkii sovittamaan yhteen omat ja työntekijöiden-
sä intressit kannustinjärjestelmänsä kautta. Myyntihenkilös-
tön kannustinjärjestelmä huomioi myynnin, autohankinnat ja 
vaihtoautot sekä integroitujen palvelujen myynnin palkkioi-
den määrässä.

1) Lähde: Johtavan kansainvälisen liikkeenjohdon konsultin Kamuxin toimeksi-
annosta tekemä analyysi (yhtiön tilaama analyysi)
2) Lähde: Yhtiön tilaama analyysi, DAT 2016 (koskien Saksaa vuonna 2015), 
SCB (kos kien Ruotsia vuonna 2012), Autovista (koskien Suomea vuonna 2012) 
3) 2007–2012 FAS ja 2013–2016 IFRS 

KONSEPTI
Käytettyjen autojen kauppaan keskittynyt 

vähittäiskaupan konsepti,  
joka pohjautuu Kamux-autoliikkeiden  

ja internetin yhdistelmään

Integroidut palvelut tuovat lisää liikevaihtoa  
ja parantavat kannattavuutta

Tavoitteena olla autokaupan  
digitalisaation edelläkävijä

KASVU JA KANSAINVÄLISYYS
Toimiva konsepti on tukenut vahvaa,  

kannattavaa ja orgaanista kasvua 

Käytettyjen autojen markkina on Euroopassa suuri, 
kasvava, historiallisesti suhteellisen vakaa sekä 

erittäin hajanainen, minkä johdosta markkina tarjoaa 
merkittäviä kasvumahdollisuuksia

Kamuxin visio on olla johtava käytettyjen autojen 
kauppaan erikoistunut vähittäiskaupan ketju Euroopassa 

myytyjen käytettyjen autojen lukumäärällä mitattuna

VAHVUUDET

SYITÄ SIJOITTAA  
KAMUXIIN
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KAMUXIN TOIMINTA-AJATUKSENA on keskittyä 
ainoastaan käytettyjen autojen kauppaan. Kamuxin 
asiakaslupaus on tarjota käytettyjä autoja asiakkaita 
kiinnostavaan hintaan, toimia asiakkaidensa luotet-
tavana kumppanina ja tarjota markkinoiden parasta 
asiakaspalvelua. Kamuxin liiketoiminta perustuu auto-
liikkeiden ja verkkosivuston yhdistelmään, keskitettyyn 
ja ammattimaiseen käytettyjen autojen hankintaan ja 
myyntiin, alhaisiin kiinteisiin kuluihin, nopeaan va-
rastonkiertoon ja integroituihin palveluihin. Kamuxin 
liiketoimintamallin tavoitteena on tarjota asiakkaille 
kokonaispalvelu, joka palvelee paremmin heidän tar-
peitaan perinteisiin myyntikanaviin verrattuna.

KAMUX TARJOAA ASIAKKAILLEEN kolmansien osa-
puolten rahoitustuotteita kaikissa autoliikkeissään 
Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Suomessa ja Ruot-
sissa Kamux tarjoaa lisäksi asiakkailleen kolmansien 
osapuolten vakuutustuotteita sekä yhtiön omaa, auton 
korjauskustannusten varalle tarjottavaa lisävastuu-
sitoumusta, Kamux Plussaa. Keskeinen osa Kamuxin 
asiakaspalvelukonseptia Suomessa ja Ruotsissa on 
myös kotiinkuljetuspalvelu, jolloin auto toimitetaan 
asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan sekä samalla tar-
vittaessa noudetaan mahdollinen vaihtoauto. 

INTERNETILLÄ ON MERKITTÄVÄ ROOLI käytettyjen 
autojen myyntikanavana. Lähes kaikki Kamuxin asiak-
kaat etsivät autoa digitaalisista kanavista. Kamux on 
pyrkinyt olemaan edelläkävijä digitaalisissa kanavissa 
ja pyrkii jatkossakin hyödyntämään markkinoinnis-
saan laajasti eri digitaalisia kanavia ja kehittämään jat-
kuvasti digitaalista tarjontaansa. Kamux avasi helmi-
kuussa 2017 Suomessa verkkokaupan, josta kuluttaja 
voi ostaa auton suoraan verkosta. 

MONIKANAVAINEN  
VÄHITTÄISKAUPAN KONSEPTI  
KÄYTETTYJEN AUTOJEN KAUPPAAN

Kamux kehittää jatkuvasti 
digitaalista läsnäoloaan  
ja pyrkii olemaan edelläkävijä 
digitaalisissa kanavissa. 

KONSEPTI

   MONIKANAVAINEN LIIKETOIMINTAMALLI KONSEPTIN PERUSTANA
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LIIKETOIMINTAMALLIN 
KULMAKIVET

Ammattimainen 
hankinta ja myynti

Nopea 
varastonkierto 

Alhaiset 
kiinteät kulut 

Integroitujen 
palvelujen tarjoaminen

ASIAKASLUPAUKSEN 
KULMAKIVET

Asiakkaita 
kiinnostava hinta

Luotettavuus

Paras 
asiakaskokemus

INTEGROITUJEN PALVELUIDEN MYYNTI
4,8 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2016

MYYDYT AUTOT

36 300 myytyä autoa vuonna 2016

VAKUUTUSRAHOITUS KAMUX PLUS



KAMUXIN NYKYISEN KASVUSTRATEGIAN mukaisesti 
yhtiö keskittyy lähitulevaisuudessa liiketoimintansa 
kasvattamiseen maissa, joissa se jo toimii. Kamux 
kuitenkin uskoo, että Kamuxin liiketoimintamalli toimii 
myös sen nykyisten markkinoiden ulkopuolella, joten 
Kamux voi tulevaisuudessa hakea kasvumahdollisuuk-
sia myös uusilta maantieteellisiltä alueilta.

KAMUX USKOO, että sen tavoittelema tuleva kasvu 
mahdollistaa jatkossa suuruuden ekonomian hyödyn-
tämisen entistä paremmin esimerkiksi:

• Autojen hankinnassa, autovalikoimassa ja ristiin  
myynnissä liikkeiden välillä Kamuxin pystyessä 
hankkimaan suurempia eriä käytettyjä autoja esimer-
kiksi leasingyhtiöiltä kaikilla markkinoilla, joilla se tällä 
hetkellä toimii.
• Markkinoinnissa Kamuxin brändin tullessa tunne-
tummaksi markkinoilla, joilla se tällä hetkellä toimii, 
minkä Kamuxin johto uskoo myös lisäävän asiak-
kaiden ja mahdollisten työntekijöiden luottamusta 
Kamuxia kohtaan.
• Integroituihin palveluihin liittyvien kumppaneiden 
hankinnassa Kamuxin tullessa entistä houkuttele-
vammaksi yhteistyökumppaniksi sen kautta myytä-
vien integroitujen palvelujen volyymin kasvaessa.
• Konsernin tukitoiminnoissa suurempien investoin-
tien ollessa mahdollisia esimerkiksi toiminnanohjausjär-
jestelmien ja asiakkuudenhallintajärjestelmien osalta.

KASVUA KONSEPTIA JA  
DIGITALISAATIOTA HYÖDYNTÄMÄLLÄ 

KANNATTAVAN KASVUN  
JATKAMINEN OSANA STRATEGIAA 

KAMUX PYRKII OLEMAAN autokaupan digitalisaa-
tion edelläkävijä ja investoimaan aktiivisesti digi-
taaliseen markkinointiin. Lisäksi Kamuxin tavoit-
teena on lisätä internet-näkyvyyttä muun muassa 
hakukoneissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa 
digitaalisen markkinoinnin kanavissa. Kamuxin digi-
taalinen strategia perustuu sen laajan asiakastieto-
kannan hyödyntämiseen ja seuraaviin tavoitteisiin:

• Tietojärjestelmien saumaton integraatio sekä 
sisäisesti että ulkopuolisten palveluntarjoajien 
kanssa.
• Kehittyneet analyysityökalut datan hyödyntä-
miseen.
• Laaja digitaalisen sisällön tuotanto.
• Tehokas verkkokauppa-alusta.

KANNATTAVAN KASVUN JATKAMINEN  
KASVATTAMALLA MARKKINAOSUUTTA 

MARKKINOILLA, JOILLA KAMUX  
TÄLLÄ HETKELLÄ TOIMII

Uusien autoliikkeiden avaaminen ja nykyisten  
autoliikkeiden myynnin kasvattaminen ovat  

osa Kamuxin kasvustrategiaa

Digitaalisen jalanjäljen kasvattaminen  
kuuluu kasvustrategian kulmakiviin

HENKILÖSTÖN SITOUTUMINEN  
JA MOTIVOINTI

Sitoutunut ja motivoitunut myyntihenkilöstö on avain 
kilpaillulla autojen vähittäiskaupan alalla  

menestymiseen

Kamux järjestää myyntihenkilöstölleen  
säännöllistä koulutusta  

Kamux pyrkii sovittamaan yhteen omat ja työnteki-
jöidensä intressit kannustinjärjestelmänsä kautta

ERINOMAISEN ASIAKAS- 
KOKEMUKSEN TARJOAMINEN

Kamuxin tavoitteena on tarjota luokassaan  
paras asiakaskokemus

Kamux haluaa, että asiakkaat kokevat  
myyntiprosessin luotettavaksi ja asiakkaan  

huomioivaksi alusta loppuun saakka

Kamuxin tavoitteena on jatkaa integroitujen  
palvelujen kehittämistä ja tuoda erilaisia integroituja 

palveluita markkinoille asiakkaille tarjottavan  
palvelukokonaisuuden parantamiseksi

KANNATTAVUUDEN  
PARANTAMINEN

Suomessa Kamux keskittyy kannattavuuden parantami-
sessa toiminnan tehostamiseen toimintojen, prosessien  

ja konseptin jatkuvan kehittämisen kautta

Ruotsissa ja Saksassa Kamux keskittyy liiketoiminnan 
kasvattamiseen parantaen kannattavuutta asteittain 

Kamux pyrkii hyödyntämään skaalaetuja esimerkiksi 
neuvotellessaan ulkopuolisten kumppaneiden kanssa, 

millä pyritään kannattavuuden parantamiseen  

Kamux pyrkii parantamaan kannattavuuttaan  
tuomalla myyntiin uusia integroituja palveluja

Yhtenäinen konsepti  
tuo kilpailuetua uusille 
markkinoille laajennuttaessa.

LIIKETOIMINTAMALLI STRATEGIA

TALOUDELLISET TAVOITTEET

•  Liikevaihdon kasvattaminen vähintään  
 700 miljoonaan euroon vuonna 2019

•  4–5 prosentin liikevoittomarginaali  
 vuonna 2019 ja vähintään 5 prosentin  
 liikevoittomarginaali pitkällä aikavälillä

•  Jakaa osinkona vähintään 30  
 prosenttia tilikauden voitosta

Yhtiön hallitus arvioi jaettavan osingon ja  
Kamuxin kasvuun sijoitettavien varojen määrän 
välisen tasapainon vuosittain ja tekee tämän 
arvion perusteella esityksen jaettavan osingon 
määrästä, joka voi yksittäisenä vuonna poike-
ta merkittävästi osinkopolitiikan mukaisesta 
tavoitetasosta.

LISTAUTUMISANNIN TAVOITTEET
Listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin 
kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä osakean-
nista hankituilla varoilla sekä lisäämällä Kamuxin 
näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Edellä mai-
nitun odotetaan lisäävän Kamuxin tunnettuutta 
ja luottamusta Kamuxia kohtaan yleisön ja yh-
teistyökumppaneiden keskuudessa sekä työn-
antajana. Listautumisanti mahdollistaa Kamuxin 
pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan 
laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisäänty-
misen. Listautumisen myötä osakkeita voidaan 
myös käyttää Kamuxin henkilöstön ja johdon 
palkitsemisessa.
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Jatkuva tarve autoille 
Suomessa ja Ruotsissa etäisyydet ovat pitkiä ja väki-
luku on suhteellisen alhainen. Tämä heikentää julkisen 
liikenteen kilpailukykyä autoiluun verrattuna muualla 
kuin suurissa kaupungeissa ja pitää yllä autojen ky-
syntää. Saksassa autojen kysyntää puolestaan tukee 
erityisesti suhteellisen pitkät työssäkäyntietäisyydet 
ja työmatka-autoilun suosio. Käytettyihin autoihin 
kulutettu rahamäärä on arvioiden mukaan tyypillisesti 
kotitalouksien viiden suurimman kulutuskategorian 
jou kossa kaikilla Kamuxin markkinoilla. (1 Kotitalouk-
sien keskimääräisen koon pienentymisen uskotaan 
tukevan autojen kysyntää markkinoilla, joilla Kamux 
tällä hetkellä toimii. Lisäksi rekisteröityjen autojen 
määrä on lisääntynyt kaikilla Kamuxin markkinoilla 
vuodesta 2010. (2

Internet ja markkinoiden läpinäkyvyys
Vuodesta 2000 alkaen noin kolme neljäsosaa vähittäis-
kaupan kasvusta on tullut digitaalisten kanavien kautta. 
Kuluttajat käyttävät yksittäisen tuotteen ostamisessa 
yhä enenevässä määrin monia eri kanavia, mikä koros-
taa internet-näkyvyyden ohella perinteisten liikkeiden 
tärkeyttä osana asiakaskokemusta. (3 Internet on myös 
Kamuxin tärkein markkinointikanava. Käytettyjen auto-
jen ostajat myös etsivät muiden asiakkaiden mielipiteitä 
ja kokemuksia toimijoista yhä useammin internetistä, 
mikä lisää hyvän asiakaskokemuksen luomisen tärkeyt-
tä ja korostaa kokonaisvaltaisen viestinnän merkitystä 
autoliikkeiden markkinoinnissa. 

Käytetyn auton myynnin helppous
Yksi tärkeimmistä kuluttajatrendeistä on ollut yhä 
useampien kiireisten kuluttajien halu tehdä ostami-

EUROOPAN KÄYTETTYJEN AUTOJEN  
MARKKINA ON SUURI JA KASVAVA

DIGITAALISUUS LISÄÄNTYY  
VÄHITTÄISKAUPASSAHajautuneet markkinat 

tarjoavat Kamuxille 
kasvumahdollisuuksia  
myös tulevaisuudessa. sestaan helppoa ja vaivatonta. (4 Näin ollen myös 

käytettyä autoaan myyvät kuluttajat saattavat olla 
valmiita maksamaan uudesta autosta enemmän, 
mikäli he saavat samalla myytyä vanhan autonsa 
mahdollisimman helposti ja vaivattomasti. Tämän 
uskotaan hyödyttävän internetissä toimivia autokaup-
piaita ja välityssivustoja, mutta myös käytettyjä autoja 
hankkivien autokauppiaiden hankintatoimintaa, mikäli 
kuluttajat kokevat niille myymisen olevan helpom-
paa kuin suoraan toiselle kuluttajalle. (5 Helppoutta 
ja vaivattomuutta etsivien kuluttajien uskotaan myös 
saavan lisäarvoa siitä, että kaikki heidän tarvitseman-
sa palvelut ovat saatavilla samalta toimijalta.

Järkevän ostamisen trendi
Kamuxin näkemyksen mukaan kuluttajien saatavilla 
on tällä hetkellä enemmän tietoa tuotteista ja niiden 
myyjistä kuin koskaan aiemmin, minkä seurauksena 
kuluttajat pystyvät vertailemaan paremmin erilaisia 
vaihtoehtoja. Näin ollen järkevän ostamisen trendin, 
jossa kuluttajat haluavat enemmän vastinetta rahal-
le ja etsivät edullisia hintoja, uskotaan saavuttaneen 
suosiota. Järkevän ostamisen trendin myötä kulut-
tajista uskotaan tulleen korostuneen hintatietoisia ja 
hintoja aktiivisesti vertailevia. Järkevän ostamisen 
trendin uskotaan myös vähentäneen kuluttajien halua 
maksaa heidän mielestään tarpeettomista ominai-
suuksista, palveluista tai puitteista.

1) Lähde: Yhtiön tilaama analyysi, DAT 2016 (koskien Saksaa vuonna 2015), SCB 
(koskien Ruotsia vuonna 2012), Autovista (koskien Suomea vuonna 2012)
2) Lähde: World Data Bank, AuT, MRF, KBA
3) Lähde: 2015 Retail Trends, PwC’s Strategy&.
4) Lähde: Top 10 Global Consumer Trends for 2015, Euromonitor International
5) Lähde: The Future of the U.K. Used Car Market – Trends and Opportunities, 
PwC’s Strategy& .

MARKKINAKATSAUS MARKKINATRENDIT

KÄYTETTYJEN AUTOJEN MARKKINAT ovat suuret, 
kasvavat sekä erittäin hajanaiset. Suomen, Ruotsin ja 
Saksan yhteenlaskettu markkinakoko oli vuoden 2016 
lopussa yli 100 miljardia euroa. (1 Kamuxin kilpailijat 
vaihtelevat suurista valtakunnallisista merkkiautoliik-
keistä kuluttajien väliseen kauppaan. (2 Käytettyjen 
autojen myynti on perinteisesti jakautunut uusien 
autojen myyntiin keskittyvien merkkiautoliikkeiden, 
jotka myyvät kuitenkin myös käytettyjä autoja, sekä 
pienempien paikallisten käytettyjen autojen autoliik-
keiden ja kuluttajien väliseen suoraan kauppaan.

Suomi Ruotsi Saksa

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EUROOPAN AUTOMARKKINOIDEN VOLYYMI 
PERUSTUEN 12 EU-MAAN KATTAVAAN 
TUTKIMUKSEEN 2016 (MILJOONAA AUTOA)

Lähde: Trafi, AuT, HIS, ACEA, OECD, DAT, CCFA, Bovag Rai, Statistics Belgium, 
Autovista, Statista, KBA, Trafikanalys Fordon 2015, yhtiön tilaama analyysi

* = arvio
Lähde: Trafi, Autovista, yhtiön tilaama analyysi (koskien Suomea), Trafikanalys Fordon 2015, yhtiön tilaama analyysi (koskien Ruotsia), DAT Report 2016, HIS, 
OECD, yhtiön tilaama analyysi (koskien Saksaa)
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Käytetyt 

autot

15
Uudet  
autot

Käytettyjen auto-
jen markkina on 

yli kaksinkertainen 
uusien autojen 

markkinaan  
verrattuna.

KÄYTETTYJEN AUTOJEN MARKKINAN KEHITTYMINEN (MILJOONAA AUTOA)
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SUURIMMAT KÄYTETTYJEN AUTOJEN  
MYYJÄT JA MARKKINARAKENNE  
KAMUXIN PÄÄMARKKINOILLA
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1) Lähde: Yhtiön tilaama analyysi
2) Lähde: Netwheels, IFA, yhtiön tilaama analyysi

UUSIEN AUTOJEN 
MYYNTIIN ERIKOISTUNEET 
MERKKIAUTOLIIKKEET

PIENET, VAIN KÄYTETTYJEN 
AUTOJEN MYYNTIIN  
ERIKOISTUNEET LIIKKEET

YKSITYISTEN KULUTTAJIEN 
VÄLINEN SUORA KAUPPA

• Käytettyjen autojen kauppa ei ydinliiketoimintaa
• Käytettyjen autojen suhteessa vähemmän houkutteleva hinta
• Tyypillisesti rajallinen käytettyjen autojen valikoima

• Alhaisempi luotettavuus Kamuxin johdon näkemyksen mukaan
• Liikkeiden välillä vaihtelevat asiakaskokemukset
• Rajoitettu valikoima

• Ei kuluttajansuojaa
• Ei vaihtomahdollisuutta
• Rahoitus- ja muiden palveluiden puute 

TÄYTTÄ- 
MÄTTÖMÄT  
KULUTTAJA- 

TARPEET

Lähde: Netwheels, kilpailijoiden verkkosivustot (koskien Suomea), autoliik-
keiden julkiset tiedot ja verkkosivustot, KVD Bilpriser (koskien Ruotsia), IFA 
(koskien Saksaa)

Bilia x
Din Bil x
KVD  
Hedin Bil  x

RUOTSI
 Vain 
 käytettyjen 
 autojen 
Autoliike kauppias

Viiden parhaan toimijan 
osuus käytettyjen autojen 
markkinasta Ruotsissa on 

alle 10 prosenttia

TOP 5 ~ 7 % 
KAMUX ~ 0,3 %

AVAG Holding x
Wellergruppe x
Gottfried Schultz x
Feser-Graf Gruppe x

SAKSA
 Vain 
 käytettyjen 
 autojen 
Autoliike kauppias

Viiden parhaan toimijan 
osuus käytettyjen autojen 
markkinasta Saksassa on 

noin 2 prosenttia

TOP 5 ~ 2 %
KAMUX ~ 0,0 %

   
Laakkonen x
Veho Group x
Rinta-Joupin Autoliike x

SUOMI
 Vain 
 käytettyjen 
 autojen 
Autoliike kauppias

Viiden parhaan toimijan 
osuus käytettyjen autojen 
markkinasta Suomessa on 

alle 15 prosenttia

TOP 5 ~ 13 %
Kamux ~ 6,5 %



Laaja tuloslaskelma   

Liikevaihto  404 750(1) 309 929(1) 214 968(1)

Liikevaihdon kasvu, prosenttia  30,6 44,2 41,3 

Bruttokate(2)  49 231 38 133 25 897 

Bruttokate, osuus liikevaihdosta, prosenttia  12,2 12,3 12,0 

Käyttökate (EBITDA)(3)  16 478 16 107 10 758 

Käyttökate, osuus liikevaihdosta, prosenttia  4,1 5,2 5,0 

Liikevoitto (EBIT)  15 675(1) 15 514(1) 10 279(1)

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia  3,9 5,0 4,8 

Oikaistu liikevoitto (EBIT)(4)  17 998 16 009 10 491

Oikaistu liikevoitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia  4,4 5,2 4,9

Tilikauden voitto  11 009(1) 11 555(1) 7 014(1)

Tilikauden voitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia  2,7 3,7 3,3 

Tase   

Oma pääoma  28 913(1) 21 338(1) 12 800(1)

Pitkäaikaiset velat yhteensä  25 803(1) 17 967(1) 15 760(1)

Lyhytaikaiset velat yhteensä  23 719(1) 19 442(1) 12 034(1)

Taseen loppusumma  78 436(1) 58 747(1) 40 594(1)

Nettovelka(5)  30 930 24 368 20 110 

Nettokäyttöpääoma(6)  43 332 30 590 18 117

Vaihto-omaisuus  47 914(1) 36 224(1) 21 368(1) 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Muita tietoja   

Liikevaihto integroiduista palveluista  19 272 13 534 8 531 

Liikevaihto integroiduista palveluista,  
osuus liikevaihdosta, prosenttia  4,8 4,4 4,0 

Myytyjen autojen lukumäärä  36 290 28 515 20 273 

Bruttokate per myyty auto(7), euroa  1 357 1 337 1 277 

Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu(8), prosenttia  12,2 13,9 15,8 

Vaihto-omaisuuden kierto(9), päivää  43,1 38,6 36,6 

Investoinnit(10)  2 143 900 1 207 

Henkilöstö katsauskauden lopussa(11)  552 406 262

Muita tunnuslukuja   

Oman pääoman tuotto(12), prosenttia  43,8 67,7 75,3 

Sijoitetun pääoman tuotto(13), prosenttia  22,5 30,6 27,4 

Omavaraisuusaste(14), prosenttia  36,9 36,3 31,5 

Nettovelkaantumisaste(15), prosenttia  107,0 114,2 157,1 

Osakekohtaisia tunnuslukuja   

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton(16), euroa  0,29(1) 0,30(1) 0,18(1) 

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa(17)  37 016 819 37 613 837 39 366 100

2016 20162015 20152014 2014

ERÄITÄ KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA

(1) Tilintarkastettu.

(2) Bruttokate  = Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

 (3) Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + Poistot

 (4) Oikaistu liikevoitto (EBIT) = Liikevoitto oikaistuna Listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen   
   suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen liittyvillä erityiserillä,   
   maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä sekä omien   
   Osakkeiden lunastukseen liittyvällä osakeperusteisella maksulla.

 

(5) Nettovelka = Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat – Rahavarat

 (6) Nettokäyttöpääoma = Vaihto-omaisuus + Myyntisaamiset ja muut saamiset + Tilikauden   
   verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset  – Ostovelat ja muut   
   velat – Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat – Pitkä-  
   ja lyhytaikaiset varaukset

 

(7) Bruttokate per myyty auto =    
Bruttokate 

     Myytyjen autojen lukumäärä
 

(8) Vertailukelpoisten  
liikkeiden myynnin kasvu = 

 (9) Vaihto-omaisuuden kierto =  

 

(10) Investoinnit = Rahavirtalaskelman aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja  
   aineettomien hyödykkeiden hankinnat.

 (11) Sisältäen myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät.

 (12) Oman pääoman tuotto =  

 

(13) Sijoitetun pääoman tuotto = 

 

 

(14) Omavaraisuusaste =  

 (15) Nettovelkaantumisaste =  

 

(16) Osakekohtainen tulos,  = 
laimentamaton   

 

(17) Osakeantikorjattuna ja hankitut omat Osakkeet vähennettynä.

 (18) Rahoitusvelka  = Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat

Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti

Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti  
vertailuvuoden vastaavalla ajanjaksolla

 Uudet liikkeet otetaan mukaan laskentakantaan, kun ne ovat olleet 
auki 13 kuukautta, jolloin ensimmäinen kerta, kun liike on mukana  

tunnusluvussa, on sen 25. toimintakuukausi.

– 1     x 100

Vaihto-omaisuus (keskimäärin ajanjakson aikana)

Materiaalit ja palvelut
x 365

Tilikauden voitto

Oma pääoma (keskimäärin viimeisen 12 kuukauden aikana)
x 100

x 100

x 100

x 100

x 100

(Tilikauden voitto + Rahoituskulut)

Oma pääoma + Rahoitusvelka(18)  
(keskimäärin viimeisen 12 kuukauden aikana)

Oma pääoma

Taseen loppusumma – Saadut ennakot

Nettovelka

Oma pääoma

Tilikauden voitto (Yhtiön omistajille kuuluva)

Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden  
painotettu osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana

TALOUSLUVUT

Taulukoissa esitetyt keskeiset tunnusluvut: 31.12. ja 1.1.–31.12. (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)
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Miksi Kamux suunnittelee listautumista?
Listautumisannin tavoitteena on tukea Kamuxin 
kasvustrategiaa ja kansainvälistymistä osakeannista 
hankituilla varoilla sekä lisätä Kamuxin näkyvyyttä 
Suomessa ja ulkomailla. Edellä mainitun odotetaan 
lisäävän Kamuxin tunnettuutta ja luottamusta Kamuxia 
kohtaan yleisön ja yhteistyökumppaneiden keskuudes-
sa sekä työnantajana. Listautumisanti mahdollistaa  
Kamuxin pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistus-
pohjan laajenemisen ja osakkeiden likviditeetin lisään-
tymisen. Listautumisen myötä osakkeita voidaan myös 
käyttää Kamuxin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa.

Osakeannissa hankitut varat käytetään Kamuxin 
kasvustrategian ja kansainvälistymisen tukemiseen eli 
Kamuxin laajentumisen rahoittamiseen, kuten käyttö-
pääomaan ja autovaraston kasvattamiseen, ja liike-
toiminnan kehittämiseen, kuten digitaalisen asiakas-
kokemuksen edelleen kehittämiseen sekä Kamuxin 
tietokannan, tietojärjestelmien ja analyysityökalujen 
tehokkaampaan hyödyntämiseen Kamux-konseptissa.

Miten voin merkitä osakkeita?
Merkintäsitoumuksen voi antaa OP Ryhmän verkko-
palvelun kautta osoitteessa www.op.fi/merkinta, jolloin 

sitoumuksen tekemiseen tarvitaan OP Ryhmän verk-
kopalvelutunnukset tai Aktian, Danske Bankin,  
Handelsbankenin, Nordean, POP Pankin, S-Pankin, 
Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopankkitun-
nukset. Merkinnän voi tehdä OP Ryhmään kuuluvien 
osuuspankkien konttoreissa ja Nimetyissä Pankeissa* 
niiden aukioloaikoina. Merkintäsitoumuksen voi antaa 
OP 0100 0500 puhelinpalvelun (suomeksi) (pvm/mpm) 
kautta, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän 
verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset.

Yhteisöjen, kuolinpesien tai edunvalvonnassa 
olevien merkinnät tehdään OP Ryhmään kuuluvissa 
osuuspankkien konttoreissa ja Nimetyissä Pankeissa 
niiden aukioloaikoina. 

Milloin osakkeita voi merkitä?
Yleisöannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 klo 10 ja päät-
tyy OP Ryhmän osuuspankkien konttoreissa 9.5.2017 
klo 16 ja OP Ryhmän verkkopalvelussa ja OP 0100 
0500 puhelinpalvelussa 9.5.2017 klo 18. 

Mikä on osakkeen hinta listautumisessa?
Tarjottavien osakkeiden alustava merkintähintaväli on 
6,80–8,00 euroa. 

Yhtiön hallitus päättää lopullisesta merkintähinnasta 
institutionaalisten sijoittajien merkintäaikana antamien 
merkintäsitoumusten perusteella. Tarjottavien osakkei-
den merkintähinta yleisöannissa on sama kuin insti-
tuutioannissa, ei kuitenkaan korkeampi kuin alustavan 
merkintähinnan enimmäishinta. Lopullinen merkintä-
hinta päätetään ja tiedotetaan arviolta 12.5.2017.

Osakkeiden hinnaksi on annettu vaihteluväli; 
mitä maksan osakkeista antaessani 
merkintäsitoumuksen?
Tarjottavista osakkeista maksetaan sitoumusta annet-
taessa alustavan hintavälin enimmäishinta 8,00 euroa 
tarjottavalta osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuk-
sen mukaisella tarjottavien osakkeiden määrällä. Mikäli 
sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain ja/
tai mikäli lopullinen merkintähinta on alempi kuin 
sitoumuksen tekemisen yhteydessä sijoittajan mak-
sama hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan 
sitoumuksen antajan ilmoittamalle pankkitilille.

Kuinka paljon voin merkitä  
osakkeita yleisöannissa?
Yleisöannissa voi merkitä 100–17 499 osaketta.

Saanko varmasti merkitsemäni  
määrän osakkeita?
Yhtiön hallituksella on oikeus päättää menettelys-
tä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Merkintäsi-
toumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai 
ne voidaan myös hylätä. Ylikysyntätilanteessa yhtiö 
pyrkii hyväksymään yleisöannissa merkintäsitoumuk-
set kokonaan 200 tarjottavaan osakkeeseen saakka 
ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta osakkeita 
sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäises-
sä suhteessa. Hyväksytyistä merkintäsitoumuksista 
lähetetään vahvistussitoumus merkintäsitoumuksen 
antaneille sijoittajille arviolta 12.5.2017.

Milloin kaupankäynti Kamuxin  
osakkeilla alkaa?
Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen osak-
keiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 
Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan 
Nasdaq Helsingin pre-listalla 12.5.2017 ja pörssilistalla 
16.5.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KAMUX 
ja ISIN-koodi FI4000206750.

Mistä saan lisätietoja listautumiseen liittyen?
Tutustu ennen sijoituspäätöksen tekemistä listalleot-
toesitteeseen, joka on saatavilla 2.5.2017 alkaen Kamux 
Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com, SEB:n 
verkkosivuilla osoitteessa www.seb.fi ja OP Ryh-
män verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. 
Listalleottoesite on saatavilla arviolta 3.5.2017 alkaen 
paperikopiona SEB:n Helsingin toimipisteessä osoit-
teessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki, OP Ryhmän 
osuuspankkien konttoreissa sekä Nasdaq Helsingin 
palvelupisteessä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 
Helsinki.

KYSYMYKSIÄ  
JA VASTAUKSIA

Q&A

*Nimetyt Pankit ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, Etelä-Karjalan Osuuspank-
ki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun 
Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, 
Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan 
Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, 
Länsi-Uudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuus-
pankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan 
Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki, Tampe-
reen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank. OP 
Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvis-
sa osuuspankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit). Muut kuin OP 
Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään 
kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.
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RISKIT
• Kamux toimii käytettyjen autojen vähittäiskaupan 
markkinoilla ja epävarmat yleiset taloudelliset olo-
suhteet Kamuxin toimintamaissa saattavat vaikuttaa 
haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
• Kamux toimii kilpailluilla ja hajanaisilla käytettyjen 
autojen markkinoilla ja kilpailu saattaa kiristyä tulevai-
suudessa.
• Asiakkaiden luottamuksellisten tietojen käsittelyyn 
liittyy riskejä.
• Vaikeuksilla lisärahoituksen saamisessa tai Kamuxin 
lainajärjestelyihin sisältyvien taloudellisten kovenant-
tien noudattamisessa sekä rahoituskustannusten 
nousulla voi olla haitallinen vaikutus Kamuxin talou-
delliseen asemaan.
• Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumistap-
pioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kamuxin 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
• Kamux altistuu korkotasojen vaihtelulle.
• Kamuxin toimiessa useissa maissa sen on toimittava 
erilaisissa sääntely-, työ- ja kulttuuriympäristöissä, 
mikä voi vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan.
• Leasing- ja vuokra-autojen suosion lisääntyminen 
voi vaikuttaa haitallisesti Kamuxin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
• Autoverolainsäädäntöön tehtävät muutokset tai 
lainvalmistelu voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
uusien ja käytettyjen autojen kauppaan ja Kamuxiin.
• Kamux on ollut ja voi tulevaisuudessa olla osallisena 
hallintomenettelyissä, oikeudenkäynneissä ja väli-
miesmenettelyissä, joilla voi olla haitallinen vaikutus 
sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoi-
minnan tulokseen.

Yhtiön osakkeeseen sijoittamiseen 
liittyy useita riskejä, jotka saattavat 
vaikuttaa olennaisesti Kamuxin 
liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja toiminnan tulokseen. 
Sijoitusta harkitsevia kehotetaan 
tutustumaan huolellisesti riskien 
kuvaukseen kokonaisuudessaan 
listalleottoesitteessä, joka on saatavilla 
osoitteesta www.kamux.com.

• Epäonnistuminen osaavan johdon ja muun ammat-
titaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa, palveluksessa 
pitämisessä tai epäonnistumiset henkilöstöresurssien 
mitoituksessa tai hallinnoinnissa tai huono johtaminen 
voivat vaikuttaa haitallisesti Kamuxiin.
• Häiriöt Kamuxin IT-järjestelmissä ja/tai ulkopuolis-
ten palveluntarjoajien toimittamissa palveluissa tai 
ratkaisuissa voivat vaikuttaa haitallisesti Kamuxin 
liiketoimintaan.
• Kamux on altis maineriskille.
• Kamuxin autovarastoon kohdistuu arvonalentumis-
riski, ja varastonkierron hidastuminen voi vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Kamuxiin.
• Kamux altistuu riskeille koskien vuokratilojen saata-
vuutta.
• Kamux altistuu riskeille koskien vuokrattujen toimiti-
lojen suurta määrää.
• ”IFRS 16 – Vuokrasopimukset” -standardin käyt-
töönoton johdosta Kamux joutuu muuttamaan 
tilinpäätöksen laadintaperiaatteitaan ja saattaa joutua 
muuttamaan liiketoiminnan toimintatapaansa tai oi-
kaisemaan konsernitilinpäätöksiään.
• Kamux tukeutuu ulkopuolisiin palveluntarjoajiin, jot-
ka rahoittavat merkittävän osan Kamuxin asiakkaiden 
autohankinnoista ja tarjoavat ajoneuvovakuutuksia 
ja Kamux Plussaan liittyviä korjauspalveluja Kamuxin 
asiakkaille, ja näiden palveluntarjoajien toimet voivat 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Kamuxiin. 
• Käytettyjen autojen saatavuuden heikentymisellä 
tarjonnan, kilpailun tai muiden tekijöiden seurauksena 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Kamuxin liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan 
tulokseen. 

• Kamuxin verorasitus voi kasvaa verolakien tai niiden 
soveltamistavan muutosten tai verotarkastuksen seu-
rauksena, eikä Kamux välttämättä pysty käyttämään 
laskennallisia verosaamisiaan.
• Kamuxin vakuutussuoja voi osoittautua riittämättö-
mäksi.

OSAKKEISIIN JA LISTAUTUMISANTIIN  
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Tulevilta tilikausilta mahdollisesti maksettavien Yhti-
ön osinkojen määrästä ei ole varmuutta.
• Listautuminen aiheuttaa kustannuksia.
• Osakeantia ei välttämättä merkitä kokonaisuudes-
saan.
• Osakkeet eivät ole aiemmin olleet julkisen kaupan-
käynnin kohteena, ja näin ollen Osakkeen markkina-
hinta voi vaihdella eikä Osakkeille välttämättä kehity 
aktiivisia ja likvidejä markkinoita.
• Osakkeiden omistus on keskittynyt, ja suurimmalla 
osakkeenomistajalla on huomattava vaikutusvalta 
tulevaisuudessakin.
• Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia.
• Mahdolliset tulevat osakeannit ja Osakkeiden myyn-
nit huomattavina määrinä voivat alentaa Osakkeiden 
hintaa ja laimentaa olemassa olevien osakkeenomis-
tajien omistusta.
• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttä-
mättä kykene käyttämään merkintäoikeuksiaan.

KAMUXIIN JA SEN TOIMIALAAN  
LIITTYVIÄ RISKEJÄ

• Kamux on kasvanut voimakkaasti eikä se välttämät-
tä kykene säilyttämään historiallista liikevaihdon ja 
kannattavuuden kehitystä tulevaisuudessa.
• Kamuxin epäonnistuminen sisäisen ohjeistuksen 
implementoinnissa ja valvonnassa saattaa aiheuttaa 
taloudellisia seuraamuksia Kamuxille ja heikentää sen 
mainetta.
• Kamuxin maantieteelliseen laajentumiseen liittyy 
useita riskejä, ja epäonnistuminen sopivien yhteis-
työkumppaneiden tunnistamisessa, uusien työn-
tekijöiden palkkaamisessa ja arvioitujen hyötyjen 
saavuttamisessa voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
Kamuxiin.
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT

Listautumisannin  
yleiset ehdot

LISTAUTUMISANTI
Listautumisanti koostuu Osakeannista ja 
Osakemyynnistä (määritelty jäljempänä ja 
yhdessä ”Listautumisanti”), jossa Kamux Oyj 
(”Yhtiö”, ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa 
”Kamux”) ja tietyt Yhtiön nykyiset osak-
keenomistajat (”Myyjät”) tarjoavat merkit-
täväksi ja ostettavaksi alustavasti enintään 
12 950 219 Yhtiön osaketta (”Osakkeet”) 
(pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, jotka 
Intera voi myydä Myyntiosakkeiden alustavan 
enimmäismäärän lisäksi) institutionaalisille 
sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella (”Insti-
tuutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa (”Yleisöanti”) sekä vakinaisessa 
työsuhteessa oleville Kamuxin työntekijöil-
le ja Yhtiön hallituksen jäsenille, pois lukien 
Myyjät (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa 
tarjotaan ainoastaan Uusia osakkeita (mää-
ritelty jäljempänä) ja niiden merkintähintaan 
sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua 
alennusta. Tarjottavat osakkeet (määritelty 
jäljempänä) (pois lukien 4 101 616 Myynti-
osaketta, jotka Intera voi myydä Myyntiosak-
keiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) 
edustavat noin 32,4 prosenttia Osakkeista ja 
niiden tuottamasta äänimäärästä Listau-
tumisannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota 
(määritelty jäljempänä) olettaen, että kaikki 
Listautumisannissa alustavasti tarjottavat 
Uudet osakkeet merkitään. Tarjottavat osak-
keet (mukaan lukien 4 101 616 Myyntiosaket-
ta, jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden 
alustavan enimmäismäärän lisäksi) edustavat 
noin 49,0 prosenttia Osakkeista ja niiden 
tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin 
jälkeen 2 557 774 Lisäosakkeen Lisäosake-
option kanssa olettaen, että kaikki Listau-
tumisannissa alustavasti tarjottavat Uudet 
osakkeet merkitään.

Yhtiön osakemäärät ja niitä koskevat prosent-
tiosuudet on laskettu pois lukien Yhtiön omis-
tamat 1 319 862 omaa Osaketta.

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumi-
sannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin 
erityisistä ehdoista, Yleisöannin erityisistä eh-
doista ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.

Osakeanti
Yhtiön hallitus valtuutettiin 3.5.2016 tehdyllä 
Yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä pää-
töksellä päättämään suunnatusta osakeannista 
siten, että annettavien Osakkeiden lukumäärä 
voi olla enintään 6 000 000 Osaketta. Yhti-
ön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 
11.5.2017 annetun valtuutuksen perusteella 
tarjota merkittäväksi enintään 2 852 853 uutta 
Osaketta (”Uudet osakkeet”) institutionaali-
sille sijoittajille Yhdysvaltain ulkopuolella sekä 
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä 
vakinaisessa työsuhteessa oleville Kamuxin 
työntekijöille ja Yhtiön hallituksen jäsenille, 
pois lukien Myyjät (”Osakeanti”). Osakkeet 
tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoi-
keudesta poiketen Osakkeiden saattamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki 
Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalla (”Listau-
tuminen”).

Hyväksytystä Uuden osakkeen merkinnästä 
Yhtiölle suoritettu maksu merkitään kokonai-
suudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Yhtiön osakepääoma ei näin ollen 
kasva Osakeannin yhteydessä. Osakeannin 
seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta 
enintään 39 987 294 Osakkeeseen. Osakean-
nissa liikkeeseen laskettavat Uudet osakkeet 
edustavat enintään noin 7,1 prosenttia Osak-
keista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osa-
keannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautu- 
misannissa alustavasti tarjottavat Uudet 
osakkeet merkitään. Uusien osakkeiden osuus 
Osakkeista ennen Osakeantia on 7,7 prosenttia.

Vakauttamistoimenpiteet voivat johtaa tavan-
omaisia olosuhteita korkeampaan Osakkeiden 
markkinahintaan.

Vakauttamisessa noudatetaan markkinoi-
den väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 
(”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) sekä 
komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täyden-
tämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakautta-
mistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä 
koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.

SEB voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osake-
lainaussopimuksen Interan kanssa. Osake-
lainaussopimuksen mukaan SEB voi ottaa 
Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan 
määrän, jolla katetaan Listautumisannin yh-
teydessä mahdollisesti tehtävät ylimerkinnät. 
Jos SEB lainaa Osakkeita näiden ehtojen mu-
kaisesti, sen on palautettava yhtä suuri määrä 
Osakkeita Interalle.

JÄRJESTÄMISSOPIMUS 
Yhtiö, Myyjät ja Järjestäjät aikovat allekirjoit-
taa arviolta 11.5.2017 järjestämissopimuksen 
(”Järjestämissopimus”). Lisätietoja on esitetty 
Listalleottoesitteen kohdassa ”Listautumisan-
nin järjestäminen—Järjestämissopimus”.

LISTAUTUMISANNIN  
EHDOLLISUUS
Yhtiön hallitus päättää yhdessä Myyjien kanssa 
Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien 
osakkeiden määristä sekä lopullisesta Osakkei-
den merkintähinnasta institutionaalisille sijoit-
tajille suunnatun tarjousmenettelyn päätyttyä, 
arviolta 11.5.2017. Mikäli Listautumisannissa ei 
saavuteta riittävää määrää Tarjottavien osak-
keiden merkintöjä, Listautumisantia ei toteu-
teta. Listautumisanti on ehdollinen sille, että 
Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön, 
Myyjien ja Järjestäjien välillä.

LUOVUTUSRAJOITUKSET  
(LOCK-UP)
Yhtiön ja Interan odotetaan sitoutuvan siihen, 
että ne eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa 
etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, 
joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumi-
sesta laske liikkeeseen, tarjoa, panttaa, myy, 

sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osak-
keisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oi-
keutta tai oikeutta myydä, anna optio-oikeutta 
tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai 
luovuta suoraan tai välillisesti omistamiaan tai 
Listautumisannissa merkitsemiään Osakkeita 
tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkei-
siin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa 
Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai 
muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen 
taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan 
tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko 
tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden 
arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muu-
toin. Luovutusrajoitus ei koske Lisäosakkeita ja 
olemassa olevan osakeperusteisen kannustin-
järjestelmän perusteella liikkeeseen laskettavia 
tai annettavia Osakkeita.

Yhtiön hallituksen ja Kamuxin johtoryhmän jä-
senten sekä Listalleottoesitteen päivämääränä 
Osakkeita omistavien muiden tahojen kuin In-
teran odotetaan antavan vastaavan luovutus-
rajoitussitoumuksen, joka päättyy 360 päivän 
kuluttua Listautumisesta.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä 
on vastaavaan luovutusrajoitukseen sitou-
tuminen, mikä päättyy 360 päivän kuluttua 
Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat 
suostuvat siihen, että tässä kuvattu luovutus-
rajoitus kirjataan heidän arvo-osuustileilleen. 
Katso jäljempänä kohta ”—Henkilöstöantia 
koskevat erityiset ehdot—Henkilöstöannin Lo-
pullinen merkintähinta, Tarjottavien osakkei-
den allokaatio Henkilöstöannissa ja luovutus-
rajoitukset”.

Luovutusrajoitukset koskevat yhteensä noin 
68,0 prosenttia ilman Lisäosakeoptiota (Li-
säosakeoption kanssa noin 63,1 prosenttia) 
Osakkeista Listautumisannin jälkeen edellyttä-
en, että kaikki Listautumisannissa alustavasti 
tarjottavat Uudet osakkeet merkitään.

MERKINTÄAIKA
Instituutioannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 
kello 10.00 ja päättyy 11.5.2017 kello 12.00. 
Yleisöannin merkintäaika alkaa 2.5.2017 kello 
10.00 ja päättyy OP Ryhmän verkkopalvelussa 
9.5.2017 kello 18.00, OP Ryhmän osuuspank-

Osakemyynti
Myyjät tarjoavat ostettavaksi alustavasti 
enintään 10 097 366 Osaketta (”Myynti-
osakkeet”) institutionaalisille sijoittajille 
Yhdysvaltain ulkopuolella (”Osakemyynti”). 
Lisäksi Interalla on yksin oikeus kasvattaa 
Myyntiosakkeiden määrää enintään 4 101 616 
Myyntiosakkeella, jolloin Myyntiosakkeiden 
kokonaismäärä olisi 14 198 982 Myyntiosaket-
ta. Osakemyynnissä tarjottavat Myyntiosak-
keet (pois lukien 4 101 616 Myyntiosaketta, 
jotka Intera voi myydä Myyntiosakkeiden 
alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat 
noin 25,3 prosenttia ilman Lisäosakeoptiota 
(1 942 532 Lisäosakkeen Lisäosakeoption 
kanssa noin 30,1 prosenttia) Osakkeista ja 
kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä Osakeannin jälkeen olettaen, että kaikki 
Listautumisannissa alustavasti tarjottavat 
Uudet osakkeet merkitään. Osakemyynnissä 
tarjottavat Myyntiosakkeet (mukaan lukien 
4 101 616 Myyntiosaketta, jotka Intera voi 
myydä Myyntiosakkeiden alustavan enim-
mäismäärän lisäksi) vastaavat 2 557 774 Li-
säosakkeen Lisäosakeoption kanssa noin 41,9 
prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä Osakeannin 
jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisan-
nissa alustavasti tarjottavat Uudet osakkeet 
merkitään.

Menettely alimerkintätilanteessa
Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan 
merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta 
toteutettaisiin, kohdennettaisiin merkinnät en-
sisijaisesti Uusiin osakkeisiin ja tämän jälkeen 
Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin 
Myyjien ostettavaksi tarjoamien osakemäärien 
suhteessa.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA JÄRJESTÄJÄT
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 
Helsingin sivukonttori, toimii Listautumisannin 
pääjärjestäjänä (”SEB” tai ”Pääjärjestäjä”) ja 
OP Yrityspankki Oyj toimii järjestäjänä (”OP”, 
ja OP ja SEB yhdessä ”Järjestäjät”).

LISÄOSAKEOPTIO
Ylikysyntätilanteessa Intera Fund II Ky (”Inte-
ra”) voi sopia siitä, että se antaa Järjestäjille 
lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osak-

keiden kaupankäynnin aloittamisesta Nasdaq 
Helsingissä, eli arviolta 12.5.2017−10.6.2017 
välisenä ajanjaksona, enintään 2 557 774 lisä-
osaketta (”Lisäosakkeet”) (olettaen, että Intera 
kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 4 101 616 
Myyntiosakkeella) tai hankkia näille ostajia 
yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamisek-
si (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat 
noin 6,9 prosenttia Osakkeista ja niiden tuot-
tamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia 
ja noin 6,4 prosenttia Listautumisannin jälkeen 
olettaen, että kaikki Listautumisannissa alus-
tavasti tarjottavat Uudet osakkeet merkitään 
ja että Intera myy Myyntiosakkeiden alustavan 
enimmäismäärän lisäksi 4 101 616 Myyntiosa-
ketta. Jollei asiayhteydestä johdu muuta, Uu-
siin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosak-
keisiin viitataan termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

VAKAUTTAMISTOIMENPITEET
SEB voi 30 päivän kuluessa Osakkeiden 
kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsin-
gissä, eli arviolta 12.5.2017−10.6.2017 välisenä 
ajanjaksona, suorittaa toimenpiteitä, jotka 
vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikut-
tavat Osakkeiden hintaan. SEB voi allokoi-
da Tarjottavien osakkeiden kokonaismäärää 
suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy 
lyhyt positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mi-
käli lyhyt positio ei ylitä Osakkeiden määrää, 
jonka SEB voi hankkia Lisäosakeoptiolla. SEB 
voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosa-
keoptiolla tai ostamalla Osakkeita markkinoil-
ta. Määritettäessä Osakkeiden hankintatapaa 
katetun lyhyeksi myynnin sulkemiseksi SEB 
voi ottaa huomioon muun muassa Osakkei-
den markkinahinnan verrattuna Lisäosake-
option mukaiseen hintaan. Listautumisannin 
yhteydessä SEB voi myös ostaa Osakkeita 
markkinoilta tai tehdä niitä koskevia ostotar-
jouksia osakkeiden hinnan vakauttamiseksi. 
Nämä toimenpiteet saattavat nostaa tai yllä-
pitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla 
itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai 
estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan 
laskua. Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan 
voida toteuttaa korkeampaan hintaan kuin 
Listautumisannin Lopulliseen merkintähintaan 
(määritelty jäljempänä). SEB:llä ei ole velvolli-
suutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja SEB voi 
keskeyttää nämä toimenpiteet milloin tahansa. 

kien konttoreissa 9.5.2017 kello 16.00 ja OP 
0100 0500 puhelinpalvelussa 9.5.2017 kello 
18.00. Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 
2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy OP Ryhmän 
verkkopalvelussa 9.5.2017 kello 18.00, OP 
Ryhmän osuuspankkien konttoreissa 9.5.2017 
kello 16.00 ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa 
9.5.2017 kello 18.00. Henkilöstöannin merkin-
täaika Ruotsissa ja Saksassa toteutettavien 
private placement  järjestelyjen osalta alkaa 
2.5.2017 kello 10.00 ja päättyy 9.5.2017 kello 
18.00.

Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä 
päätöksellä ylikysyntätilanteessa oikeus kes-
keyttää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti 
aikaisintaan 9.5.2017 kello 16.00. Instituutio-, 
Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää 
toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka 
muiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. 
Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan 
pörssitiedotteella.

Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä 
päätöksellä oikeus pidentää Listautumisan-
nin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, 
Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jonkin niistä 
merkintäajan pidennys julkistetaan pörssi-
tiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi 
päättymisajankohta. Merkintäaika Instituutio-, 
Yleisö- ja Henkilöstöannin osalta päättyy kui-
tenkin viimeistään 1.6.2017 kello 16.00.

MERKINTÄHINTA
Tarjottavia osakkeita tarjotaan merkittäviksi ja 
ostettaviksi alustavasti vähintään 6,80 euron 
ja enintään 8,00 euron hintaan Tarjottavalta 
osakkeelta (”Alustava hintaväli”). Alustavaa 
hintaväliä voidaan muuttaa merkintäajan 
kuluessa, mistä ilmoitetaan pörssitiedotteel-
la. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja nousee 
tai alaraja laskee muutoksen seurauksena, 
Listalleottoesitettä täydennetään ja täydennys 
julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisöannissa 
Lopullinen merkintähinta (määritelty jäljempä-
nä) on kuitenkin enintään Alustavan hintavälin 
enimmäishinta eli 8,00 euroa Tarjottavalta 
osakkeelta. Katso jäljempänä kohta ”—Mer-
kintäsitoumuksen peruuttaminen—Menettely 
Alustavaa hintaväliä muutettaessa tai päätet-

täessä Alustavasta hintavälistä poikkeavasta 
Lopullisesta merkintähinnasta”.

Tarjottavien osakkeiden lopullinen osakekoh-
tainen merkintähinta (”Lopullinen merkintä-
hinta”) päätetään institutionaalisten sijoittajien 
antamien merkintätarjousten perusteella Yh-
tiön, Myyjien ja Järjestäjien välisissä neuvotte-
luissa merkintäajan päätyttyä arviolta 11.5.2017 
(”Hinnoittelu”), ellei Instituutio-, Yleisö- ja 
Henkilöstöantia ole keskeytetty aikaisemmin. 
Lopullinen merkintähinta voi olla Alustavan 
hintavälin ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, 
että Yleisöannissa Lopullinen merkintähinta on 
enintään Alustavan hintavälin enimmäishinta 
eli 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Lopul-
linen merkintähinta voi olla määrältään erisuu-
ruinen Yleisö- ja Instituutioanneissa vain siinä 
tapauksessa, että Instituutioannin Lopullinen 
merkintähinta on korkeampi kuin Alustavan 
hintavälin enimmäishinta. Mikäli Lopullinen 
merkintähinta on Alustavan hintavälin ylä- tai 
alapuolella, Listalleottoesitettä täydennetään 
ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. 
Katso jäljempänä kohta ”—Merkintäsitoumuk-
sen peruuttaminen—Menettely Alustavaa 
hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä Alus-
tavasta hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta 
merkintähinnasta”.

Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähin-
ta Tarjottavalta osakkeelta on 10 prosenttia 
alhaisempi kuin Yleisöannin Lopullinen mer-
kintähinta. Henkilöstöannin osakekohtainen 
merkintähinta Tarjottavalta osakkeelta voi olla 
enintään 7,20 euroa.

Lopullinen merkintähinta sekä Uusien osak-
keiden ja Myyntiosakkeiden määrä ilmoitetaan 
pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun 
jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hin-
noittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 
12.5.2017, Listautumisannin merkintäpaikoissa.

MERKINTÄSITOUMUKSEN  
PERUUTTAMINEN
Yleisöannin tai Henkilöstöannin merkintäsi-
toumusta (”Sitoumus”) ei voi muuttaa tai pe-
ruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa 
(746/2012, muutoksineen, ”Arvopaperimarkki-
nalaki”) edellytetyissä tilanteissa.
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Menettely Alustavaa hintaväliä  
muutettaessa tai päätettäessä  
Alustavasta hintavälistä poikkeavasta 
Lopullisesta merkintähinnasta
Mikäli Alustavaa hintaväliä muutetaan mer-
kintäajan kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitie-
dotteella. Mikäli Alustavan hintavälin yläraja 
nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauk-
sena tai Lopullinen merkintähinta on Alustavan 
hintavälin ulkopuolella, Listalleottoesitet-
tä täydennetään ja täydennys julkistetaan 
pörssitiedotteella. Yleisöannissa Lopullinen 
merkintähinta on kuitenkin enintään Alustavan 
hintavälin enimmäishinta eli 8,00 euroa Tarjot-
tavalta osakkeelta. Mikäli Alustavan hintavälin 
yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen 
seurauksena tai Lopullinen merkintähinta on 
Alustavan hintavälin ulkopuolella, Sitoumuk-
sen ennen muutoksen ilmoittamista antaneet 
sijoittajat voivat kahden (2) seuraavan pankki-
päivän ajan muutoksen julkistamisesta lukien 
peruuttaa Sitoumuksensa.

Mikäli Yleisö- tai Henkilöstöannin Sitoumusta 
ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa 
maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle 
pankkitilille. Katso jäljempänä kohdat ”—Ylei-
söantia koskevat erityiset ehdot—Maksetun 
määrän palauttaminen” ja ”—Henkilöstöantia 
koskevat erityiset ehdot—Maksetun määrän 
palauttaminen”.

Arvopaperimarkkinalain  
edellyttämä peruuttamisoikeus
Jos Listalleottoesitettä täydennetään tai 
oikaistaan Arvopaperimarkkinalain mukaises-
ti sellaisen olennaisen virheen tai puutteen 
taikka olennaisen uuden tiedon takia, joka 
käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on 
hyväksynyt Listalleottoesitteen, mutta ennen 
merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien 
osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteek-
si, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet mer-
kitsemään Osakkeita ennen Listalleottoesit-
teen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, 
oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti 
peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kahden 
(2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Listalleot-
toesitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. 
Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että 

täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, 
puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi 
ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista 
sijoittajille. Jos Listalleottoesitettä täydenne-
tään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella, jossa 
ilmoitetaan myös sijoittajien Sitoumuksen pe-
ruuttamisoikeudesta Arvopaperimarkkinalain 
mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa 
Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä 
tilanteissa
Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa 
peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa 
kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa alkupe-
räinen Sitoumus on annettu. OP 0100 0500 
puhelinpalveluun annetun Sitoumuksen voi 
kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Yleisöannin ja 
Henkilöstöannin Sitoumuksen peruuttamista 
ei kuitenkaan voi tehdä verkkopalvelussa, vaan 
se tulee tehdä konttorissa. Mahdollinen Sitou- 
muksen peruuttaminen koskee Sitoumusta 
kokonaisuudessaan. Mikäli sijoittaja on antanut 
useamman Sitoumuksen, jokainen Sitoumus 
tulee peruuttaa erikseen. Peruuttamiseen 
oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamis-
oikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruute-
taan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista 
maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle 
pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisim-
man pian peruuttamisen jälkeen, arviolta 
kolmen (3) pankkipäivän kuluessa merkintä-
paikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. 
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitok-
sessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat 
maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikatau-
lun mukaisesti arviolta viimeistään viiden (5) 
pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle anne-
tusta peruuttamisilmoituksesta. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa.

OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN  
ARVO-OSUUSTILEILLE
Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuus-
tili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai 
Suomessa toimivalla tilinhoitajalla ja hänen 
on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Si-
toumuksessaan. Yleisö- ja Henkilöstöannissa 
annetut Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitou- 
muksen antaneiden sijoittajien arvo-osuus-

tileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä 
Hinnoittelun jälkeen, arviolta 12.5.2017. Insti-
tuutioannissa Osakkeet ovat valmiina toimi-
tettaviksi maksua vastaan arviolta 16.5.2017 
Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) 
kautta.

OMISTUS- JA OSAKASOIKEUDET
Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osak-
keet on maksettu, Uudet osakkeet rekisteröity 
ja Osakkeet kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 
Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon 
sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet 
Yhtiössä kuuluvat sijoittajalle omistusoikeuden 
siirtymisestä lukien.

VARAINSIIRTOVERO JA  
TOIMENPIDEMAKSUT
Uusien osakkeiden merkinnästä ei peritä va-
rainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnaston-
sa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitä-
misestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Myyntiosakkeet myydään samassa yhteydessä, 
kun kaupankäynti Osakkeilla alkaa Nasdaq Hel-
singin pre-listalla, eikä näistä kaupoista odoteta 
maksettavan varainsiirtoveroa. Mikäli varainsiir-
tovero tulisi periä, Myyjät maksaisivat Osake-
myynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosak-
keidensa kaupoista perittävän varainsiirtoveron.

Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai 
Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien 
osakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita 
maksuja. Sijoittajan tilinhoitaja veloittaa palve-
luhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuusti-
lin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpi-
tämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen 
Nasdaq Helsingille Osakkeiden listaamiseksi 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Kaupankäynnin 
odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin pre-listal-
la arviolta 12.5.2017. Kaupankäynnin odotetaan 
alkavan Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 
16.5.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on 
KAMUX ja ISIN-tunnus on FI4000206750.
Kaupankäynnin alkaessa pre-listalla arviol-
ta 12.5.2017, Listautumisannissa liikkeeseen 
laskettuja tai myytyjä Osakkeita ei välttämättä 

ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien ar-
vo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä 
Listautumisannissa ostamiaan tai merkitse-
miään Osakkeita pre-listalla, tulee sijoittajan 
varmistua ennen toimeksiannon antamista sii-
tä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin 
toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoitta-
ma määrä Osakkeita.

OIKEUS PERUUTTAA  
LISTAUTUMISANTI
Yhtiön hallituksella ja Myyjillä on yhteisellä 
päätöksellä oikeus peruuttaa Listautumisanti 
milloin tahansa ennen Listautumisannin toteut-
tamista mistä tahansa syystä, kuten markki-
natilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai 
Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen 
johdosta. Osakkeista maksettu merkintähin-
ta maksetaan takaisin merkitsijöille arviolta 
kolmen (3) pankkipäivän kuluttua Yhtiön halli-
tuksen päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili 
on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, 
palautettavat varat maksetaan sijoittajan 
suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen 
maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta 
viimeistään viiden (5) pankkipäivän kuluttua 
Yhtiön hallituksen päätöksestä. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa.

MUUT SEIKAT
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käy-
tännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja 
käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät 
yhdessä Järjestäjien kanssa.

SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT
Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus 
ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhti-
ölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 21 §:n 
mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla 
Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Parolantie 
66 A, 13130 Hämeenlinna.

SOVELLETTAVA LAKI
Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. 
Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat 
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuo-
mioistuimessa Suomessa.

Yleisöantia koskevat 
erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjottavien Osakkeiden luku-
määrä on alustavasti enintään 1 013 514 Osa-
ketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomes-
sa. Yhtiö ja Myyjät voivat kysynnästä riippuen 
päättää yhteisesti siirtää tarjottavia Osakkeita 
alustavasta osakemäärästä poiketen Instituu-
tio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä rajoituk-
setta, ottaen kuitenkin huomioon Yleisöannin 
alustavan vähimmäismäärän. Yleisöannissa 
tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 
alustavasti 1 013 514 Osaketta tai, jos Yleisöan-
nissa annettujen Sitoumusten kattama Osak-
keiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten 
kattama Osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus ko-
konaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen 
mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten 
vähimmäis- ja enimmäismäärä
Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden 
kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat 
Sitoumuksensa Suomessa. Myyjät eivät voi 
osallistua Yleisöantiin. Yhtiön nykyinen osak-
keenomistaja voi osallistua Yleisöantiin, jos 
kyseessä ei ole Myyjä.

Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea vähin-
tään 100 ja enintään 17 499 Osaketta. Saman 
sijoittajan yhdessä tai useammassa merkin-
täpaikassa antamat Sitoumukset yhdistetään 
yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan 
edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismää-
rää. Saman merkitsijän mahdollisesti sekä 
Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia 
merkintöjä ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat ja  
Sitoumuksen antaminen
Yleisöannissa henkilöasiakkaiden Sitoumuksia 
ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:
• OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien kont-
torit ja Nimetyt Pankit (määritelty jäljempänä) 
niiden aukioloaikoina (katso kohta ”Ohjeet 

Listautumisantiin osallistuville sijoittajille”).
• OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) 
(pvm/mpm). Sitoumuksen voi antaa puheli-
mitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP 
Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalve-
lutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalve-
luun tunnistautumisen yhteydessä. 
• Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän 
verkkopalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin 
kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asi-
akkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelu-
tunnukset. OP Ryhmän verkkopalvelun  
www.op.fi/merkinta kautta Sitoumuksen voi 
antaa myös henkilöasiakas, jolla on Aktian, 
Danske Bankin, Handelsbankenin, Nor-
dean, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin 
tai Ålandsbankenin verkkopankkitunnukset. 
Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päi-
välimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä 
päivälimiitin Sitoumusta ei voi antaa verk-
kopalvelun kautta. Sitoumus on maksettava 
tililtä, joka on Sitoumuksen antajan nimissä. 
Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa 
olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopal-
velun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus 
konttorissa. Ehtojen vastaiset OP Ryhmän 
verkkopalvelun kautta tehdyt Sitoumukset 
hylätään jälkikäteen.

Yleisöannissa yhteisöjen, kuolinpesien tai 
edunvalvonnassa olevien merkinnät voi teh-
dä OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien 
konttoreissa ja Nimetyissä Pankeissa niiden 
aukioloaikoina. Yhteisöt, kuolinpesät tai edun-
valvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta 
verkkopalvelun kautta.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja 
on jättänyt merkintäpaikkaan allekirjoitetun 
Sitoumuslomakkeen merkintäpaikan ohjeiden 
mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa 
pankkitunnuksillaan ja maksanut kyseisen 
Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintä-
maksun. Sitoumusta annettaessa on nouda-
tettava mahdollisia merkintäpaikan antamia 
tarkempia ohjeita. OP Ryhmän verkkopalvelun 
kautta annetut Sitoumukset katsotaan anne-
tuksi, kun sijoittaja on tehnyt Sitoumuksen OP 
Ryhmän verkkopalvelun ehtojen mukaisesti. 
Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova 
eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen 

on mahdollista vain edellä kohdassa ”—Mer-
kintäsitoumuksen peruuttaminen” mainituissa 
tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Osakkeiden maksu
Yleisöannissa Osakkeista maksetaan Sitou- 
musta annettaessa Alustavan hintavälin enim-
mäishinta, 8,00 euroa Tarjottavalta osakkeelta 
kerrottuna Sitoumuksen mukaisella osakemää-
rällä. Yleisöannin merkintähinta ei voi ylittää 
Alustavan hintavälin enimmäishintaa eli 8,00 
euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Mikäli Alustavaa hintaväliä on muutettu, mak-
setaan tämän jälkeen Sitoumusta annettaessa 
uuden hintavälin mukainen osakekohtainen 
enimmäishinta, Yleisöannissa kuitenkin enin-
tään 8,00 euroa.

OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa 
Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuus-
pankkien konttoreissa (mukaan lukien Nimetyt 
Pankit). Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voi-
vat tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP 
Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.

OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin kont-
torissa (mukaan lukien Nimetyt Pankit) OP 
Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osal-
ta maksu veloitetaan suoraan asiakkaan OP 
Ryhmään kuuluvalta pankkitililtä. OP Ryhmään 
kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa muiden kuin 
OP Ryhmän asiakkaiden tekemän Sitoumuk-
sen osalta maksu voidaan maksaa käteisellä 
tai shekillä.

Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä 
tekee tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja 
varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuulu-
vissa osuuspankin konttoreissa ja OP Ryhmään 
kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa. Asioitaessa 
OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin kontto-
reissa ja OP Ryhmään kuuluvissa Nimetyissä 
Pankeissa, sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.

OP 0100 0500 puhelinpalvelun kautta Si-
toumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP 
Ryhmässä olevalta tililtä. OP Ryhmän verkko-
palvelun kautta tehtyä Sitoumusta vastaava 
tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa 
Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutun-

nuksillaan. Verkkopalvelun kautta annetun 
Sitoumuksen osalta sijoittajan tulee maksaa 
maksu verkkopalvelun ehtojen ja ohjeiden 
mukaisesti välittömästi Sitoumuksen tehtyään. 
Maksu tulee maksaa merkinnän tekevän sijoit-
tajan omissa nimissä olevalta pankkitililtä.

Sitoumusten hyväksyminen ja  
Osakkeiden jakaminen
Yhtiö ja Myyjät päättävät Osakkeiden jaka-
misesta sijoittajille Yleisöannissa Hinnoittelun 
jälkeen. Sitoumukset voidaan hyväksyä koko-
naan tai osittain. Ylikysyntätilanteessa Yhtiö 
ja Myyjät pyrkivät hyväksymään Sitoumukset 
kokonaan 200 Osakkeeseen saakka ja jakamal-
la tämän määrän ylittävältä osalta Osakkeita 
Sitoumusten täyttämättä olevien määrien 
keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Osakkeiden 
jakoperiaatteet ilmoitetaan pörssitiedotteel-
la välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat 
saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana 
pankkipäivänä, arviolta 12.5.2017, Listautumi-
sannin merkintäpaikoissa. Kaikille Yleisöantiin 
osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus-
kirje Sitoumusten hyväksymisestä ja Osakkei-
den jakamisesta arviolta 12.5.2017.

Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain 
osittain ja/tai mikäli Lopullinen merkintähin-
ta on alempi kuin Sitoumuksen tekemisen 
yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä 
tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle 
Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pank-
kitilille arviolta kolmantena (3.) pankkipäivänä 
Hinnoittelun jälkeen, arviolta 16.5.2017. Mikäli 
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan 
sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalai-
tosten välisen maksuliikenteen aikataulun 
mukaisesti arviolta viimeistään viidentenä 
(5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen. Mikäli 
saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yh-
distelty, voidaan mahdollinen maksun palautus 
suorittaa vain yhdelle sijoittajan pankkitilille. 
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
Katso myös edellä ”—Merkintäsitoumuksen 
peruuttaminen—Menettely Alustavaa hintavä-
liä muutettaessa tai päätettäessä Alustavasta 
hintavälistä poikkeavasta Lopullisesta merkin-
tähinnasta”.
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