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1. Johdanto 

 

Johdannossa käydään läpi tutkimuksen aihetta tutkimuksen taustan, työn tavoitteiden ja 

tutkimusongelmien avulla. Lisäksi johdannossa kerrotaan työn teoreettinen viitekehys, 

rajaukset, käytettävät tutkimusmenetelmät ja aineisto sekä tutkimuksen rakenteen kulku. 

  

1.1. Tutkimuksen tausta  

 

Uhkapelaaminen on luultavasti yksi vanhimmista harrastuksista. Arkeologisissa 

kaivauksissa on löydetty 40 000 vuotta vanhoja noppia ja kalliomaalauksista on löydetty 

uhkapelaamiseen viittaavia kuvia. (Pokerisivut.com, 2007) World Wide Web:n 

kehittäminen 1990-luvun alussa antoi edellytykset uhkapelitarjonnalle Internetin 

välityksellä. Ensimmäinen Internetin välityksellä toimiva kasino, eli nettikasino, 

perustettiin vuonna 1995 (Oliver J, 2001). Sittemmin toimiala on räjähtänyt käsiin. 

Vuoden 2013 liikevaihto nettiuhkapelaamisessa oli jo noin 37,6 miljardia dollaria 

(Statista, 2014). Nykyään suurimmat nettiuhkapelaamisen muodot ovat pokeri, 

kasinopelit, vedonlyönti ja bingo. Kaikki suurimmat uhkapelisivustot tarjoavat näitä 

variaatioita.  

Uhkapelaamiseksi luokitellaan pelit, joissa henkilö voi voittaa tai hävitä asetetun 

panoksen. Panos voi olla rahaa tai vastaavaa arvoa sisältävä panos. Pelin 

lopputuloksesta ei voida olla täysin varmoja ja sen lopputulosta ennustetaan 

todennäköisyyksien avulla. Uhkapelaamiseen liittyy riski ja epävarmuus panoksen 

häviämisestä. Tämän määritelmän mukaan myös esimerkiksi osakemarkkinat ja 

suosioon nousseet digitaaliset valuutat, esimerkiksi bitcoin, voidaan luokitella 

uhkapelaamiseksi. (What-is-gambling, 2014) Uhkapeliyhtiöiden tuotot perustuu siihen, 

että odotusarvo uhkapelissä on pelintarjoajalle positiivinen, minkä seurauksena pitkällä 

ajanjaksolla yhtiö voittaa aina. Esimerkiksi Helsingissä toimivan Casino Helsingin Black 
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Jack- pöytäpelin palautusprosentti on 99,43 % (Rahapeliopas, 2014). Tämä tarkoittaa, 

että sijoittamalla 100 euroa peliin, pelaaja voittaa siitä keskimärin 99,43 euroa.   

Kandidaatintutkielmani aiheena on vuonna 1997 perustettu uhkapeliyhtiö Party Gaming 

PLC ja vuoden 2011 yritysfuusion jälkeen Bwin.Party Digital Entertainment PLC. 

Tutkielmani tavoitteena on tutkia yhtiön tuloksen muodostumista ajanjaksolla 2005-2012 

ja verrata tuloksenteon muodostumista ja sen muutosta yhtiön markkina-arvon 

muutoksiin. Ajanjakson aikana yhtiössä on tapahtunut suuria markkinaosa-alueellisia 

muutoksia. Myös markkina-arvossa on tapahtunut suuria muutoksia. 

Tarkasteluajanjakson alussa PG (Party Gaming PLC) oli selvä markkinajohtaja Internet 

pokerissa noin 40 % markkinaosuudella (Pokerhistory, 2012a). Vuoden 2011 

yritysfuusio nosti uuden BPTY:n (Bwin.Party Digital Entertainment PLC) maailman 

suurimmaksi listatuksi uhkapeliyhtiöksi (Bwin.Party 2012, 2). Lisäksi muutos, jonka yhtiö 

on kokenut tuloksenteon rakenteessaan nettipokerista kohti nettivedonlyöntiä ja 

nettikasinoa, on alan suurimpia. BPTY on listattu neljän eri maan pörssiin; Saksaan, 

Yhdysvaltoihin, Ruotsiin ja Iso-Britanniaan (Bloomberg, 2014). Keskityn tutkielmassa 

yhtiön Lontoon pörssin markkina-arvoon. 

 

1.2. Työn tavoitteet 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää kohdeyhtiön tuloksen muodostumista ja siihen 

vaikuttaneita tekijöitä ajanjaksolla 2005-2012. Lisäksi tavoitteena on löytää syy-

seuraussuhteita tuloksen muodostumisen ja yrityksen markkina-arvon välille. 

Tavoitteena on tutkia markkinakohtaisia muutoksia, eri lainsäädäntöjen vaikutuksia ja 

fuusioitumisen vaikutusta. Yhtiön tuloksen muodostumisen muutos nettipokerin 

tarjonnasta kohti muiden uhkapelimuotojen tarjontaa on ollut merkitsevä niin yhtiön 

tuloksenmuodostumisen kuin markkina-arvon kannalta. Pokerhistory-sivusto on 

listannut neljä tärkeää tapahtumaa, jotka siihen ovat vaikuttaneet. Tavoitteena on 

keskittyä erityisesti näihin tapahtumiin vuosikertomusten, haastattelun ja markkina-
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arvon avulla (Pokerhistory, 2011a). Yhtiöltä saamani haastattelun kysymykset on 

laadittu koskemaan yritysfuusiota ja Pokerhistory:n esille tuomia tapahtumia.  

 

1.3. Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksen tavoitteen selvittämiseksi on muodostettu kaksi pääongelmaa. 

Ensimmäisen pääongelman tarkoituksena on kuvailla yhtiön tuloksen muodostumista ja 

sen muutosta vuosien 2005 ja 2012 välillä. Pääongelma on jaettu tarkempiin 

alaongelmiin, joiden tehtävänä on antaa yksityiskohtaisempia vastauksia pääongelmaan. 

Toisen pääongelman tavoitteena on löytää syy-seuraussuhteita tuloksen ja markkina-

arvon muutosten välille. Tavoitteiden saavuttamisen apuna käytetään 

tilinpäätösanalyysissa käytettäviä tunnuslukuja, haastattelusta saatuja yhtiön sisäisiä 

mielipiteitä aiheesta, sekä markkina-arvon määrittämisen käytettävää P/E-tunnuslukua. 

Näiden analyysien jälkeen pystytään tutkimaan yhtiön tuloksen ja markkina-arvon 

välistä yhteyttä ajanjaksolta, sekä yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena.  

Ensimmäinen pääongelma voidaan esittää seuraavasti: 

1. Miten BPTY:n tulos on muodostunut vuosina 2005-2012 ja miksi? 

Pääongelma voidaan jakaa alaongelmiin, jotka tarkastelevat pääongelmaa hieman eri 

näkökulmista. Alaongelmiin etsitään vastauksia vuosikertomuksesta ja haastattelun 

pohjalta. Alaongelmat jaetaan seuraavasti: 

1.1. Miten Pokerhistory:n listaamat tärkeät tapahtumat yhtiön historiassa 

näkyvät tilinpäätöstiedoissa? 

1.2. Miten vuoden 2011 yritysfuusio vaikutti tuloksentekoon? 

Pokerhistory on listannut neljä tärkeää tapahtumaa yhtiön tarkasteluajanjaksolle: 

vuonna 2006 UIGEA:n (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) käskyn estää 

Internet-uhkapeliyhtiöitä ottamasta vastaan rahaa amerikkalaisilta asiakkailta, 2008 

Italian hallituksen päätöksen sulkea maan uhkapelimarkkinat ja perustaa oma 
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uhkapelimonopoli, 2010 Ranskan hallituksen seuratessa Italian aikaisempaa esimerkkiä 

ja vuoden 2011 pokerin ”Mustan perjantain”, jossa FBI (Federal Bureau of Investigation) 

otti haltuunsa suurimpien nettipokeria tarjoavien yhtiöiden domainit haltuunsa 

(Pokerhistory, 2011a). Nämä edellä mainitut tapahtumat ovat siis varmasti olleet osittain 

vaikuttamassa BPTY:n nettipokerin tuloksen heikentymiseen ja näin ollen ohjanneet 

liiketoimia muuhun uhkapelitarjontaan.  

Toinen pääongelma voidaan esittää seuraavasti: 

2. Minkälainen yhteys yhtiön markkina-arvolla ja tuloksen muodostumisen 

muutoksilla on? 

Toisen pääongelman vastaamiseen käytetään hyväksi yhtiön osakekurssia ja eri 

markkina-arvoa kuvaavia tunnuslukuja, joita lasketaan tilinpäätöksen antaman tuloksen 

avulla. Tärkeä tavoite on saada yhdistettyä tuloksenteon muutokset markkina-arvon 

muutoksiin. Pääongelma voidaan jakaa seuraaviin alaongelmiin: 

2.1. Miten Pokerhistory:n listaamat tärkeät tapahtumat yhtiön historiassa 

näkyvät yhtiön osakekurssissa? 

2.2. Onko yhtiön markkina-arvo muuttunut radikaalisti ajanjaksolla?  

2.3. Milloin yhtiö on ollut sijoittajan näkökulmasta halpa ja milloin kallis 

verrattuna kilpailijoihin? 

Markkina-arvo määrittelee pörssiyhtiön osakekannan arvon osakemarkkinoilla (Balance 

Consulting, 2014a). Sen laskemiseen ja määrittelyyn voidaan käyttää monia eri 

tunnuslukuja. Tutkimuksessa on keskitytty tunnuslukuihin, joiden laskemisessa 

käytetään hyväksi tilinpäätöksen antamaa yhtiön tulosta ja osakekurssin kehitystä. EPS 

(Earnings Per Share) kertoo yhtiön tuloksen yhtä osaketta kohden. EPS on tunnusluku, 

jota käytetään hyväksi laskettaessa yhtiön suhteellista arvostusta kuvaavaa P/E-lukua. 

(Balance Consulting, 2014b) P/E-luku (Price/Earnings) yhdistää tutkimuksen kaksi 

pääongelmaa. Se kuvaa yhtiön osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta. 

Sen avulla pystytään tutkimaan ja selvittämään, kuinka yhtiö on arvostettu 

osakemarkkinoilla ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet yhtiön markkina-arvon mahdollisiin 
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muutoksiin. Tutkimukseen on otettu vertailukohdaksi saman toimialan kolme kovaa 

kilpailijaa, jotka ovat myös olleet listautuneena Lontoon pörssissä vuodesta 2005 lähtien. 

 

1.4. Teoreettinen viitekehys ja rajaukset  

 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on tuoda esiin näkökulma, josta 

tutkimuksen aihetta tarkastellaan (Alasuutari 1995,14,165). Teoreettinen viitekehyksen 

ylälaidassa on tutkimuksen tarkastelun tärkein näkökulma, yhtiön markkina-arvo. 

Markkina-arvon muodostumista tarkastellaan P/E-luvun avulla, jonka laskemiseen 

käytetään apuna earnings per share- tunnuslukua. EPS:n laskemiseen tarvitaan yhtiön 

tilinpäätöstiedoista löytyvä nettotulos ja yhtiön osakkeiden lukumäärä. Yhtiön saamaa 

suhteellista arvostusta verrataan toimialan kilpailijoista koostuvaan 

markkinakeskiarvoon.  Alla tekemäni kuvio 1 viitekehyksestä  

 

Kuvio 1 Teoreettinen viitekehys 

Markkina-arvo 

P/E- luku 

Osakekurssi EPS 

Käyttökate 

Suhteellinen arvostus 

Markkinat 
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Tutkimuksessa keskitytään yhteen tiettyyn yhtiöön, joten tuloksen muodostumista ja 

markkina-arvon muutosta tarkastellaan kohdeyhtiön BPTY:n kannalta, sekä markkina-

arvon tilanteessa myös pahimpien kilpailijoiden osalta. Ajankohta on rajattu vuosiin 

2005-2012, koska näiden vuosien aikana yhtiön tuloksenteon ja osakekurssin 

muutokset ovat olleet dramaattisia. Lisäksi, yhtiö on listautunut vuoden 2005 

kesäkuussa, joten ajankohtaa olisi turha venyttää vuotta 2005 aikaisemmaksi, varsinkin 

kun markkina-arvon laskenta tutkimuksessa on kytkeytynyt yhtiön osakekurssiin. 

Vuoden 2012 jälkeiseen aikaan ei perehdytä, koska tutkimusta tehtäessä saatavilla oli 

vuosikertomukset vuoteen 2012 asti. BPTY:n osakekurssi on myös pysynyt kohtuullisen 

samana vuoden 2012 jälkeen. Osakekurssin tulkinta on rajattu koskemaan Lontoon 

pörssiä, niin BPTY:n osalta, kuin vertailukohtana olevien yhtiöiden kohdalta. Tuloksen 

muodostumisen tulkinta on rajattu koskemaan yhtiön tilinpäätöksessä antamaan basic 

earnings per share lukuarvoon ja sen avulla laskettuun P/E-lukuun. Basic earnings per 

share lukuarvo antaa totuudenmukaisen arvon, koska siitä on vähennetty 

listautumisesta ja optioista johtuvat kustannukset (Bwin.Party 2006, 90). Ajankohta 

ennen vuoden 2011 yritysfuusiota on rajattu koskemaan vain fuusion toista osapuolta, 

PG:tä. Syynä tähän on se, että tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan muutosta 

nettipokerista kohti muita nettiuhkapelejä ja PG oli tarkasteluajanjakson alkupuolella 

markkinajohtajana nettipokerissa.   

 

1.5 Käytettävät tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Yhtiöstä saatu haastattelu on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Otanta on pieni, 

tässä haastattelussa yksi yhtiön työntekijä, yhtiön viestintäpäällikkö Jay Dossetter, ja se 

on harkinnanvaraisesti valittu. Haastattelun kysymykset on kohdennettu vastaamaan 

Pokerhistory:n listaamiin tärkeisiin tapahtumiin ja näin ollen antamaan hieman yhtiön 

sisäistä mielipidettä aiheeseen.  Haastattelu on laadultaan hyvä, koska kyseisen alan 

yhtiöissä ollaan hyvin tarkkana siitä, kuka saa edustaa yhtiötä julkisesti ja mitä kyseinen 
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edustaja saa yhtiön puolesta sanoa. Laadunvalvonta on hyvin tärkeää tehtäessä 

kvalitatiivista tutkimusta (Eskola, Suoranta 2008, 18, 60-61). 

Tutkielman kvantitatiivinen tutkimus käsittelee yhtiön tilinpäätöstietoja ja osakekurssin 

kehitystä. Tilinpäätöstietojen ja osakekurssin pohjalta saatujen tunnuslukujen avulla 

pyritään muodostamaan syy-seuraussuhteita yhtiön tuloksen muodostumisen ja 

osakekurssin perustuvan markkina-arvon välille. Tutkimuksen tieteellisten lähteiden 

hakuun on käytetty apuna Elsevier- ja EBSCOt-tietokantoja.  

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma jakautuu viiteen lukuun. Johdannon jälkeen seuraavaksi käsitellään 

tutkimuksen teoriaosuutta, joka jakautuu Internet-uhkapelimarkkinoiden ja käytettävien 

tunnuslukujen ja menetelmien esittelyyn. Kolmannessa luvussa käydään läpi yhtiön 

tuloksen muodostumista tarkasteluajanjaksolla. Luvussa kiinnitetään erityishuomiota 

suurta muutosta aiheuttaneisiin tapahtumiin. Neljännen luvun tarkoituksena on 

tarkastella BPTY:n markkina-arvon muutoksia ja saada aikaan syy-seuraussuhteita 

yhtiön tuloksen muodostumisen muutosten ja markkina-arvon muutosten välille. 

Tarkastelun kohteena on myös yhtiön osakkeen hinnan houkuttelevuus sijoittajan 

näkökulmasta eri ajankohtina. Saatuja tuloksia verrataan kolmeen kilpailevan yhtiön 

vastaaviin tuloksiin. Tutkimuksen viimeinen luku koostuu johtopäätöksistä ja 

yhteenvedosta. 

2. Tutkimuksen teoria ja käytettävät tunnusluvut 

 

Yhtiön tuloksen muodostumisen ja markkina-arvon määrittelyyn on monia erilaisia 

lähestymistapoja. Tutkimuksen näkökulman kannalta on valittu tutkittavaksi 

tunnuslukuja, joiden pohjalta eri vuosien tilinpäätöstietoja pystytään vertailemaan 

keskenään, sekä pystytään yhdistämään tilinpäätösarvojen muutokset osakekurssin 
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muutoksiin. Seuraavaksi esitellään Internet-uhkapelimarkkinoiden ominaispiirteitä ja 

tutkimuksessa analysointiin käytettävät tunnusluvut ja menetelmät. 

 

2.1. Internet-uhkapelimarkkinoiden ominaispiirteet 

 

World Wide Web:n kehittäminen 1990-luvun alussa antoi edellytykset 

uhkapelitarjonnalle Internetin välityksellä. Ensimmäinen Internetin välityksellä toimiva 

kasino eli nettikasino perustettiin vuonna 1995 (Oliver J, 2001). Sittemmin toimialan 

vuosittainen liikevaihdon kasvu on ollut räjähdysmäistä. Kasvu jatkuu edelleen, joten 

toimialaa voidaan pitää kasvavana toimialana. Kuten kuviossa 2 näkyy, toimiala on 

kasvanut jokaisena vuotena tarkasteluajanjakson aikana. (Statista 2014)  

 

Kuvio 2 Internet uhkapelimarkkinoiden liikevaihto 

Uhkapeliyhtiöt tekevät voittonsa tarjoamalla pelejä, joiden todennäköisyydet ovat 

pelintarjoajan puolella. Tämänlaisissa peleissä pelintarjoaja jää aina voitolle pitkällä 

aikavälillä, kun otanta on tarpeeksi suuri. Nettipokerin tarjoamisen osalta tilanne on 

hieman eri, sillä siinä asiakkaat pelaavat toisia asiakkaita vastaan, eivätkä siis 
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pelintarjoajaa vastaan. Nettipokerissa pelintarjoajan ansaintalogiikka perustuu niin 

sanottuun rakeen, jonka pelintarjoaja ottaa välistä jokaisesta pelatusta pokerikädestä tai 

pokeriturnauksen osallistumismaksusta. (Rahapeliopas, 2014; RAY, 2014) 

Maantieteellisesti uhkapelimarkkinat on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan. Vuonna 2005 

arviolta noin 47 % markkinoiden liikevaihdosta tuli Pohjois-Amerikasta, noin 28 % 

Euroopasta ja noin 16 % Aasiasta ja Lähi-Idästä (Party Gaming, 2006, 28). Pohjois-

Amerikkaan keskittyneiden markkinoiden tärkeys tulee hyvin esille BPTY:n tapauksessa, 

kun tarkastellaan aikaa ennen vuoden 2006 UIGEA:n lakiuudistusta ja sen jälkeen. 

Vuonna 2005 BPTY:n nettipokerin liikevaihdosta 93 % tuli Pohjois-Amerikasta (Party 

Gaming, 2006, 48). Uhkapelimarkkinat ovat kuitenkin kasvaneet tarkasteluajanjaksona 

muissa maanosissa, kuten Aasiassa, koska yhä useampi Aasian maa on siirtynyt tai 

siirtymässä kehitysmaasta kohti teollisuusmaata. Syynä tähän on infrastruktuurin ja 

Internet-yhteyksien kehittyminen.  

Vuonna 2005 suurin uhkapelimarkkinoiden segmentti oli nettivedonlyönti noin 36 %:n 

osuudella liikevaihdosta. Seuraavina segmentteinä tulivat nettikasinot noin 25 %:n 

osuudellaan ja nettipokeri noin 20 %:n osuudella (Party Gaming, 2006, 28). Syynä 

tähän on varmasti yhtiön näkökulmasta nettivedonlyönnin ja nettikasinoiden helpompi 

ansaintalogiikka, koska niissä asiakas pelaa pelintarjoajaa vastaan, kun taas 

nettipokerissa muita asiakkaita vastaan. Lisäksi nettipokerin kasvanut kilpailu on ajanut 

yhtiöiden saamia käyttökatteita alas, koska kilpaillut markkinat ovat ajaneet 

pelintarjoajat antamaan asiakkaille niin sanottuja rakebackeja, eli palautuksia 

maksamastaan rakesta.  

Nettiuhkapelimarkkinoille ominaista on huomattavan korkea käyttökate-% verrattuna 

esimerkiksi tukkukauppamarkkinoihin, joissa jo 5 % käyttökateprosenttia voidaan pitää 

hyvänä (Balance Consulting, 2014d). BPTY:n käyttökate-% oli vuonna 2005 huimat 

59,7 % ja vuonna 2012 vielä 20,6 % (Party Gaming, 2006, 48; Bwin.Party, 2013, 36). 

Syynä tähän voidaan pitää liikevaihtoon nähden pieniä jakelu- ja ylläpitokustannuksia. 

Internetin välityksellä tarjottavien nettikasinoiden kustannukset jäävät pienemmiksi 

verrattuna esimerkiksi oikeiden kasinoiden kustannuksiin, koska työntekijöitä, 

esimerkiksi pelinhoitajia, ei tarvita. PG:n suurimmat kustannuserät muodostuvat 
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yhteistyökumppaneille jaetuista palkkioista sekä asiakkaitten hankinnasta ja 

säilyttämisestä. Nämä kustannuserät muodostivat vuonna 2005 PG:n tapauksessa noin 

27 % liikevaihdosta. (Party Gaming, 2006, 52) 

Uhkapelaamista pidetään yleisesti haitallisena ihmisille. Se on herättänyt sekä 

sosiaalista että kansanterveydellistä huolta. Sosiaaliset huolet liittyvät yhtiöiden 

mainostamistaktiikoihin. Yhtiön saattavat mainostaa niin sanottuja harjoittelu- tai 

demosivustoja, jotka houkuttelevat alaikäisiä pelaajia. Näiden pelätään johtavan 

varhaisessa iässä alkavaan peliriippuvuuteen. Peliriippuvuutta pidetään psyykkisenä 

häiriönä ja sen katsotaan olevan usein yhteydessä sosiaalisiin ja terveydellisiin 

ongelmiin. Tästä syystä eri valtioiden oikeudellinen sääntely koskien uhkapelaamista 

saattaa olla hyvinkin tiukkaa ja sääntelyn muutokset ovat tärkeässä osassa 

uhkapelimarkkinoilla. Valtioiden oikeudellinen sääntely tuo epävarmuutta 

uhkapelimarkkinoille ja voi aiheuttaa suuriakin muutoksia yhtiöiden tuloksen tekoon, 

mistä hyvänä esimerkkinä myöhemmin tarkemmin esiteltävä UIGEA:n käsky estää 

Internet-uhkapeliyhtiöitä ottamasta vastaan rahaa amerikkalaisilta asiakkailta. (Yoojung, 

Wei-Na, Jong-Hyuok, 2013) 

 

2.1. EBITDA 

 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) kertoo 

yrityksen tuloksen ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia. Negatiivinen EBITDA 

kertoo, että yhtiön rahavarannot ovat vähentyneet ajanjaksolla. (Fritsch, 2011) 

Suomalaisessa tilinpäätöskäytännöissä EBITDA:n vastaava tunnusluku on käyttökate 

(Taloussanomat, 2014a). Tutkimuksessa käytetään EBITDA-tunnuslukua tuloksen 

muodostumisen vertailuun eri vuosien välillä, koska se on valittu yhtiön puolelta 

tärkeäksi tunnusluvuksi ja sen muodostumisesta on annettu runsaasti tietoa 

vuosikertomuksissa. Näin ollen oli helpompaa tehdä myös haastattelussa esitetyt 

kysymykset koskemaan EBITDA:n arvoa, koska tunnusluku oli tuttu myös yhtiön 

viestintäpäällikölle ja mahdollisilta väärinkäsityksiltä vältytään.  
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BPTY ilmoittaa tilinpäätöksissään kaksi eri EBITDA arvoa, EBITDA ja clean EBITDA. 

Erona näillä on se, että clean EBITDA arvosta on vähennetty osingonjaosta, 

listautumisannista ja pelialustaan liittyvistä sopimuksista aiheutuneet kustannukset. 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan clean EBITDA arvoa, koska se antaa 

todenmukaisemman kuvan yhtiön liiketoiminnan kannattavuudesta, sillä arvosta 

puuttuvat kustannukset eivät kuulu itse yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen. (Party 

Gaming, 2006, 43) 

 

2.2. EPS 

 

Earning per share (EPS) eli osakekohtainen tulos kuvaa yhtiön tulosta yhtä osaketta 

kohden. Se voidaan laskea esimerkiksi alla olevalla kaavalla: 

EPS = Nettotulos ilman vähemmistöosuutta / osakkeiden osakeantioikaistu 

lukumäärä keskimäärin ilman omia osakkeita  

EPS on sijoittajien yleisesti hyväksi käyttämä tunnusluku. Mitä korkeampi nettotulos 

yhtiöllä on, sitä parempi on sen EPS-arvo. EPS:ää käytettäessä on otettava huomioon, 

että tuloksen on vastattava 12 kuukauden tulosta.  

Tutkimuksessa käytetään hyväksi EPS-tunnuslukua, koska sen avulla pystytään 

laskemaan pörssiyhtiön nettotuloksen ja markkinoiden suhteellisen arvostuksen yhteys. 

EPS:ää tarvitaan laskettaessa suhteellista arvostusta kuvaavaa P/E-lukua. EPS-

tunnusluvussa on otettava huomioon yhtiön mahdolliset osakeannit ja osakkeen 

jakamiset, sillä ne voivat vääristää EPS-arvoa. (Balance consulting, 2014b) Tämän 

huomioiminen on erityisen tärkeää tutkimuksessa, koska BPTY:n kohdalla on ollut 

osakeanti. BPTY antaa tilinpäätöksissään oikaistut tulokset verojen jälkeen, joiden 

pohjalta EPS-arvot lasketaan. Basic earnings per share-tunnusluku on laskettu 

jakamalla perusliiketoiminnan oikaistu tulos ennen osingonjako-, listautumisanti- ja 

pelialustaan liittyviä kustannuksia keskimääräisellä osakkeiden lukumäärällä 

(Bwin.Party 2006, 90-91).  
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2.3. P/E 

 

Price / earnings (P/E) luku on osakemarkkinoilla yksi yleisimmin käytetyistä 

tunnusluvuista kuvaamaan osakkeen suhteellista arvostusta. Se osoittaa, kuinka paljon 

markkinat arvostavat jokaista yhtiön tienaamaa dollaria. Yleisesti voidaan määritellä, 

mitä alhaisempi P/E-arvo, sitä halvempi osake on. Korkea arvo heijastaa markkinoiden 

vahvaa uskoa yhtiön tulevaisuuden kasvuun tai kertoo yliarvostetusta osakkeesta. 

(Ramcharran, 2002) P/E-luvun avulla pystytään arvioimaan aikaa, jolloin yritys tekisi 

markkina-arvonsa verran nettotulosta, mikäli tulos pysyisi muuttumattomana. 

Tulkinnassa pitää ottaa huomioon myös yhtiön kasvuodotukset, sillä kasvavilla yhtiöillä 

ja toimialoilla P/E-luku on yleensä korkeampi, jolloin pitää ottaa huomioon myös 

kasvuun sisältyvät riskit ja niiden esiintymisen todennäköisyydet. P/E-luku voidaan 

laskea joko osakekohtaisella tasolla tai yritystasolla (Balance consulting, 2014c). 

Tutkimuksessa sen laskeminen suoritetaan osakekohtaisella tasolla alla olevalla 

laskukaavalla: 

 P/E = Osakekurssi / basic EPS 

Perusteluna P/E-luvun tarkastelulle BPTY:n tapauksessa on tavoite yhdistää tuloksen 

muodostumisen muutokset ja osakekurssin muutokset. Tunnusluvun arvoon vaikuttaa 

yhtiön tuloksen taso. Heikko tulos nostaa P/E:tä ja vastaavasti hyvä tulos laskee sitä 

riippumatta yhtiön tai toimialan kasvuodotuksista. Toisaalta myös osakekurssin 

muutokset vaikuttavat P/E-lukuun; alhainen kurssi laskee sen arvoa ja korkea kurssi 

nostaa sitä. P/E:n avulla pystytään siis arvioimaan, kuinka BPTY:n tärkeät tapahtumat 

ovat vaikuttaneet yhtiön osakekurssiin pörssimarkkinoilla ja kuinka houkuttelevana 

sijoituskohteena yhtiöitä on voitu pitää näinä aikoina. P/E-luku on lisäksi vahvasti 

riippuvainen toimialasta. (Balance Consulting 2014c) 
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2.4. Suhteellinen arvostus 

 

Jotta tunnusluvuista saataisiin jotain käytännön hyötyä irti, on usein hyödyllistä verrata 

niitä vastaavien yhtiöiden tai markkinoiden lukuihin. Tätä vertailua voidaan kutsua 

suhteelliseksi arvostukseksi. Yksi yleisesti käytetty esimerkki yhtiön markkina-arvon 

suhteellisesta arvostuksesta on verrata yhtiön P/E-lukua markkinoiden keskimääräiseen 

P/E-lukuun olettaen, että yhtiöt ovat vertailtavissa ja markkinat ovat arvostaneet yhtiöt 

oikein. Markkinat voivat arvostaa yhden osakkeen väärin, mutta koko markkinoiden 

osalta arvostuksen oletetaan olevan todennäköisemmin oikea. (Damodaran 2002, 18) 

Suuri haaste suhteellisen arvostuksen käytössä on vertailtavien yritysten löytäminen ja 

usein onkin tyydyttävä yrityksiin, jotka eroavat jollain osa-alueilla kohdeyrityksestä. 

Tällöin on otettava huomioon, voidaanko yritystä pitää tavallisena ja keskimääräisenä 

yrityksenä markkinoilla, vai sisältääkö yritys esimerkiksi enemmän riskejä kuin 

markkinoiden keskimääräinen yritys. Jos yritystä pidetään riskisempänä kohteena, tulee 

sen osakkeen hinta olla keskiarvoa pienempi. (Damodaran 2002, 19) 

Suhteellista arvostusta voidaan tehdä myös saman yrityksen eri ajankohtien välillä. Jos 

yrityksen P/E-luku on laskenut, vaikka se on ollut pitkällä aika välillä korkea, voidaan 

yritystä pitää halpana. Tässä vertailussa on kuitenkin otettava huomioon yhtiön 

mahdolliset muutokset perustekijöissä. BPTY:n kohdalla erityisesti yritysfuusion 

aiheuttamat tekijät ovat vaikuttavia tässä vertailussa. (Damodaran 2002, 19) 
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3. Tuloksen muodostuminen 

 

Tässä kappaleessa esitellään kohdeyhtiön tuloksenteon muodostumista 

tarkasteluajanjaksona. Vuodet 2005-2010 ennen yritysfuusiota koskevat Party Gaming 

yhtiötä ja fuusion jälkeiset vuodet 2011-2012 koskevat uutta BPTY-yhtiötä. 

Tarkastelussa keskitytään sekä liikevaihdon että käyttökate-%:n eli clean EBITDA:n 

muutoksiin ja niiden muodostumiseen. Apuna käytetään yhtiön antamaa haastattelua ja 

yhtiön tilinpäätöksiä. Tarkastelussa otetaan kantaa yhtiön kokemiin suurin muutoksiin 

markkinoilla, kuten yritysostoihin ja lakiuudistuksiin. 

 

3.1. Aika nettipokerin markkinajohtajana 

 

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, tutkimuksessa keskitytään ennen vuoden 2011 

yritysfuusiota vain fuusion toisen osapuolen, Party Gaming Plc:n tuloksen 

muodostumiseen ja markkina-arvoon. Yhtiö listautui Lontoon pörssiin vuoden 2005 

kesäkuussa. (Party Gaming, 2006, 55). 

Vuonna 2005 PG tarjosi nettipokeria ja nettikasinoa. Yhtiö oli markkinajohtaja 

nettipokerimarkkinoilla noin 40 % markkinaosuudellaan. Lähimmän kilpailijan, 

PokerStarsin, markkinaosuus oli vain vajaat 11 %. (Poker history, 2012). Nettipokerin 

osuus yhtiön liikevaihdosta oli huimat 88 % tuottaen noin $859 miljoonan liikevaihdon ja 

$509 miljoonan clean EBITDA:n. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli vajaat 41 %. 

Käyttökate-% oli nettipokerin osalta 59,7 % (Party Gaming, 2006, 48). Syynä näin hurjiin 

lukuihin ja kasvuun olivat lähes monopolimainen asema nettipokerimarkkinoilla ja 

nettipokeribuumi. Pokeribuumin voidaan katsoa alkaneen vuonna 2003, jolloin 

amatööripelaaja Chris Moneymaker voitti vuosittain järjestettävän 

maailmanmestaruusturnauksena pidettävän World Series Of Poker- pääturnauksen. 

Moneymakerin voitto räjäytti osallistujamäärät niin nettipokeri-, kuin 

livepokeriturnauksissa. (The New York Times, 2011) Pokerimarkkinoiden 
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räjähdysmäinen kasvu nosti markkinajohtaja PG:n pelaajamäärät yhtiön historian 

huippulukemiin. Vuoden 2005 maaliskuussa yhtiön nettipokeria pelasi keskimäärin 21 

723 pelaajaa, kun vuotta aikaisemmin vastaava luku oli 8 834. (Pokerhistory, 2011a)  

 

3.2. UIGEA ja sen vaikutukset yhtiölle 

 

Vuoden 2006 lokakuu oli PG:n tulevaisuuden kannalta murheellinen hetki. 

Yhdysvalloissa astui voimaan lakiuudistus, joka tunnetaan nimellä Unlawful Internet 

Gambling Enforcement Act (UIGEA). Lakiuudistus kielsi pelintarjoajia vastaanottamasta 

rahasiirtoja amerikkalaisilta asiakkailta pankkien ja e-lompakkojen välityksellä. 

Käytännössä tämä siis tarkoitti sitä, että uhkapeliyhtiöt eivät saaneet tarjota oikean 

rahan pelejä amerikkalaisille asiakkaille. (Pokerhistory, 2011a)  

Yhtiön viestintäpäällikkö Jay Dossetterin mukaan tämä lakiuudistus on ollut suurin 

vaikuttava tekijä laskeviin tuottoihin ja nettipokerin markkinaosuuden laskuun. Samaan 

aikaan, kun listautunut PG joutui luopumaan amerikkalaisista asiakkaistaan, muutamat 

yksityisessä omistuksessa olleet yhtiöt, kuten PokerStars ja FullTilt jatkoivat pelien 

tarjoamista amerikkalaisille. Lakiuudistus aiheutti PG:lle noin 80-85 % liikevaihdon 

laskun ja samanaikaisesti asiakkaat, jotka olivat käyttäneet yhtiön palveluja, siirtyivät 

edelleen peliä tarjoavien yhtiöiden pelaajiksi. UIGEA:n vaikutukset näkyivät myös 

Yhdysvaltojen markkinoiden ulkopuolella. Yksi tärkeä tekijä nettipokerimarkkinoilla on 

pelaajalikviditeetti, eli keskimääräinen pelaajamäärä sivustolla. Suuri pelaajalikviditeetti 

mahdollistaa ympärivuorokautiset pelit eri tasoilla ja pelimuodoissa. Näin ollen sivustot, 

jotka tarjosivat pelejä Yhdysvalloissa, kasvattivat omaa pelaajalikviditeettiään PG:n 

kustannuksella myös Yhdysvaltojen markkinoiden ulkopuolella, koska heidän 

pelaajalikviditeettinsä koostui sekä amerikkalaisista että muun maailman pelaajista. 

(Dossetter, 2014) 

UIGEA:n vaikutukset näkyvät selvästi PG:n nettipokerimarkkinoiden osuuden laskuna ja 

yhtiö menettikin markkinajohtajuutensa jo vuoden 2007 aikana PokerStarsille. 

(Pokerhistory, 2012b). PG:n keskimääräiset pelaajamäärät laskivat aina vuoden 2006 
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marraskuuhun asti, jolloin sillä oli 6494 pelaajaa. Laskua tuli reilussa 16 kuukaudessa 

noin 70 % (Pokerhistory, 2011a). Näin rajut muutokset näkyvät jo yhtiön vuoden 2006 

tilinpäätöksessä. Loppu vuoden käyttökate-% oli vain noin 15,6 %, kun ennen UIGEA:ta 

se oli noin 64 % (Party Gaming, 2007, 24). Dossetterin mukaan yhtiön strategiana oli 

lakimuutoksen jälkeen keskittyä yhä enemmän ja enemmän muihin 

nettiuhkapelaamisen muotoihin monipuolistamalla sen uhkapelitarjontaa. Yhtiö hankki 

UIGEA:n jälkeen Gamebookersin, eurooppalaisen nettivedonlyöntitarjoajan. Pian tämän 

jälkeen yhtiö lanseerasi PartyBetsin, joka tarjosi urheiluvedonlyöntiä asiakkailleen. 

(Dossetter, 2014) 

Yhtiön strategiamuutos näkyy selvästi tilinpäätöstiedoissa. Kun vielä vuonna 2005 

pokeri tuotti 88 % liikevaihdosta, vuonna 2006 sen osuus oli enää noin 75 %. 

Huomioitavaa on myös, että käyttökate-% oli parempi muilla markkinasegmenteillä kuin 

nettipokerilla. Nettikasinon käyttökate-% oli noin 62 % ja nettivedonlyönnin noin 41 %. 

Yhtiön kannalta oli siis selvää, että tulevaisuudessa keskitytään enemmän näihin 

markkinasegmentteihin ja nettipokeri jää lähinnä ylläpitämään yhtiön brändiä. 

Kokonaisliikevaihto kasvoi vuodesta 2005 13 %, lähinnä uusien markkinasegmenttien 

myötä. Clean EBITDA laski kuitenkin huonontuneen nettipokerimarkkinoiden johdosta 

6 %:a. (Party Gaming, 2007, 2, 24)  

Vuosi 2007 oli yhtiön kannalta jo huomattavasti vuotta 2006 valoisampi. Nettipokerin 

liikevaihto pysyi suurin piirtein muuttumattomana, mutta clean EBITDA nousi 60 %. 

Syynä kasvaneeseen tulokseen voidaan pitää Euroopan nettipokerimarkkinoiden 

kasvanutta liikevaihtoa. PG lanseerasi nettipokeriinsa kaksi uutta valuuttaa, euron ja 

punnan, sekä alkoi tarjota pokerisovellusta 12 uudella kielellä. Suurin muutos oli 

kuitenkin nettikasinon ja nettivedonlyönnin kasvanut osuus yhtiön liikevaihdosta. 

Kummankin segmentin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 188 %. Pokerin osuus 

liikevaihdosta oli enää noin 64 %. Nettikasinon clean EBITDA oli yhtiön 

markkinasegmenteistä paras, noin 30 %. (Party Gaming, 2008,3, 22, 38) 

Vuosi 2008 jatkoi edellisen vuoden trendiä, pokerin osuus liikevaihdosta laski hieman, 

noin 7 % ja nettikasino sekä nettivedonlyönti kasvattivat osuuttaan, 22 %:a ja 12 %:a. 

Kokonaisliikevaihto kasvoi reilut 3 %, josta nettipokerin osuus oli enää noin 58 %. 
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Yhtiön liiketoiminnan kannattavuus kokonaisuudessaan jatkoi kasvuaan edellisestä 

vuodesta ja clean EBITDA kasvoikin noin 29 % vuoden takaisesta tuloksesta. 

Kannattavuuden kasvua tapahtui jokaisessa pelisegmentissä, suurin kasvu koettiin 

nettikasinon ja nettivedonlyönnin segmenteissä, joissa kummassakin clean EBITDA 

kasvoi noin 50 % vuoden 2007 arvoista. Eniten kasvaneiden pelisegmenttien suuret 

kasvut kannattavuudessa on selitettävissä aikaisemmin selitetyissä pelien luonteessa, 

koska sekä kasinossa että vedonlyönnissä asiakas pelaa pelintarjoajaa vastaan, jolloin 

myös voittoprosentit on helpompi pitää suurena verrattuna pokeriin, jossa pelaaminen 

tapahtuu asiakkaiden kesken ja pelintarjoaja ottaa välistä oman korvauksensa. (Party 

Gaming 2009, 3, 104) Vuosien 2007 ja 2008 aikana PG syrjäytettiin 

nettipokerimarkkinoilla markkinajohtajan asemasta. Tämän syrjäytyksen teki PokerStars, 

joka edelleen jatkoi UIGEA:sta huolimatta pelien tarjoamista amerikkalaisille asiakkaille. 

PG:n markkinaosuus laski vuoden 2006 21,32 %:sta vuoden 2008 9,23 %:iin 

(Pokerhistory, 2012c).    

 

3.3. Muutos tärkeimpien pelisegmenttien osalta 

 

Vuosi 2009 oli ensimmäinen vuosi PG:n osalta, jolloin nettipokeri ei ollut enää suurin 

tuloja tuottava pelisegmentti yhtiölle. Liikevaihdon osalta nettipokeri ja nettikasino olivat 

yhtä suuret segmentit reilun 196 miljoonan dollarin liikevaihdolla, mutta kuten kuviosta 3 

näkyy, clean EBITDA:n osalta nettikasino tuotti jo melkein tuplasti enemmän, noin 74,4 

miljoonaa dollaria muodostaen kokonaistuloksesta jo yli puolet. (Party Gaming 2010, 3) 
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Kuvio 3 Pelisegmenttien prosentuaalinen osuus clean EBITDA:sta 

PokerStarsin tuleva monopoliasema nettipokerin saralla vaikutti väistämättömältä ja 

Dossetterin mukaan yhtiö halusikin riippumattomaksi pelkistä nettipokerin tuottamista 

tuloista, koska kasinon tulokset olivat niin hyvät. Yhtiön mukaan nettipokerimarkkinat 

olivat täysin epäreilut PG:n kannalta, koska suurimmat kilpailijat jatkoivat pelien 

tarjoamista amerikkalaisille. Näin ollen yhtiön oli etsittävä menestystekijöitä muilta 

pelisegmenteiltä entistä voimakkaammin ja painoarvoa näiden uusien segmenttien 

menestymiselle korostettiin pitäen samalla kuitenkin nettipokerisovellus hengissä 

rakentamalla uusia yhteistyösopimuksia niin nettipokerin kuin livepokerin saralla. 

Nettipokerissa yhtiö sai uusia sopimuksia B2B- ja B2G- verkoissa ja livepokerin saralla 

yhtiö osti menestyksekkään World Poker Tour- turnaussarjan. Pääpaino pidettiin 

kuitenkin aktiivisten kasinopelaajien haalimisessa, pelaajamäärä kasvoikin vuonna 2009 

29 %. Dossetterin mukaan aktiiviset kasinopelaajat tuottivat enemmän liikevaihtoa 

yhtiölle kuin aktiiviset pokerinpelaajat. (Dossetter, 2014) 

Vuosi 2009 oli myös ensimmäinen vuosi, jolloin nettibingo nousi yhtiön marginaalisesta 

pelisegmentistä tärkeäksi pelisegmentiksi. Nettibingon liikevaihto kasvoi huimat 456 % 

ja clean EBITDA 4367 %. (Party Gaming 2010, 3) Syynä tähän oli Dossetterin mukaan 

yhtiön heinäkuussa 2009 tekemä yrityshankinta, jossa PG osti 71,9 miljoonalla punnalla 
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Iso-Britannian suurimman nettibingon, Cashcaden. PG:sta tuli näin ollen 

markkinajohtaja nettibingossa. (Dossetter, 2014) Nettibingon pelaajamäärä kasvoi 

vuoden 2008 aikana 21 000 pelaajasta 182 700 pelaajaan (Party Gaming 2010, 5). 

Keskittymistä myös nettibingon markkinoille voidaan pitää osana yhtiön 

monipuolisemman pelitarjonnan strategiaa.  

Vuosi 2010 oli viimeinen vuosi Party Gaming yhtiön historiaa. Nettipokeri jatkoi 

laskuaan niin liikevaihdolla kuin clean EBITDA:lla mitattuna, muodostaen enää noin 35 % 

liikevaihdosta ja kuvion 3 mukaan noin 19 % clean EBITDA:sta. Kokonaisliikevaihto ja –

clean EBITDA sen sijaan jatkoivat kasvuaan muiden pelisegmenttien avustuksella. 

Yhtiön selvästi suurin pelisegmentti, nettikasino, muodosti jo noin 42 % liikevaihdosta ja 

hieman yli 50 % clean EBITDA:sta. Lisäksi edellisenä vuonna kunnolla lanseerattu 

nettibingo jatkoi suurta kasvuaan tuottaen jo yli 50 miljoonan dollarin liikevaihdon ja noin 

15 miljoonan dollarin tuotot. Se oli tuotoiltaan jo lähellä nettipokerin tuottoja. (Party 

Gaming 2011, 3) Vaikka nettipokerin tulokset olivatkin heikentyneet jo useampana 

vuonna peräkkäin, oli PG edelleen suurin nettipokerisivusto niiden joukossa, jotka eivät 

tarjonneet pelejä amerikkalaisille asiakkaille. Tätä ei tosin voida pitää erityisen 

merkittävänä tilastona, koska amerikkalaisten osuus nettipokerin pelaajista oli niin suuri. 

Suurimpana muille kuin amerikkalaisille pelejä tarjoavana sivustona Party Gamingin 

osuus nettipokerimarkkinoista vuonna 2010 oli vain 6,64 %. (Pokerhistory 2012d) 

 

3.4. Yritysfuusio ja sen vaikutukset liiketoimintaan 

 

Vuosi 2011 oli PG:lle suuren muutoksen vuosi. Yhtiö fuusioitui toisen suuren 

nettiuhkapelejä tarjoavan yhtiön, Bwin Interactive Entertainment AG:n kanssa. Bwin oli 

suuri tekijä erityisesti nettivedonlyönnin saralla, joten yritysfuusio oli PG:n kannalta 

luonnollinen siirtymä kohti vahvempaa markkinaosuutta muilla pelisegmenteillä kuin 

nettipokerissa. Dossetterin mukaan oli luonnollista keskittyä nettivedonlyönnissä Bwin-

alustaan Euroopan markkinoilla heidän markkinajohtajuutensa perusteella. Samasta 

syystä keskityttiin PG:n nettipokerialustaan ja Party Gamingin nettikasinoon sekä 
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nettibingoon niiden kasvaneen suosion ja edellisten vuosien panostusten johdosta 

(Dossetter, 2014). 

Jo vuonna 2009 alkaneet huhut yritysfuusiosta toteutuivat maaliskuussa 2011. BPTY:n 

vuoden 2011 tilinpäätöksessä on annettu luvut niin sanotussa Pro forma -muodossa. 

Pro forma -informaatio tarkoittaa tilinpäätöstietoja, joihin on tehty oikaisuja esimerkiksi 

yritysfuusion seurauksena, näiden oikaisujen avulla sijoittajan on helpompi arvioida 

yhtiön todellista arvoa ja tulevaisuutta sijoituskohteena (Taloussanomat, 2014b) Uuden 

fuusioituneen yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 816 miljoonaa dollaria pro forma -

muotoisena. Pro forma -muotoinen liikevaihto oli pysynyt suurin piirtein samana 

edelliseen vuoteen verrattuna, mutta todellinen liikevaihto nousi 93 %, pääsääntöisesti 

siis yritysfuusion takia. Clean EBITDA pro forma- muotoisena pysyi samana edelliseen 

vuoteen verrattuna ja todellinen clean EBITDA nousi 79 %. Tarkasteltaessa muutosta 

pelisegmenteittäin, suurin muutos tuli odotetusti nettivedonlyönnin saralla. Todellinen 

liikevaihdon nousu nettivedonlyönnissä oli 836 % ja clean EBITDA:ssa 411 %. 

(Bwin.Party, 2012, 33, 34, 35) 

Yritysfuusion jälkeiset pro forma -luvut olivat jopa hieman ennakoitua paremmat, joten 

fuusiota voidaan pitää onnistuneena liikkeenä yhtiön kannalta. Fuusion jälkeisenä 

aikana BPTY:n suurimpien pelisegmenttien tuottamat liikevaihdot jakautuivat 

seuraavasti: nettivedonlyönti noin 32 %, nettikasino noin 32 %, nettipokeri noin 26 % ja 

nettibingo noin 8 %. BPTY ei näin ollen ollut riippuvainen enää vain yhdestä 

pelisegmentistä. Tätä voidaan pitää muuttuvilla ja ennalta-arvaamattomilla 

uhkapelimarkkinoilla hyvänä muutoksena, sillä jatkuvasti muuttuvat kansalliset 

uhkapelilait eivät usein koske kuin tiettyjä segmenttejä kerrallaan. (Bwin.Party, 2012, 33, 

34, 35) Nettipokeri koki historiansa suurimman takaiskun vuoden 2011 huhtikuussa, kun 

niin sanottu pokerin ”musta perjantai” tapahtui. ”Mustana perjantaina” Yhdysvaltojen 

oikeusministeriö oli vihdoin ottanut kovat keinot käyttöönsä niitä peliyhtiöitä vastaan, 

jotka edelleen tarjosivat nettipokeria amerikkalaisille asiakkaille. FBI (Federal Bureau of 

Investigation) otti 15.4.2011 kolmen suurimman pelejä tarjoavan, PokerStarsin, 

FullTiltPokerin ja UltimateBetin, sivustot haltuunsa ja estivät näillä toiminnoilla 

amerikkalaisten asiakkaiden nettipokerin pelaamisen. Suljettujen yhtiöiden johtoja 
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vastaan nostettiin syytteet ja yhteensä noin 3 miljardin dollarin korvausvaatimukset. 

(Pokerisivut, 2011) Tapahtuma oli merkittävä takaisku esimerkiksi markkinajohtaja 

PokerStarsille, jonka keskimääräiset pelaajamäärät laskivat vuoden aikana yli 

kolmanneksella (Pokerhistory, 2011b). ”Mustan perjantain” vaikutukset BPTY:n kannalta 

olivat kuitenkin ennemmin positiivisia kuin negatiivisia, sillä BPTY oli sovitellut omat 

rikkeensä Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa jo aikaisemmin estämällä 

amerikkalaisten asiakkaiden pelaamisen. Tapahtumat toivat lisää nettipokerin pelaajia 

BPTY:lle, sillä suljettujen sivujen muut kuin amerikkalaiset asiakkaat joutuivat 

siirtämään pelaamisena muille sivustoille, kuten BPTY:n tarjoamalle PartyPokerille.   

Tarkasteluajanjakson viimeinen vuosi 2012 oli yhtiölle liikevaihdon osalta vuoden 2011 

kaltainen, liikevaihdon laskiessa vain 2 %. Clean EBITDA laski 17 %, suurimmaksi 

osaksi johtuen lisääntyneestä verotuksesta uhkapelialalla sekä kuluista, jotka 

aiheutuivat lisääntyneestä kansallisesta regulaatiosta uhkapelaamisen saralla. 

Pelisegmenttien prosentuaalinen osuus liikevaihdosta pysyi suurin piirtein edellisen 

vuoden suuruisena. (Bwin.Party 2013, 34) 

 

4. Markkina-arvo 

 

Tässä kappaleessa keskitytään yhtiön markkina-arvoon tarkasteluajanjaksona. 

Kappaleessa yhdistetään edellisessä kappaleessa käsitelty yhtiön tuloksen 

muodostumisen ja osakkeen hinnan yhteys eri ajankohtina ja etsitään syy-

seuraussuhteita niiden välille. Suhteellista arvostusta tutkittaessa on keskitytty yhtiön 

tuloksen ja osakekurssin suhteen yhdistävään P/E-lukuun, jota verrataan laskettavaan 

markkinoiden keskimääräiseen P/E-lukuun. Tämä luku on laskettu muiden Lontoon 

pörssissä listattujen samankokoisten uhkapeliyhtiöiden keskiarvona. Luku antaa hyvän 

vertailukohdan yhtiön tuloksenteon ja markkinahinnan välille.  
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4.1. Kilpailijat samoilla markkinoilla 

 

Tutkimukseen valitut kilpailijayritykset, joiden avulla markkinoiden keskimääräinen P/E- 

luku lasketaan, ovat Ladbrokes PLC, 888 holdings PLC ja William Hill PLC. Syynä juuri 

näiden yhtiöiden valintaan on niiden kaupankäynnissä käytetty sama pörssi, Lontoon 

pörssi, sama toimiala sekä kohtuullisen samankokoinen liikevaihto. Ladbrokes on 

vuonna 1886 perustettu vedonlyöntitoimisto, jonka pääpaino bisneksessä on nykyään 

nettivedonlyönnissä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2012 noin 1084 miljoonaa puntaa. 

(Ladbrokes, 2013, 57) 

888 holdings on vuonna 1997 perustettu uhkapeliyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2012 oli 

375,8 miljoonaa dollaria. (888 holdings, 2013, 1) William Hill on vuonna 1934 perustettu 

saman alan yhtiö, jonka pääpaino on nettivedonlyönnissä. Yhtiön liikevaihto vuonna 

2012 oli 1276,9 miljoonaa puntaa (William Hill, 2013, 70). Koska Ladbrokesin ja William 

Hillin antamat tilinpäätöstiedot on annettu puntina ja muiden yhtiöiden tiedot ovat 

dollareina, tutkimuksessa käytetään Xe:n tarjoamaa kurssihistoriaa hyväksi tietojen 

dollarimääräisten arvojen selvittämiseksi (Xe, 2014a). 

 

Kuvio 4 PG:n/BPTY:n ja Markkinoiden liikevaihdot ja EBITDA arvot 
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Kuviossa 4 on esitetty tarkasteluajanjakson aikaiset vuosittaiset liikevaihdot ja 

käyttökatteet, niin tarkasteltavan yhtiön kuin markkinoiden osalta. Markkinoiden luvut on 

laskettu keskiarvona Ladbrokesin, 888 holdingsin ja William Hillin vuosittaisista luvuista. 

Valuuttakurssimuunnoksissa on käytetty jokaisen vuoden viimeisen päivän 

muuntokertoimia. Kuviosta näkee selvästi PG:n ongelmavuosien vaikutuksen yhtiön 

tuloksiin, vuoden 2007 UIGEA lakimuutos romahdutti yhtiön liikevaihdon ja 

käyttökatteen. Vastaavasti vuoden 2011 yritysfuusio näkyy selvästi vahventaneen 

yhtiön liikevaihtoa ja nostaneen hieman myös käyttökatetta. Markkinoiden keskiarvo 

antaa huomattavasti tasaisemmat käyrät, koska yhtiöitä on kolme ja näin ollen ne 

tasoittavat yhden yhtiön suurempia muutoksia. Mikään markkinoiden keskiarvoon 

lasketuista yhtiöistä ei myöskään ollut niin riippuvainen nettipokerista kuin PG oli 

ajanjakson alussa.  

 

4.2. Yhtiön markkina-arvo  

 

Yhtiön markkina-arvoa laskettaessa selvitettiin ensin yhtiön vuosittaiset osakekohtaiset 

tulokset. Tulokset on laskettu jakamalla perusliiketoiminnan oikaistu tulos ennen 

osingonjako-, listautumisanti- ja pelialustaan liittyviä kustannuksia keskimääräisellä 

osakkeiden lukumäärällä. (Party Gaming, 2006, 90-91) Alla taulukossa 1 on esitetty 

lasketut PG:n ja myöhemmin BPTY:n vuosittaiset basic clean EPS luvut, 

raportointiyksikkönä on Yhdysvaltain dollarin sentit. 

Taulukko 1 PG:n/BPTY:n EPS arvot 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

EPS 139,0 129,0 10,4 22,2 21,3 17,8 20,5 16,0 

 

Laskettaessa EPS arvoja oli huomioitava muutama muutos yhtiön vuosikertomuksista. 

Vuoden 2009 aikana yhtiön osakemäärä väheni kymmenesosaan yhtiön yhdistäessä 

osakkeitaan. Osakesarjan käänteisen splitin jälkeen 10 vanhaa osaketta vastasi yhtä 
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uutta osaketta. Osakkeiden määrä tippui noin 4,1 miljardista osakkeesta noin 411 

miljoonaan osakkeeseen. Yhden osakkeen nimellisarvo nousi 0,0015 pennistä 0,015 

penniin. (Bwin.Party, 2009) Jotta osakemäärän ja nimellisarvon muutos huomioitaisiin 

EPS-arvoissa, on vuosien 2005-2007 EPS-arvot kerrottava kymmenellä. Näin ne 

saadaan vastaamaan vuosien 2008-2012 arvoja. Tämä on osasyynä vuosien 2005-

2006 suuriin arvoihin. Yhtiö vaihtoi vuosikertomuksien valuutan vuoden 2010 

vuosikertomukseen dollarista euroksi. Jotta vuodet olisivat keskenään vertailukelpoisia, 

on vuoden 2010-2012 luvut muunnettu myös dollareiksi Xe:n tarjoaman 

muuntokertoimen avulla (Xe, 2014b), jokaisen vuoden kohdalla on käytetty vuoden 

viimeisen päivän muunnoskerrointa.  

Seuraavaksi selvitetään tarkasteltavan yhtiön P/E-luvut tarkasteluajanjaksolta. Ne on 

laskettu jakamalla yhtiön osakekurssi edellä lasketuilla EPS arvoilla. Taulukossa 2 on 

listattu saadut tulokset 

 

Talukko 2 PG:n/BPTY:n P/E-luvut 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

P/E 16,64 4,92 55,8 12,95 19,53 17,74 12,36 11,20 

 

Lontoon pörssi ilmoittaa osakekurssinsa puntana, joten lasketut EPS arvot on myös 

muutettava punniksi. Laskuissa on käytetty jokaisen vuoden viimeisen päivän 

päätöskurssia ja muunnoskerrointa.  

Kuten taulukosta 2 näkyy, on PG:n P/E-luku laskenut vuonna 2006 vuoden 2005 

arvosta. Vuonna 2005 osaketta on pidetty pieniriskisenä ja kasvuhakuisena yhtiönä. 

Tähän on ollut varmasti syynä yhtiön markkinajohtajuus nettipokerissa, mikä on näkynyt 

korkeana suhteellisena arvostuksena osakemarkkinoilla. Vuoden 2006 aikana P/E-luku 

on tippunut huomattavasti, mikä tarkoittaa että yhtiön osake on nähty suurempi 

riskisenä sijoituksena. Syynä riskin lisääntymiseen on ollut heikentynyt markkinaosuus 

nettipokerissa, mikä on seurausta vuoden 2006 UIGEA- lakimuutoksesta. Suurin tekijä 
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P/E-luvun laskussa on laskenut osakekurssi, mitä voidaan pitää loogisena seurauksena 

riskisyyden lisääntyessä. PG:n osakekurssi laski vuoden 2006 aikana noin 75 %. 

UIGEA:n voimaantullessa lokakuussa, yhtiön osakekurssi laski päivässä 10,7 punnasta 

4,5 puntaan (Hargreaves Lansdown, 2014). Osakekurssin romahtaminen antaa viitteitä 

siitä, kuinka tärkeä osa nettipokeri oli yhtiön tuloksentekoa tähän aikaan ja kuinka 

osakemarkkinat reagoivat tähän radikaaliin muutokseen nettipokerimarkkinoilla.  

Vuoden 2007 suureen P/E-lukuun vaikuttavana tekijänä on EPS-arvon romahtaminen. 

Tähän syynä on edelleen nettipokerin huono menestys, joka realisoitui tilinpäätökseen 

suuremmin vasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 P/E-luku on selvästi 

tarkasteluajanjakson korkein arvo, osaketta on voitu pitää vuonna 2007 yliarvostettuna 

tai todennäköisesti tulosnotkahdusta on pidetty vain tilapäisenä. Korkeaa P/E-lukua ei 

saa tämän vuoden osalta sekoittaa vähäriskisyyteen tai kasvuhakuisuuteen, koska syy 

on selvästi pieni EPS-arvo.  

Vuoden 2008 lasku P/E-luvussa on selitettävissä sekä parantuneella osakekohtaisella 

tuloksella että laskeneella osakekurssilla. Yhtiön muutokset panostuksissa eri 

pelisegmentteihin kuin nettipokeriin alkoivat näkyä kasvaneina tuottoina, ja suurimpana 

kasvaneena segmenttinä oli nettikasino. Selvästikään osakemarkkinat eivät reagoineet 

vielä vuonna 2008 yhtiön muuttuneeseen strategiaan, sillä osakekurssi laski vuoden 

aikana noin kolmanneksella (Hargreaves Lansdown, 2014). Yhtiön osakekurssia 

tutkittaessa on kuitenkin huomattava, kuinka leveämpi pelisegmenttiportfolio näkyy 

huomattavasti tasaisempana kurssikäyränä. Kun yhtiön tulos ei ole kiinni vain yhdestä 

pelisegmentistä, esimerkiksi nettipokerista, voidaan yhtiön tuloksentekoa pitää 

huomattavasti tasaisempana ja yhtiötä näin ollen pienempiriskisenä sijoituskohteena. 

Pieniriskisyys näkyy korkeampana P/E-lukuna verrattaessa vuoden 2006 tulokseen.   

Vuosien 2009 ja 2010 aikana yhtiön P/E-luku nousi hieman edellisestä. Tähän voidaan 

pitää syynä noussutta osakekurssia, sillä yhtiön nettotulos oli suurin piirtein samalla 

tasolla kuin vuonna 2008. Voidaan siis sanoa, että osakemarkkinat reagoivat yhtiön 

strategisiin muutoksiin pienellä viiveellä ja osakemarkkinoilla luotto yhtiöitä kohtaan 

kasvoi. Vuoden 2009 aikana yhtiön osakekurssi nousi noin 33 %:a (Hargreaves 

Lansdown, 2014).  Tämä oli sama vuosi, kun nettipokeri ei ollut enää yhtiön suurin 
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pelisegmentti, ja tulloin myös yhtiön nettikasinon pelaajamäärät kasvoivat 29 % 

(Dossetter, 2014).  

Tarkasteluajanjakson kahden viimeisen vuoden aikana P/E-luvut jälleen laskivat hieman. 

Suurimpana selittävänä tekijänä voidaan pitää yritysfuusion tuomaa parantunutta tulosta, 

joka nosti enemmän EPS:ää kuin yhtiön osakekurssia. Itse asiassa yhtiön osakekurssi 

laski vuoden 2011 aikana noin 21 %. Osakemarkkinat eivät siis juurikaan reagoineet 

positiivisesti uutisiin yritysfuusiosta, vaikkakin kurssi nousi parhaimmillaan noin 18 % 

huhtikuun 2011 jälkeen, mutta laski nopeasti takaisin lähtötasolleen jo toukokuun aikana 

(Hargreaves Lansdown, 2014). Näyttäisi siltä, että osakekurssit reagoivat paljon 

voimakkaammin yhtiön kannalta negatiivisiin uutisiin kuin positiivisiin.   

 

4.3. Suhteellinen arvostus P/E-luvuilla 

 

Kuviossa 5 esitellään BPTY:n ja sen kilpailijoista koostuvan markkinoiden 

keskimääräisen P/E-luvun arvot. Luvuista on huomioitava kilpailijoiden vähäinen määrä, 

joka kasvattaa tuloksen varianssia ja heikentää luotettavuutta. BPTY:llä on kuitenkin 

hyvin vähän Lontoon pörssissä toimivia ja suurin piirtein samankokoisia kilpailevia 

yhtiöitä, joten tämä on kuitenkin luotettavampi vertailukohta kuin esimerkiksi eri 

markkinoiden muodostamiin keskiarvoihin tai pörssin keskiarvoihin vertailu.  
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Kuvio 5 PG:n/BPTY:n ja Markkinoiden P/E-luvut 

Kuten kuviosta 5 näkyy, kummassakin P/E-luvun käyrässä on suurta vaihtelua yhden 

vuoden aikana. PG:n kohdalla syynä oli vuoden 2007 huono EPS ja markkinoiden 

käyrän kohdalla syynä on William Hillin vuoden 2010 P/E-luku, joka oli 110,73. Kuviossa 

kannattaakin kiinnittää itse arvoja enemmän huomiota käyrien vuosittaiseen laskuun tai 

nousuun. Korkea P/E-luku verrattuna markkinakeskiarvoon voi tarkoittaa esimerkiksi 

yhtiön suuria kasvuodotuksia tai osakkeen yliarvostusta. Vastaavasti matala P/E-luku 

kertoo usein yhtiön pienemmistä kasvuodotuksista tai osakkeen aliarvostuksesta 

(Valuatum, 2014). 

PG:n tapauksessa alkuvuosien markkinoita alhaisempia P/E-lukuja voidaan perustella 

yhtiön keskittyneellä pelisegmentillä, nettipokerilla. Kuten aikaisemmin on todettu, 

nettipokeri on riippuvainen kansallisista lakimuutoksista ja sisältää näin ollen 

suuremmat riskit, jotka PG:n tapauksessa realisoituivat UIGEA- lakimuutoksen aikaan. 

Suuret riskit ja mahdollinen osakkeen aliarvostaminen riskien seurauksena näkyvät 

kuviossa 5 vuosien 2005 ja 2006 aikana markkinakeskiarvoa pienempinä P/E-lukuina. 

Vuonna 2008 jokaisen tutkielmassa tutkitun yhtiön P/E-luku laski heikentyneiden 

osakekurssien myötä. Syynä tähän oli Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt talouskriisi, joka 
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sai alkunsa asuntomarkkinoiden hintakuplasta (Eurooppatiedotus. 2012). Vuonna 2009 

yhtiön P/E-luku nousi hieman, samassa suhteessa kun markkinoidenkin P/E-luku. 

Kun PG, ja myöhemmin BPTY, alkoi laajentaa pelisegmenttiportfoliotaan, P/E-luku lähti 

laskuun ja laskikin vuosien 2010 ja 2012 välillä, samaan aikaan kun markkinoiden P/E-

luku oli noususuhdanteessa vuodet 2009-2011. Yhtiön tapauksessa ei voida puhua 

riskisyyden lisääntymisestä pelisegmenttiportfolion laajentuessa, vaan laskusuhdanne 

P/E- luvussa oli seurausta parantuneesta osakekohtaisesta tuloksesta samaan aikaan, 

kun osakekurssi ei reagoinut positiivisiin uutisiin yhtä vahvasti kuin markkinoilla 

keskimääräisesti. Tästä syystä BPTY:n osaketta voidaan pitää markkinoihin verrattuna 

aliarvostettuna vuosien 2011 ja 2012 aikana. 

Kuviosta 5 voidaan huomata P/E-luvun yleinen toimintaperiaate, minkä mukaan 

yksittäinen suuri poikkeama markkinoista korjaantuu lähitulevaisuudessa kohti 

markkinakeskiarvoa (Damodaran 2002, 19). BPTY:n osalta tämä korjaus tapahtui 

vuoden 2008 kohdalla ja William Hillin yksittäinen korkea vuoden 2011 P/E-luku 

korjaantui kohti muiden yhtiöiden P/E-lukuja vuonna 2012. Kun jokin tietty osake on 

selvästi yli- tai aliarvostettu markkinakeskiarvoon nähden, sitä joko ostetaan hyvin 

vähän, jolloin hinta laskee kohti markkinoiden keskimääräistä P/E-lukua tai, jos kysyntä 

on suurempi kuin tarjonta, hinta nousee kohti markkinoiden keskimääräistä P/E-lukua.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää BPTY:n tuloksen muodostumista ja siihen 

vaikuttaneita tekijöitä ajanjaksolla 2005-2012, sekä löytää syy-seuraussuhteita tuloksen 

muodostumisen ja yrityksen markkina-arvon välille. Lisäksi tutkielmassa on koottu 

kilpailevista yhtiöistä markkinakeskiarvo, jota verrataan yhtiön markkina-arvoon. 

Pääpaino oli yhtiön historian kannalta tärkeissä tapahtumissa, kuten yhtiötä koskevissa 

lakiuudistuksissa ja yritysfuusiossa. Tutkielmassa käytettiin apuna yhtiöiden 

vuosikertomuksia vuosilta 2005-2012, saman ajanjakson yhtiöiden osakekurssikäyriä 

Lontoon pörssissä sekä yhtiön viestintäpäällikön Jay Dossetterin antamaa haastattelua 

koskien yhtiön kannalta tärkeitä tapahtumia ajanjaksolla. Tavoitteena oli löytää selviä 

syy-seuraussuhteita tärkeiden tapahtumien aiheuttamien tuloksen muodostumisen 

muutosten ja markkina-arvon välille. Ennen yritysfuusiota tutkielma keskittyy vain 

fuusion toiseen osapuoleen, Party Gamingiin (PG). 

Oletuksena ennen työn tuloksien selvittämistä oli, että yhtiön muuttunut 

tuloksentekokyky johtuen suurista muutoksista yhtiön markkinoilla näkyisi myös suurina 

muutoksina yhtiön osakekurssissa ja P/E-luvussa. Voidaan todeta, että näin tapahtuikin 

tarkasteluajanjakson alkupäässä, kun uutiset olivat yhtiön kannalta negatiivisia. 

Ajanjakson loppupuolen positiivisemmat uutiset, kuten yritysfuusio, eivät kuitenkaan 

juuri näkyneet osakemarkkinoilla. P/E-luku muuttui, mutta pääsääntöisesti yhtiön 

tekemän paremman osakekohtaisen tuloksen johdosta. Voidaan siis todeta, että 

osakemarkkinat, ainakin riskisenä pidetyllä uhkapelimarkkinoilla, tuntuivat reagoivan 

paljon voimakkaammin negatiivisiin uutisiin kuin positiivisiin. Aiheesta ei juuri ollut 

saatavilla aikaisempia tutkimuksia ilmaiseksi, joten niihin vertaaminen ei onnistunut 

tutkielmassa. 

Tutkielman pääongelmat olivat: 

1. Miten BPTY:n tulos on muodostunut vuosina 2005-2012 ja miksi? 

2. Minkälainen yhteys yhtiön markkina-arvolla ja tuloksen muodostumisen 

muutoksilla on? 
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PG:n tulos muodostui tarkasteluajanjakson alussa käytännössä kokonaan nettipokerista. 

Vuonna 2005 yhtiö oli suuri markkinajohtaja nettipokerimarkkinoilla noin 40 %:n 

markkinaosuudellaan. Vuoden 2006 lokakuun UIGEA- lakiuudistus, joka kielsi 

pelintarjoajia vastaanottamasta rahansiirtoja amerikkalaisilta asiakkailta pankkien ja e-

lompakkojen välityksellä oli suuressa osassa PG:n tuloksenteon muutoksessa. UIGEA:n 

vaikutukset näkyvät selvästi PG:n nettipokerimarkkinoiden osuuden laskuna ja yhtiö 

menetti markkinajohtajuutensa vuoden 2007 aikana.  Tämän seurauksena yhtiön 

käyttökate-% tippui noin 15,6 prosenttiin, kun ennen lakimuutosta se oli noin 64 %.  

Yhtiö muutti strategiaansa näiden tapahtumien jälkeen ja alkoi keskittyä muihin 

uhkapelisegmentteihin, kuten nettikasinoon ja nettivedonlyöntiin. Muuttuneen strategian 

vaikutukset alkoivat näkyä pikku hiljaa vuoden 2007 aikana, kun nettikasinosta tuli 

yhtiön parhaiten käyttökatetta tuottava pelisegmentti. Vuosi 2010 oli viimeinen vuosi 

PG-yhtiön historiaa. Yhtiön selvästi suurin pelisegmentti, nettikasino, muodosti jo noin 

42 %:a liikevaihdosta ja hieman yli 50 % käyttökatteesta. 

Vuonna 2011 PG yhdistyi toisen suuren nettiuhkapelejä tarjoavan yhtiön, Bwin 

Interactive Entertainment AG, kanssa. Bwin oli suuri tekijä erityisesti nettivedonlyönnin 

saralla. Uusi yhtiö oli nimeltään Bwin.Party Digital Entertainment PLC, eli BPTY. Uuden 

fuusioituneen yhtiön liikevaihto ja käyttökate nousivat reilusti, lähinnä suurempien 

tuottojen seurauksena nettivedonlyöntisegmentissä, mikä oli seurausta Bwinin vahvasta 

asemasta näillä markkinoilla. Fuusion jälkeisenä aikana BPTY:n suurimmat 

pelisegmenttien tuottamat liikevaihdot jakautuivat seuraavasti: nettivedonlyönti noin 

32 %, nettikasino noin 32 %, nettipokeri noin 26 % ja nettibingo noin 8 %.  

Suhteellista arvostusta tutkittaessa on keskitytty yhtiön tuloksen ja osakekurssin 

suhteen yhdistävään P/E-lukuun, jota verrataan kilpailevista yrityksistä muodostettuun 

keskimääräiseen P/E-lukuun. Tämä luku on laskettu muiden Lontoon pörssissä 

listattujen samankokoisten uhkapeliyhtiöiden keskiarvona. P/E-luku antaa hyvän 

vertailukohdan yhtiön tuloksenteon ja markkinahinnan välille. PG:n P/E-luku laski 

vuonna 2006 vuoden 2005 arvosta. Vuonna 2005 osaketta on todennäköisesti pidetty 

pieniriskisenä ja yhtiöitä kasvuhakuisena, koska nettipokerilla meni niin hyvin ja yhtiö oli 

markkinajohtajan asemassa. Markkinajohtajuus näkyi korkeana osakekurssina vuonna 
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2005. Vuoden 2006 aikana P/E-luku tippui huomattavasti, koska yhtiön osaketta 

pidettiin riskisempänä sijoituksena ja tulevaisuuden kasvunäkymät olivat pienentyneet 

johtuen UIGEA- lakimuutoksesta. Osakkeen riskisyyden lisääntyessä osakkeen hinta 

laskee, koska sijoittajat eivät voi pitää tulevaisuuden tuottoja yhtä varmoina kuin 

matalampi riskisessä yhtiössä. Yhtiön P/E-luku oli vuodet 2005 ja 2006 

markkinakeskiarvon alapuolella. Yhtiön osakekohtainen tulos oli niin hyvä verrattuna 

kilpailijoihin, että se laski P/E-luvun markkinakeskiarvon alle. Vuoden 2006 osalta osake 

saattoi olla myös aliarvostettu markkinoilla, koska sijoittajilla on tapana ylireagoida 

negatiivisiin pörssiuutisiin (Investori, 2012). 

Vuoden 2007 korkeaan P/E-lukuun vaikuttavana tekijänä oli EPS arvon romahtaminen. 

Tähän syynä oli edelleen nettipokerin huono menestys, joka realisoitui 

tilinpäätösarvoihin kunnolla vasta vuoden 2007 aikana. Vuoden 2007 P/E-luku oli 

selvästi tarkasteluajanjakson korkein arvo, osaketta on pidetty vuonna 2007 

todennäköisesti yliarvostettuna. Markkinakeskiarvo pysyi suunnilleen vuoden 2006 

tasolla, joten vuotta 2007 ei voitu pitää mitenkään erityisen huonona 

uhkapelimarkkinoilla. Syynä markkinakeskiarvon tasaisuuteen vuosien 2006 ja 2007 

välillä oli kilpailijayhtiöiden erilaiset pelisegmenttiportfoliot, jotka eivät olleet yhtä 

riippuvaisia nettipokerista kuin PG:llä.  

Yhtiön muutokset panostuksissa muihin pelisegmentteihin kuin nettipokeriin alkoivat 

näkyä kasvaneina tuottoina, mikä laski PG:n P/E-lukua huimasti vuoden 2008 aikana. 

Kun yhtiön tulos ei ole kiinni vain yhdestä pelisegmentistä, voidaan yhtiön tuloksentekoa 

pitää huomattavasti tasaisempana ja näin ollen pienempiriskisenä sijoituskohteena. 

Pienentyneet riskit näkyivät vuoden 2009 aikana Lontoon pörssin osakekurssissa. 

Sijoittajat alkoivat luottaa enemmän yhtiön tulevaisuuteen, mikä nosti osakkeen hintaa. 

Tämä nosti P/E-lukua, sillä yhtiön tuloksenteko oli suurin piirtein samalla tasolla kuin 

vuonna 2008. Tarkasteluajanjakson kolmen viimeisen vuoden aikana P/E-luku laski. 

Suurimpana selittävänä tekijänä voidaan pitää yritysfuusion tuomaa parantunutta tulosta 

ja osakekurssin laskua. 

Verrattaessa kohdeyhtiön P/E-lukua markkinoiden keskiarvoon se pysyi vuosina 2007-

2010 yli markkinakeskiarvon. Jos oletetaan, että sijoittajan strategiana on ostaa matalan 
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P/E-luvun osakkeita ja vastaavasti myydä korkean P/E-luvun osakkeita, PG:tä ei voitu 

pitää erityisen houkuttelevana sijoituskohteena vuosien 2007-2010 aikana 

uhkapelimarkkinoilla.  Vuosina 2011-2012 P/E-luku oli jälleen alle markkinakeskiarvon 

ja yhtiön osaketta on voitu pitää houkuttelevana sijoituskohteena. 

Tutkielman tuloksista voisi olla käytännön hyötyä kohteena olleelle yritykselle sen 

suhteen, kuinka erilaiset muutokset yrityksen tuloksessa ja yleisessä imagossa 

vaikuttavat osakekurssiin ja kuinka yhtiö on pärjännyt suhteessa suurimpiin 

kilpailijoihinsa. Myös sijoittajan näkökulmasta tutkielman tulokset ovat hyödyllisiä, sillä 

kuten aikaisemmin mainittiin, uhkapelimarkkinoiden yleisestä toiminnasta ja 

arvostuksesta ei ole juuri saatavissa tietoa, ellei ole valmis maksamaan isohkoja 

summia tehdyistä tutkimuksista. Uhkapelimarkkinat eroavat ominaispiirteiltään suuresti 

monista muista markkinoista, joten vertailu uhkapeliyhtiön markkina-arvon ja muiden 

markkinoiden yhtiöihin tai markkinoihin ei ole erityisen luotettavaa tai 

tarkoituksenmukaista.  

Mielenkiintoinen ja hyödyllinen jatkotutkimusaihe liittyen uhkapelimarkkinoiden 

toimintaan voisi olla yhtiön kannalta laajempi tutkimus aiheesta, joka ottaisi huomioon 

myös kilpailijat eri puolelta maailmaa. Menestyneet uhkapeliyhtiöt haluavat toimia 

globaalisti, joten olisi tärkeää saada tutkimusta vastaavaa informaatiota erityisesti 

kasvavilta uhkapelimarkkinoilta, kuten Aasiasta. Toinen laajennus tutkielmaan nähden, 

joka kannattaisi ottaa mukaan tulevaisuuden uusissa tutkimuksissa, on brändin vaikutus 

yhtiön osakehinnan kehitykseen. Brändi on hyvin tärkeässä osassa uhkapelimarkkinoilla, 

sillä maineensa menettäneen yhtiön on hyvin vaikeaa saada luottonsa takaisin 

asiakkaiden silmissä, kun pelissä on asiakkaiden omat rahat.  
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HAASTATTELUAINEISTO, Viestintäpäällikkö Jay Dossetter : 

Q: In 2005 you were huge market leader in online poker and over 87% of you 

clean EBITDA came from poker. In 2012 poker's share of clean EBITDA was 19,8%. 

Name biggest reasons for the change. 

There are two main reasons behind this change: 

1)     PartyGaming, which was mainly a poker and casino company, and bwin, which 

was mainly a sports betting company, were two separate companies up until they 

merged in March 2011. This merger established a company with a broad and balanced 

offer across all of the main real money gaming products. 
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2)     In October 2006, the US changed its law that meant PartyPoker had to stop taking 

US customers. This resulted in PartyGaming, owner of the PartyPoker brand, losing 

between 80-85% of its annual revenues. The specific change in US law is known as the 

Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, which prohibits payments transactions 

between online gaming operators and financial services companies such as banks, e-

wallets etc. After the law changed, PartyGaming accelerated diversification to transform 

its customer offer in to one that was multi-lingual, multi-currency and multi-product 

which all facilited changes in the revenue mix - by 2010 PartyGaming had a substantial 

poker and casino business as well as a leading position in the UK bingo market.  

Q - In 2005 your market share or online poker was 40,16% and in 2006 21,32% 

(http://www.pokerhistory.eu/poker-statistics/poker-market-share-history). What 

kind of adjustments did you take to not lose your "World's largest poker room" 

title? What did you think at that time about online poker's future? 

The 2006 figures quoted reflect the fact that UIGEA passed in the final quarter of the 

year (October), thus  yearly average includes a substantial portion when PartyPoker 

had US customers. Following the passing of the UIGEA and PartyPoker’s withdrawal 

from the US, a small number of privately owned companies such as PokerStars and Full 

Tilt continued to offer poker to US-based customers and invested the cash flow from the 

US market to build a substantial share of the global market.   

The closing of the US market not only resulted in the immediate loss of US-based 

customers but also meant the privately held companies that continued to trade in the 

US benefitted from both a massive uplift in player liquidity (the number of players 

playing poker at any one time) as well as in revenue. 

These two factors in turn had a huge knock-on effect in markets outside of the US. 

Player liquidity is important to a poker operator in that it means it can offer its customers 

the ability to play the type of game they want, at the stakes they want, when they want – 

thus operators who continued to offer poker to US-based customers after the passing of 

UIGEA benefited from superior liquidity not only in the US but also in all dotcom markets 

where players were part of the same ‘liquidity pool’.   

Q - 2007 is the first year you show clean EBITDA at sports betting. What were the 

reasons to start offer sport betting? If you would still had over $500 million clean 

EBITDA at poker, do you think that you would still have started to offer betting? 

As noted above, in 2006 PartyGaming was already in the process of diversifying its 

product portfolio, which included the acquisition of Gamebookers, a European online 
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sports betting book in August 2006.This process of diversification was accelerated after 

the introduction of the UIGEA. 

Q - 2009 was the first year when poker wasn't the biggest game segment for you 

(clean EBITDA), casino took that place. What was the future plan then and did you 

think that poker is going to be just a marginal business for you in the future and 

casino is going to be "The thing"? Same year, Pokerstars had over 34% share of 

online poker. Did you think that there is any change to compete with Pokerstars, 

and if yes, what were your plans to do that? In 2009 you also made first big year 

in Bingo, what were the reasons for growth? 

As noted in our 2009 Annual Report we continued to develop  our poker product despite 

having to compete on an ‘unlevel paying field’ caused by competition from operators 

who continued to take bets from customers based in the US and who therefore enjoyed 

a competitive advantage from the increased player liquidity and revenues generated by 

those US customers.  To quote from the 2009 Annual Report regarding our intentions 

for poker:  

“We will expand our presence internationally by building new partnerships through B2B 

and B2G, leveraging the World Poker Tour platform and increasing localisation. The 

evolution of our product will also continue in 2010 with new game variants as well as 

additional features to enhance the overall player experience. Combined with attractive 

promotions and our enhanced VIP and loyalty programmes, our objective is to drive up 

both player numbers and revenues”. 

The performance of the casino segment was part of PartyGaming’s stated strategy to 

‘Broaden the product base’  introducing premium in-hose developed content while 

focusing on growing the volume of dedicated casino players (which grew by 29% in 

2009). This was a reflection of the aim to both reduce the reliance on poker as a source 

of casino traffic and also to increase player yield as dedicated casino customers tend to 

generate more revenue than poker players.  

In regards to the bingo segment, in July 2009 the Group acquired Cashcade, the UK’s 

number one online bingo business which included brands such as Foxy Bingo and 

Cheeky Bingo.  This acquisition transformed the Group’s position in the online bingo 

market, becoming a market-leader. 

Q - 2011 PartyGaming plc and Bwin interactive Entertainment AG merged and 

online poker experienced Black Friday. Sports betting and casino were, by far, 

your two biggest source of incomes. Did you concentrate more for those 

segments and what did you think about online poker's future? 
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Again, perhaps I would direct you to what we said in our 2011 Annual Report: 

“Choosing bwin as our lead brand for sports betting was obvious given its leading 

presence across Europe. Choosing PartyPoker as our lead poker brand was also 

straightforward given its brand strength not just in existing markets across Europe, but 

also potential new markets, such as the United States. Notwithstanding this, we will also 

continue to offer bwinPoker across all key markets and intend to continue to make full 

use of the World Poker Tour (‘WPT’). In Italy we will continue to use GD Poker. In 

casino, as a large proportion of our customers continue to come from poker and sports 

betting, we will continue to offer games through both bwin and PartyPoker, as well as 

the industryleading PartyCasino brand. We believe that the quality of the product 

offering in casino is key and so have continued to add new games to our suite using our 

in-house development team as well as through selective licensing deals with third 

parties. Bingo remains a localised product and Foxy Bingo and Cheeky Bingo will 

remain our core brands in the UK and Gioco Digitale in Italy. As we move into new 

markets we will launch additional bingo brands that will be tailored for local tastes.” 

Q - 2012 How do you see your company's development in past 8 years? In 

hindsight, what would have you done different? Do you think, there is any chance 

to break Pokerstar's "monopoly" status at online poker? How do you see the 

future of online gambling and which segment, in your opinion, is going grow 

most in the future? 

We are due to announce our results for 2013 on 13 March: the results announcement 

will cover our business strategy and provide the answer to this question. 

  

 


