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The aim of this Master’s Thesis is to recognize if M&A’s create value for shareholders. 

The study group is separated in two groups: cross-borders acquisitions and non-cross-

border acquisitions. The thesis exploits common theories to back up results and the 

comparison between the two groups.  

The empirical section is made with event study, where expected returns are calculated 

with capital asset pricing model and compared to returns after information about 
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The findings of the event study indicate that there are slightly positive effect on 

shareholder’s value in both groups. However this effect is not statistically significant. 
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Yritysostot perustuvat usein yhtiöiden strategisiin kasvutavoitteisiin, resurssien 

vahvistamiseen tai kilpailukyvyn kasvattamiseen. Vaikka suurin osa yritysostoista 

tehdään nykypäivänä maan rajojen sisäpuolella, niin myös maan rajat ylittävien 

yritysostojen määrä on ollut tasaisessa kasvussa. (Shimizu, et al., 2004) Taloussanomien 

toimittajan Juha-Matti Mäntylän (2010) mukaan taas usein kuultu viisaus tutkijoiden ja 

liikkeenjohdon konsulttien suusta on se, että joka toinen yrityskauppa epäonnistuu. Roger 

L. Martinin mukaan taas 70-90 % yrityskaupoista ei toteudu odotusten mukaisesti (Martin, 

2006). Tästä huolimatta niin Suomessa kuin ulkomailla riittää yrityksiä, joille yrityskaupat 

ovat ensisijainen kasvun lähde. Tässä tutkimuksessa selvitetään yritysostoilmoituksen 

vaikutus ostavan yrityksen arvoon osakkeenomistajien näkökulmasta, kun rajauksena on 

Pohjoismaat. Pohjoismaat on tässä tutkimuksessa rajattu koskemaan Suomea, Ruotsia, 

Norjaa ja Tanskaa. 

Yrityskauppa aiheena on ajankohtainen, sillä kasvua voidaan hakea orgaanisen kasvun 

lisäksi myös yrityskauppojen kautta. Jo pelkästään vuonna 2007 maailmassa toteutettiin 

yhteensä 35 982 yrityskauppaa, joiden yhteenlaskettu kokonaisarvo oli Yhdysvalloissa 

1345 miljardia dollaria ja Euroopassa 3053 miljardia dollaria (Huyghebaert & Luypaert, 

2010). Tämän lisäksi yrityksillä oli nettokassaa yhteensä kuuden triljoonan Yhdysvaltojen 

dollarin edestä vuoden 2015 lopulla, joten tuottoisia investointikohteita myös orgaanisen 

kasvun ulkopuolelta etsitään luonnollisesti myös ostettavien yritysten muodossa 

(JPMorgan Chase & Co, 2016). Orgaanisen kasvun ollessa heikkoa, on mahdollista, että 

yritysostokohteita etsitään myös ”laajentumisen ilosta”. Tämä tarkoittaa sitä, että 

omistajien näkökulmasta olisi parempi jakaa pankkitileillä tai muissa vähäriskisissä 

sijoituksissa oleva raha osinkoina omistajille kuin investoida epäsopivaan yritykseen tai 

muuhun heikosti tuottavaan investointikohteeseen. Yrityskauppojen motiiveille voikin siis 

löytyä monia eri selityksiä. Kirjallisuudessa ja eri tutkimuksissa on lähihistoriasta eritelty 

kuusi eri aaltoa, joiden aikana myös motiivit yrityskauppojen toteuttamiselle ovat 
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vaihdelleet (Kiymaz ja Baker, 2008). Erityisesti kaupparajoitteiden poisto on vaikuttanut 

positiivisesti maan rajat ylittävien yrityskauppojen määrään. 

Vuosi 2015 oli ennätysvuosi yrityskauppamarkkinoilla: kauppoja tehtiin yhteensä arviolta 

4,7 triljoonan Yhdysvaltojen dollarin edestä. Vaikka arvostustasot ovat olleet korkealla, 

yritysjohtajat uskoivat saman trendin jatkuvan myös lähivuosina. Bryant (2016) toteaa 

yritysjohtajien hakevan kasvua kassavirtaan uusilla liiketoimintamalleilla ja 

maantieteellisellä laajentumisella. Uuden liiketoimintayksikön avulla voidaan hyödyntää 

olemassa olevaa asiakaskuntaa, kun taas laajentumalla uudelle maantieteelliselle 

alueelle voidaan saavuttaa kasvua asiakasmäärissä. Tarkoitus on molemmissa sama: 

tulevien kassavirtojen kasvattaminen. (Bryant, 2016)  

Suomalaiset yhtiöt ovat olleet aktiivisia yrityskauppojen toteuttamisessa. 1990-luvulla 

suomalaisten yhtiöiden arvioitiin toteuttaneen suhteessa talouden kokoon enemmän 

yrityskauppoja verrattuna yhteenkään muuhun EU-maahan (Ali-Yrkkö, 2002). Vuodesta 

1999 lähtien suomalaiset yhtiöt (sekä julkiset että yksityiset) toteuttivat yhteensä 4441 

yrityskauppaa. Maailmalla yrityskauppoja on ollut yhteensä vuodesta 1999 lähtien 

470 094 kappaletta Thomson One -tietokannan mukaan. 

Tässä kappaleessa käydään läpi yrityskauppoja läpi tietojen perusteella, jotka on saatu 

Thomson One -tietokannasta. Yrityskaupat ovat etsitty Thomson One -tietokannasta 

käyttäen rajauksia: 

- Ostava yhtiö on julkinen 

- Ostettava osakekanta on 50% tai yli koko osakekannasta 

Ilman näitä rajoitteita otos olisi huomattavasti suurempi, mutta tämän tutkimuksen 

kannalta ei ole oleellista keskittyä vähemmistöosakekannan ostoihin. Myös julkinen 

osakeyhtiö rajauksena on oleellinen, sillä yksityiset osakeyhtiöt harvoin ilmoittavat 

ostettavan osakekannan kokoa tai yrityskaupan rahamääräistä arvoa. Tässä kappaleessa 

olevat kuviot 1 ja 2 ja niissä käytetty data sisältää yhteensä 49 339 yrityskauppaa 

maailmanlaajuisesti, ja aikarajauksena on käytetty vuosia 2010 - 2016. Datan perusteella 

käydään läpi yrityskauppamarkkinan kehittyminen maailmanlaajuisesti sekä tämän 

tutkimuksen rajausten mukaisesti vain Pohjoismaiden osalta. 
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Kuviosta 1 voidaan huomata, että yrityskauppojen vuosittainen määrä on pysynyt suurin 

piirtein samalla tasolla vuosien 2010 – 2015 aikana kun rajauksena on kaikki 

tietokannasta löytyvät maat. Vuonna 2016 yrityskauppojen lukumäärä oli kuitenkin 

hieman normaalia alhaisempi ollen 1761 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2015.  

 

 

Kuvio 1. Julkisten osakeyhtiöiden toteuttamien yrityskauppojen määrä maailmassa 

(Thomson One) 

Kuviosta 2 voidaan huomata, että Pohjoismaiden osalta aktiivisin maa yrityskaupoissa on 

ollut Ruotsi. Toiseksi aktiivisin maa on ollut Suomi, joka on kuitenkin selkeästi ollut 

vähemmän aktiivinen kuin Ruotsi. Tämä selittyy osaltaan maiden yritysten 

kokonaismäärällä. Vuonna 2014 aktiivisia yrityksiä Ruotsissa oli yhteensä 727 258 

kappaletta, Suomessa 294 271 kappaletta, Tanskassa 217 960 kappaletta ja Norjassa 

288 658 kappaletta. (Eurostat, 2014) 
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Kuvio 2. Julkisten pohjoismaisten osakeyhtiöiden toteuttamien yrityskauppojen 

lukumäärä (Thomson One) 

Yrityskauppojen ja fuusioiden onnistumista on mitattu tyypillisesti tekemällä 

tapahtumatutkimus, jossa on laskettu julkistamisajankohdan toteutuneen osaketuoton ja 

odotetun normaalin osaketuoton välinen ero. Tapahtumatutkimuksen lisäksi 

yrityskauppojen onnistumista voidaan mitata esimerkiksi tunnuslukuihin perustuvan 

analyysin perusteella. (Vaihekoski, 2004) Tässä tutkimuksessa tutkitaan yrityskauppojen 

onnistumista omistajan näkökulmasta tapahtumatutkimuksen avulla kahden eri ryhmän 

osalta, joita ovat maan rajat ylittävät yrityskaupat sekä maan rajojen sisällä tapahtuneet 

yrityskaupat. Tutkimuksen rajauksena käytetään Pohjoismaita.  

Rajat ylittävien yrityskauppojen onnistumista on tutkittu maailmalla melko paljon. 

Esimerkiksi Tao ja muut (2017) tutkivat kiinalaisten yhtiöiden osalta rajat ylittävien 

yrityskauppojen vaikutuksia ostavan yhtiön arvoon. Tutkimuksessa havaittiin, että 

yrityskauppailmoitus loi positiivisen reaktion ostavan yhtiön osakekurssiin. Ne kiinalaiset 

yhtiöt, jotka suuntasivat yritysostonsa poliittisesti pienemmän riskin omaavaan maahan, 

saavuttivat suuremman positiivisen reaktion osakekurssikehityksen osalta kuin ne yhtiöt 

jotka suuntasivat yritysoston poliittisesti korkeamman riskin maihin. (Tao, et al., 2017) 

Myös tässä tutkimuksessa tarkoituksena on vertailla sitä, tuottavatko maan rajat ylittävät 

yritysostot keskimäärin enemmän vai vähemmän osakkeenomistajalle verrattuna maan 

rajojen sisällä tapahtuviin yritysostoihin. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tässä tutkimuksessa halutaan löytää vastaus siihen, tuottaako yritysostoilmoitus arvoa 

osakkeenomistajalle. Tutkimuksessa tutkittava data on jaettu kahteen eri ryhmään: maan 

rajat ylittäviin yritysostoihin ja maan rajojen sisäpuolella tapahtuviin yritysostoihin 

Pohjoismaissa. Monissa eri tutkimuksissa on mainittu yrityskaupan tärkeimmän osion 

olevan integraatiovaihe. Tästä syystä tutkimus on tehty jakamalla Pohjoismaissa 

tapahtuneet yrityskaupat kahteen eri ryhmään, joiden perusteella osakkeenomistajien 

tuottoja on pystytty vertailemaan. Aiempien tutkimusten sekä empiirisen tutkimuksen 

avulla pyritään löytämään vastaus siihen kysymykseen, tuottaako rajat ylittävät yritysostot 

osakkeenomistajalle vähemmän verrattuna maan rajojen sisäpuolella tapahtuviin 

yritysostoihin ja onko näiden kahden eri ryhmän tuottojen eroihin olemassa selittäviä 

tekijöitä aiempien tutkimusten perusteella. 

Yritysoston tavoite on yrityksen kassavirran ja näin ollen myös markkina-arvon 

maksimointi, joten kaupan onnistumista pystytään mittaamaan tekemällä 

tapahtumatutkimus (Neelam, et al., 2013). Omistajan näkökulmasta yritysosto tuo aina 

lisää omistaja-arvoa silloin, kun investointiin käytetyn pääoman keskimääräinen tuotto on 

suurempi kuin investointiin käytetyn pääoman keskimääräinen kustannus. Tämän 

puolestaan pitäisi näkyä kurssireaktiona täydellisten markkinoiden teorian mukaan 

suoraan osakkeen hinnassa, varsinkin mikäli markkinat ovat tehokkaat. (Fama, 1970) 

Yritysostoa ja yritysoston arvonmuodostusta pystytään arvioimaan myös behavioristisilla 

teorioilla, jotka myöhemmissä osioissa on käyty läpi. 

Tutkimuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

Tutkimuskysymys 1: Millainen vaikutus yritysostoilmoituksella on ollut ostavan yrityksen 

arvoon maan rajat ylittävien yritysostojen ja maan rajojen sisällä tapahtuneiden 

yritysostojen osalta? 

Tutkimuskysymys 2: Ovatko markkinat olleet tehokkaat tutkimuksen otoksen osalta? 
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Yritysostojen tarkoitus olisi tuoda lisäarvoa osakkeenomistajalle. Näin ollen 

tutkimuskysymys 1 mittaa sitä, onko yritysostoilmoituksella ollut positiivinen vai 

negatiivinen vaikutus yrityksen arvoon. 

Tutkimuskysymys 2 koskee tehokkaiden markkinoiden teoriaa. Tarkoitus on tutkia sitä, 

pystytäänkö tuloksista havaitsemaan ”tietovuotoa” markkinoille ennen virallista 

yritysostoilmoitusta. Varsinaisen kurssireaktion pitäisi teorian mukaan näkyä osakkeen 

hinnassa vasta julkistamisajankohdan kohdalla ja hieman sen jälkeen 

Tutkimuskysymys 1 lähtee liikkeelle siitä ajatuksesta, että Pohjoismaiden osalta on 

havaittavissa eroja maiden ja yritysten organisaatiokulttuurien osalta. Tämä puolestaan 

johtaa siihen, että maan rajat ylittävissä yrityskaupoissa yritysten integraatio on 

vaikeampaa kuin jos yritysosto olisi suunnattu samassa maassa ja ympäristössä 

toimivaan yritykseen. Näin ollen hypoteesina ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta on 

se, että maan rajat ylittävät yritysostot tuottavat omistajalle vähemmän verrattuna maan 

rajojen sisällä tapahtuviin yritysostoihin.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä tutkimuksen rajaukset 
 

Empiirinen tutkimusosio on tapahtumatutkimus, johon rajauksena käytetään kymmenen 

vuoden aikaväliä.  Tutkimuksen rajausten mukaisia yritysostoja oli tapahtunut aikavälillä 

17.11.2006 – 17.11.2016 yhteensä 186 kappaletta, joista rajojen sisäpuolella oli 126 kpl. 

Tutkimuksen aikavälinä käytetään kymmenen vuoden ajanjaksoa, koska mukaan haluttiin 

saada tarpeeksi laaja otos yritysostoilmoituksia. 

Tutkimuksessa mukana olevat yhtiöt ja tapahtumat ovat nähtävissä liitetiedoista 

tutkielman lopussa. Tutkimuksessa kauppahinnan rajauksena käytettiin 50 miljoonaa 

euroa, koska sen arvioitiin olevan tarpeeksi suuri mahdolliselle kurssireaktiolle. 

Vertailuindeksinä yksittäisten tapahtumien odotettujen tuottojen laskemisessa on käytetty 

OMXN40 indeksiä. 
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Tutkimusta koskevat rajaukset: 

o ostava yritys on julkinen osakeyhtiö 

o ostava yritys on suomalainen, ruotsalainen, tanskalainen tai norjalainen  

o ostava yritys ostaa yli 50 % ostettavan yrityksen osakekannasta 

o yritysosto on tapahtunut 17.11.2006 – 17.11.2016 välisenä aikana 

o kauppahinta on ollut yli 50 miljoonaa euroa  

o yritysosto on tapahtunut joko maan rajojen sisäpuolella tai ollut rajat ylittävä 

Tapahtumien selvittämiseksi tutkimuksessa käytettiin Thomson One -tietokantaa. 

Päivittäiset osakkeiden kurssitiedot haettiin Datastream -tietokannasta. Tutkimuksessa 

maan rajat ylittävien yrityskauppojen määrä on yhteensä 60 kappaletta ja rajojen sisällä 

tapahtuvien yrityskauppojen määrä 126 kappaletta.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 
  

Tutkimuksen alussa käydään yrityskauppaprosessi läpi yleisesti. Seuraavassa vaiheessa 

käydään läpi yrityskaupan toteuttamisen motiivit ja tärkeimmät tekijät yrityskaupan 

onnistumiselle prosessin eri vaiheissa. Erityistä huomiota on kiinnitetty 

sopeuttamisvaiheeseen, sillä sen on havaittu aikaisempien tutkimusten valossa olevan 

avaintekijä onnistuneelle yritysostolle.  Tämän jälkeen käydään läpi oleellisimmat teoriat. 

Empiirisen tutkimuksen taustalle käydään läpi aiemmat tapahtumatutkimukset maan rajat 

ylittävistä yrityskaupoista.  

Teoreettisena pohjana tapahtumatutkimukselle työssä käydään läpi agenttiteoria, 

tehokkaiden markkinoiden teoria sekä epäsymmetrisen informaation teoria. 

Tapahtumatutkimuksen osalta yhtiöiden beetat lasketaan 250 päivän historiallista hintaa 

käyttäen ja aikaikkunana yli- tai alituottojen laskemiseen käytetään kymmenen päivän 

aikaikkunaa ennen ja jälkeen tapahtuman. 
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2 Yrityskaupan määritelmä, tarkoitus ja eri vaiheet 
 

2.1 Yrityskaupan määritelmä 

 

Yrityskaupalla tarkoitetaan yleensä kahdentyyppisiä järjestelyitä. Omistuskaupasta 

puhutaan, kun elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeet tai osuudet luovutetaan. 

Toinen tyypillinen järjestely on substanssikauppa, jossa yhtiön liiketoiminta ja sitä 

palveleva omaisuus luovutetaan (Immonen, 2008). Usein kuulee puhuttavan myös 

sulautumisen käsitteestä eli fuusiosta. Fuusiolla tarkoitetaan menettelyä, jossa 

sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavan yhtiön haltuun ja sulautuvan 

yhtiön osakkeen omistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita, rahaa, 

muuta omaisuutta tai sitoumuksia (Osakeyhtiölaki 2006 16:1 §).  

 

Kilpailulain mukainen määritelmä yrityskaupalle on seuraavanlainen (Kilpailulaki 2011 

4:21 §):   

1. kirjanpitolain mukaista määräysvallan tai vastaavan tosiasiallisen määräysvallan 

hankkimista 

2. elinkeinonharjoittajan koko liiketoiminnan tai liiketoiminnan osan hankkimista 

3. sulautumista 

4. yhteisyrityksen perustamista, joka huolehtii pysyvästi kaikista itsenäiselle yritykselle 

kuuluvista tehtävistä 

Suomessa yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan silloin, kun 

yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa 

vähintään kahden Suomessa toimivan osapuolen yrityskaupan kertynyt liikevaihto ylittää 

kummankin osapuolen osalta 20 miljoonaa euroa (Kilpailulaki 2011 4:22 §).  

2.2 Yrityskauppojen luokittelu  
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Yrityskauppojen luokittelu on yhteydessä yrityskaupan toteuttamisen motiiveihin. 

Jokaisella yrityskauppatyypillä voidaan olettaa olevan erilaiset lähtökohdat yrityskaupan 

toteuttamiselle. Näitä taustamotiiveja on käyty läpi kappaleessa 3. Yrityskauppa voidaan 

jakaa kaavion 3 mukaisesti ensin fuusioihin ja yritysostoihin ja näiden lisäksi vielä 

useampaan alaluokkaan (Tenhunen ja Werner, 2000).  

 

Yrityskauppa

Fuusio Yritysosto

Kombinaatio

Absorptio Vertikaalinen

Horisontaalinen

Konsentrinen

Konglomeraattinen

 

Kuvio 3. Yrityskauppaluokittelu (Tenhunen ja Werner, 2000) 

 

Fuusio eli sulautuminen voi tapahtua joko absorptiosulautumisella tai 

kombinaatiosulautumisella. Absorptiosulautumisessa yksi tai useampi yhtiö sulautuu 

vastaanottavaan yhtiöön.  Kombinaatiosulautumisesta puhutaan, kun vähintään kaksi 

sulautuvaa yhtiötä sulautuu yhteen perustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön. 

(Siikarla, 2006) 
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Vertikaalinen yrityskauppa on kyseessä silloin, kun yrityskaupassa mukana olevat 

osapuolet toimivat tietyn tuotteen tai palvelun eri tuotantoportailla. Kilpailuviraston (2011) 

raportin mukaan monialayrityskaupoissa osapuolet puolestaan toimivat sellaisilla erillisillä 

markkinoilla, joilla ei voida sanoa olevan suoria horisontaalisia eikä vertikaalisia yhteyksiä. 

Tehokkaiden markkinoiden toimintaan on vaikutus todennäköisempää horisontaalisissa 

kuin ei-horisontaalisissa yrityskaupoissa.  

Horisontaalisessa yrityskaupassa osapuolet ovat toistensa kilpailijoita. Kilpailuviraston 

(2011) antamien linjausten mukaan yritykset toimivat samojen hyödykkeiden markkinoilla 

tai valmistusprosessin samassa valmistusketjun vaiheessa. Horisontaalinen yrityskauppa 

aiheuttaa itsenäisten yritysten lukumäärän vähenemisen markkinoilla ja kilpailevien 

yritysten suhteelliset markkinaosuudet samalla muuttuvat, jolloin myös markkinarakenne 

muuttuu.  

Vertikaalinen yrityskauppa ei esimerkiksi suoraan vaikuta yritysten markkinaosuuksiin 

oleellisilla markkinoilla, koska yritykset eivät ole toistensa suoranaisia kilpailijoita. 

Tehokas kilpailu voi kuitenkin ilmentyä myös ei-horisontaalissa yrityskaupoissa. 

Esimerkiksi tilanne, jossa yritys saa vertikaalisella yrityskaupalla haltuunsa tärkeitä 

hankintalähteitä tai jakelukanavia. (Kilpailuvirasto, 2011) 

Konsentrinen yritysosto tapahtuu silloin, kun ostajan ja myyjän toimiala on sama. 

Konsentrisen yrityskaupan voi nähdä tapahtuvan myös silloin, kun markkinat ovat 

samankaltaiset, markkinointi- ja jakelukanavat ovat samankaltaiset tai tutkimus- ja 

kehitystoiminta on samankaltaista. (Tenhunen ja Werner, 2000) 

 

Konglomeraattisella yrityskaupalla tarkoitetaan yrityskauppaa, jossa yrityskaupan 

osapuolet toimivat eri toimialoilla. (DePamphilis, 2011) 

 

Yrityskauppaprosessin eri osa-alueiden ymmärtäminen ja osaaminen kuuluvat oleellisena 

osana yrityskaupan toteuttamisen onnistumiseen. Eri prosessivaiheiden painotus on aina 

kuitenkin yrityskauppatyyppikohtaista. Tässä tutkielmassa pyritään nostamaan ne 

avaintekijät esiin, jotka ovat aiemman tutkimuksen mukaan havaittu vaikuttavan 
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yrityskaupan onnistumiseen. Yrityskaupan perimmäinen tarkoitus on aina omistaja-arvon 

kasvattaminen. Tutkimustulosten analysoimisen kannalta huomiota on erityisesti 

kiinnitetty kuitenkin integraatiovaiheeseen, jonka on todettu olevan merkittävässä roolissa 

yrityskauppaprosessin onnistumisen kannalta. 

Ostajan näkökulmasta yrityskauppaprosessista voidaan erotella seuraavat vaiheet 

(Katramo, et al., 2011): 

- Yritysostostrategian määrittäminen 

- Kohteiden kartoittaminen 

- Synergioiden ja kohteen arvon määrittäminen 

- Transaktiorakenteen suunnittelu  

- Neuvotteluprosessi 

- Due Diligence -tutkimus 

- Kaupan toteuttaminen 

- Sopeuttaminen ja jälkihoito (integraatiovaihe) 

Immonen (2008) on jakanut samat vaiheet kokonaisprosessin suunnitteluvaiheeseen, 

toteuttamisvaiheeseen ja sopeuttamisvaiheeseen.  

Alla olevassa kuviossa 5 on kuvailtu Immosen (2008) sekä Katramo et al. (2011) kirjojen 

pohjalta yrityskauppaprosessin päävaiheet. 
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Kuvio 5. Yrityskauppaprosessin vaiheet (Immonen, 2008) (Katramo, et al., 2011) 

 

Yrityskauppaprosessia voidaan havainnollistaa myös ennen sopimuksen syntymistä ja 

sopimuksen syntymisen jälkeen. Jokaisen vaiheen voidaan sanoa olevan 

yrityskauppaprosessissa tärkeässä roolissa. Yritysostajan preferensseistä riippuu, mihin 

osa-alueisiin prosessissa on tarpeellista panostaa ja miten paljon. Ostajan näkökulmasta 

yritysoston hinta riippuu huomattavasti myös markkinatilanteesta, eli millainen 

kilpailutilanne ostettavan yrityksen suhteen on markkinoilla.  

 

2.3 Suunnitteluvaihe 
 

Yrityskauppaprosessin voidaan sanoa lähtevän liikkeelle ostokohteiden etsinnästä, jolloin 

selvitetään ostajayrityksen strateginen tavoite ja tavoitteen saavutettavuus yritysoston 

myötä (Katramo et al. 2011). Tämän takia onkin kriittistä selvittää, mitkä ovat 

ostajayrityksen tavoitteet yritysostossa. Kriteereinä voivat olla ainakin ostettavan yrityksen 
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toimiala, ostokohteen markkinaosuus, markkina-alue, kasvupotentiaali ja ostokohteen 

koko. 

Yrityskauppaa suunnittelevan yrityksen olisi ensimmäiseksi tunnistettava 

ostostrategiansa ja varmistettava, että yrityskaupan toteutuminen vaikuttaisi positiivisesti 

yrityksen strategiaan (Katramo, et al., 2011). Suunnitteluvaihe on myös mahdollista jakaa 

edelleen markkinoiden identifiointiin, ostokohteen kartoitukseen, kohteiden seulontaan ja 

ostokohteen taloudellisen turvallisuuden määrittämiseen (Immonen, 2008).  

 

2.4 Toteuttamisvaihe 
 

Toteuttamisvaiheessa neuvotellaan yrityskaupan ehdoista ja kauppasopimuksesta. 

Immosen (2008) mukaan keskeisimpiin neuvottelukohteisiin toteuttamisvaiheessa kuuluu 

kaupan rahoitus- ja maksutavasta sopiminen. Kauppahinta voidaan esimerkiksi sopia 

riippuvaiseksi ostettavan yrityksen tulevaisuuden tuotoista. (Immonen, 2008) 

Arvonmääritys on tärkeässä roolissa kauppahinnan muodostamisessa. 

Arvonmääritysmenetelmiä on muun muassa vapaisiin kassavirtoihin perustuva 

menetelmä, osinkoperusteinen arvonmääritysmalli ja tasesubstanssiarvon laskeminen. 

Arvonmääritysmenetelmä onkin aina yritys- ja markkinakohtaista, eikä yhtä oikeaa 

menetelmää hinnan laskemiseksi ole välttämättä saatavilla. Usein järkevää onkin 

määrittää arvo useamman eri menetelmän avulla, jonka jälkeen saatuja arvoja voidaan 

analysoida ja menetelmän sopivuutta arvioida keskenään. Hinnan muodostamisessa 

ostavan yrityksen tulevat synergiaedut, sekä ostajan ja myyjän neuvotteluosaaminen ovat 

kenties suuremmassa roolissa kauppahintaa ajatellen kuin itse staattiset 

arvonmääritysmenetelmien avulla saatavat luvut. (Katramo, et al., 2011) Tämän 

tutkimuksen kannalta voidaan toteuttamisvaiheessa olevan arvonmäärityksen olevan 

avainasemassa, kun yritysoston onnistumista ja arvonluontia mietitään 

osakkeenomistajan näkökulmasta. Mikäli kurssireaktio markkinoilla on 

yritysostoilmoituksen jälkeen negatiivinen, voidaan olettaa, että ostava yritys on maksanut 

liian kovan hinnan ostettavasta yrityksestä. 
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Toteuttamisvaiheeseen kuuluu oleellisena osana myös Due Diligence, joka tarkoittaa 

yrityskaupan kohteen huolellista tarkastusta. Huolellisen tarkastuksen tarkoituksena on 

varmistaa, että ostaja saa varmasti sovitun mukaisen ”paketin” kauppaprosessin 

seurauksena, kuten esimerkiksi sen, että kaikki ostettavan yrityksen asiakkaat ja 

toimittajat hyväksyvät uuden omistajan eikä esteellisyyksiä liiketoiminnan jatkamiselle ole. 

Toteuttamisvaiheessa projektijohdon keskeisin tehtävä on kerätä, analysoida ja jakaa 

tietoa kaikkien järjestelyyn osallistuvien projektiryhmien välillä sekä tehdä näiden 

perusteella yritysostoprosessin jatkon kannalta tärkeitä päätöksiä (Immonen, 2008). 

Yritysostajan puolella projektijohto antaa hallitukselle tai muulle päättävälle taholle 

sellaista tietoa, jonka perusteella päätös yrityskaupan toteuttamisesta voidaan tehdä. 

 

2.5 Sopeuttamisvaihe ja integraatio 
 

Yritysoston jälkeinen integraatiovaihe on tunnistettu yhdeksi kriittisimmäksi osaksi 

yritysostoon liittyvää arvonmuodostumisen kokonaisuutta. (Angwin & Meadows, 2015) 

Sopeuttamisvaihe ja integraatio ovat myös tämän tutkimuksen osalta tärkeimmässä 

osassa. Yleisesti ottaen ostava yritys maksaa myyvän yrityksen omistajille tietynkokoisen 

preemion osakkeen hinnasta. Tämän preemion tulisi olla sen suuruinen, että tulevien 

synergiahyötyjen tuomat kassavirrat riittäisivät korvaamaan kauppahinnan. Tästä syystä 

tässä tutkimuksessa on kiinnitetty erityishuomiota aiempien tutkimusten löydöksiin 

koskien yritysten välistä integraatiota. 

Yrityskauppoja koskevassa kirjallisuudessa nostetaan usein esiin kulttuurisen sopivuuden 

vaikutus yrityskaupan onnistumiseen (Chatterjee, et al., 1992). Kulttuuri voidaan nähdä 

kollektiivisena mielen ja käyttäytymisen ohjelmointina joka erottaa ihmiset tai 

ihmiskategoriat toisistaan. Tutkimusten mukaan organisaatiokulttuurit ovat vahvasti 

sidoksissa maan kulttuuriin. (Hofstede, 1980) Näin ollen voidaan myös päätellä, että mitä 

enemmän eroavaisuutta on maiden kulttuurien välillä, sitä enemmän eroavaisuuksia 

löytyy organisaation toimintatavoissa.  
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Gatesin ja Veryn (2003) tutkimuksen mukaan haastavin työ yrityskauppaprosessissa on 

vasta yritysoston jälkeen, jolloin yritysostajan on implementoitava halutut synergiat 

halutun arvon saavuttamiseksi. Yritysoston jälkihoito ja lopullinen integraatio nousevat 

monessa tutkimuksessa avaintekijäksi onnistumisen kannalta ja näin ollen ovat tärkeässä 

roolissa yritysoston pitkäaikaisen onnistumisen kannalta. Integraation kannalta 

organisatoriset tekijät, kuten yrityksen johtajuus, nousee korkeaan arvoon (Waldman ja 

Javidan, 2009). Tutkimuksen mukaan erityisesti yrityskaupan jälkeisen integraation 

etenemistä seuraaviin mittareihin ja niiden oleellisuuteen olisi hyvä kiinnittää erityistä 

huomiota. Integraatioiden epäonnistuminen voi näin ollen myös johtaa johtamisen 

epäonnistumiseen.  

Projektijohdon rooli on merkittävässä osassa yrityskauppaprosessissa. Yrityskauppaan 

liittyvät henkilöt ja tahot voivat vaihdella tapauskohtaisesti hyvinkin paljon. Mukana voi olla 

esimerkiksi ulkopuolisia asiantuntijoita, rahoittajia ja molempien osapuolten 

avainhenkilöitä. Katramo et el. (2011) toteavat merkittävän tekijän yrityskauppaprosessin 

onnistuneelle läpiviennille piilevän osaavassa projektijohdossa. Haspeslagh ja Jemison 

(1991) esittävät tutkimuksessaan taas näkemyksen, että yritysoston arvo määräytyy vasta 

silloin kun kaikki kyvykkyydet on saatu siirrettyä ”yhteiseksi” ja kaikki työntekijät 

molemmista yrityksistä tekevät työtä integraation onnistumisen saavuttamiseksi. 

Työntekijöille tulisi siis tiedottaa yrityskauppaprosessin eri vaiheista ja osallistaa tarvittava 

määrä avainhenkilöitä prosessin onnistumisen takaamiseksi. (Haspeslagh, 1991) 

Saralan (2010) tutkimuksen mukaan kulttuurierot organisaatioissa aiheuttavat yritysoston 

jälkeisen konfliktin helpommin verrattuna tilanteeseen, jossa yritysten organisaatioiden 

yhteistyökyky on jo lähtökohdiltaan parempi. Kansallisuudella ja kansainvälisyydellä ei 

Saralan tutkimuksen mukaan havaittu olevan vaikutusta todennäköisyyteen yritysoston 

jälkeisen konfliktin ilmenemisessä. 

Adamsin ja Neelyn (2000) mukaan on monia syitä minkä takia yritysostot ja fuusiot eivät 

suju odotusten mukaisesti. Syitä ovat esimerkiksi heikko strateginen konsepti, 

yritysjohdon heikko sosiaalinen vaikutuskyky, kulttuurierot, heikko työntekomoraali sekä 

yhteensopimattomat tietojärjestelmät. Suurimmaksi syyksi epäonnistumiseen on nostettu 

kuitenkin kahden yhteisön integroiminen keskenään ja sen mukana tuomat haasteet. 
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Kulttuurien eroavaisuus on myös hyvin mahdollinen syy integraation epäonnistumiselle. 

Marks ja Mirvis (2010) jakoivat tutkimuksessaan kulttuurien yhdistämisen ja 

epäsopuisuuden neljään eri vaiheeseen: ensiksi havaitaan eroavaisuudet 

toimintatavoissa. Työntekijät tunnistavat eroavaisuuksia esimerkiksi päätöksenteossa, 

johtotyylissä, maineessa ja tuotteissa. Toisessa vaiheessa nämä tunnistetut 

eroavaisuudet kärjistyvät jonka jälkeen muodostuu ristiriitainen vastakkainasettelu uusien 

ja vanhojen työntekijöiden välille. Mikäli vastakkainasettelua ei saada oikaistua, voi 

integraation seurauksena syntyä vakiintunut kulttuuriero yritysten välille. (Marks & Mirvis, 

2012) 

Rajat ylittävien yritysostojen on myös todettu tarvitsevan aikaa, että positiiviset 

taloudelliset vaikutukset näkyvät. Erityisesti teknologinen sopeutuminen, työntekijöiden 

kehittyminen ja strategiset kumppanuudet kotimaisen ja ulkomaisen yrityksen välillä ovat 

tärkeissä roolissa, kun tarkastellaan taloudellisia vaikutuksia (Lobanova, et al., 2016). 

Chulwoo ja Kun (2015) tutkivat onko ihmisten kokemalla stressitasolla tai johtajuudella 

yrityskauppaprosessin aikana tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yritysoston jälkeiseen 

integraatioon ja yrityksen suorituskykyyn yhdistyvissä organisaatioissa. Tutkimuksessa 

havaittiin tilastollisesti merkitsevä negatiivinen vaikutus yhdistymisestä johtuvan stressin 

ja yrityksen suorituskyvyn kanssa. Johtajuudella todettiin olevan tilastollisesti merkitsevä 

positiivinen vaikutus yrityskaupan jälkeisen integraation onnistumisen ja suorituskyvyn 

kanssa. (Chulwoo & Kun, 2015) 

Chakrabarti ja muut (2008) osoittivat tutkimuksessaan, että yrityskauppa onnistuu sitä 

paremmin mitä erilaisempia ostavan ja myyvän yrityksen maan kulttuuriset tekijät ovat. 

Tämä on ristiriidassa useisiin aikaisempiin tutkimuksiin, joissa tutkimusmenetelmänä on 

yrityskauppailmoituksen jälkeinen markkinareaktio. Tutkimus suoritettiin mittaamalla 

pitkän aikavälin kurssikehitystä yhteensä 800 rajat ylittävän yrityskauppailmoituksen 

perusteella. Tutkimuksessa havaittiin myös, että synergiaedut ovat jonkin verran 

suuremmat silloin kun ostava yritys tulee taloudellisesti edistyneemmästä maasta 

verrattuna ostettavaan yritykseen. (Chakrabarti, et al., 2008) 
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Dikovan ja Sahibin (2013) tutkimuksessa osoitettiin, että kulttuurinen ero vaikuttaa 

positiivisemmin osakkeen hintaan niiden yritysten kohdalla, jotka ovat suorittaneet 

yrityskauppoja useammin. Ne yritykset, jotka eivät olleet ”kokeneita” 

yrityskauppamarkkinoilla, eivät hyötyneet kulttuurisesta eroavaisuudesta yhtä paljon kuin 

useampia yrityskauppoja tehneet yritykset. (Dikovan & Sahib, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 Yrityskaupan toteuttamisen motiivit 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi olennaisimmat motiivit yrityskaupan toteuttamiselle. 

Yritysten yritysostomotiivit voivat olla hyvin erilaisia, ja niitä luokitellaan hieman eri tavoin 

tutkimuksesta riippuen. Eräs tapa luokitella yrityskaupan motiiveja on jakaa ne strategisiin 

ja rahoituksellisiin. Toinen yleinen lähestymistapa on luokitella yrityskaupat 

synergiamotiiveihin, johdon motiiveihin ja ylimielisyyteen (Hubris). (Berkovitch & 

Naraynan, 1993) 

Motiiveja yrityskaupalle voivat Katramo et al. (2011) mukaan olla esimerkiksi yrityksen 

markkinaosuuden vahvistaminen, kasvun tukeminen, kilpailun vähentäminen, yrityksen 

arvon lisääminen sekä uuden tietotaidon hankkiminen ja tuotantokapasiteetin ja 

reaaliomaisuuden lisääminen. Yritysostojen taustamotiivit vaihtelevat tapauskohtaisesti, 

mutta kuten johdantokappaleessa todetaan, yrityskaupan lopullinen tavoite tulisi 

rahoitusteorian mukaan olla yrityksen markkina-arvon maksimointi. 

Yleisellä tasolla yrityskaupan tulisi aina tukea yrityksen liiketoimintaa ja sillä pitäisi olla 

taloudellisesti perusteltu lopputulos. Yrityskaupan motiiveiksi voidaan erottaa erilaisia 

syitä ja tavoitteita. Immosen (2008) mukaan yritysjärjestelyiden syynä voi olla toiminnan 

tehostaminen, voimavarojen parempi allokointi, suuremman koon edut (mittakaavaedut) 

tai toiminnan tehostamisen edut eli synergiaedut. Eri maiden välillä näkyviä eroja 

yrityskauppojen lukumäärässä voidaan selittää bruttokansantuotteella, pörssin markkina-

arvolla sekä listattujen yritysten lukumäärällä (Ali-Yrkkö, 2002). 

Kirjallisuudessa esiintyy usein luokittelu, jossa yrityskaupan toteuttamiseen motiiveina on 

joko toiminnan tehostamisen motiivi, johdon motiivi tai edellä mainittujen yhdistelmä (Ali-

Yrkkö, 2002). Kuvio 4 havainnollistaa yleisiä yrityskaupan motiiveita. Kuvion 4 rakenne on 

tehty Jyrki Ali-Yrkön artikkelin ”Mergers and Acquistions – Reasons and Results” pohjalta 

ja sen tarkoituksena on hahmottaa yritysostopäätökseen johtavia motiiveita.  
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Kuvio 4. Yleiset motiivit yrityskaupoille (Ali-Yrkkö, 2002) 

 

Eri motiivien vaikutusta yrityskauppojen toteuttamiseen on tutkittu myös aikaisemmin. 

Nguyen, et al. (2012) tutkivat motiiveja yrityskauppoihin ja fuusioihin liittyen Yhdysvaltojen 

markkinoilla. Tutkimuksessa havaittiin, että 73 % päätöksistä liittyi tilanteeseen 

markkinoilla, 59 % oli yhteydessä agenttimotiiveihin ja/tai röyhkeyteen ja 3 % toimialan ja 

taloudellisen tilanteen kehitykseen sekä synergiaan liittyviä. Tutkimuksen mukaan 80 % 

tapauksissa motiivit olivat peräisin useammasta eri lähteestä. Näin ollen on tehty 

johtopäätös, että todellista tiettyä motiivia on usein hankala erottaa koska arvoa lisääviä 

ja arvoa vähentäviä motiiveja voi olla samaan aikaan. Tutkimuksessa ilmenee myös 

seikka, että moni ostavan yrityksen johtaja käyttää yliarvostettuja osakkeita hyväksi 

edistäessään omia tavoitteitaan yrityskauppa-aktiviteetin avulla. Kuvion 4 yritystason 

perusteella on tehty tutkimukseen alakappaleet, joissa motiivit käydään tarkemmin läpi.  

 

3.1 Taloudelliset motiivit 
 

Hillier et al. (2008) mukaan yrityskaupassa ostajalla on oltava ennakkokäsitys 

mahdollisista synergioista, jotka yritysoston myötä on mahdollisuus saavuttaa. 

Synergialla tarkoitetaan lähtökohtaisesti sitä, kun yrityskaupassa yhdistyvien yritysten 

yhteenlaskettu arvo on suurempi kuin yritysten arvo niiden toimiessa erillään. Arvoa 

voidaan saavuttaa esimerkiksi kustannusten vähenemisellä tai tuottavuuden 
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paranemisella.  Mahdollisimman suurien synergiaetujen saaminen motiiveista riippumatta 

tulisikin olla yrityskaupan ensisijainen tavoite. Yrityskaupassa maksetun preemion tulisi 

myös heijastaa tulevia odotettuja synergiaetuja (Wansley, et al., 1983). Teoriatasolla 

osakkeen hinta indikoi yrityksen nykyarvoon diskontattuja kassavirtoja, joten osakkeen 

hinnan nousu peilaa odotuksia suuremmista kassavirroista tulevaisuudessa. 

Evripidou (2012) tutki ilmailualalla ilmeneviä motiiveja fuusioiden toteuttamiselle. 

Tutkimuksessa kolme suurinta motiivia fuusion toteuttamiselle olivat kustannustehokkuus, 

mittakaavaedut ja kasvava markkinavoima. Tutkimuksessa ilmenee myös, että fuusion 

avulla uuden yrityksen pääomakustannus voi pienentyä.  

Davos, et al. (2009) tutkivat miten fuusiot tuovat lisäarvoa yrityksille. Tutkimuksessa 

selittäviä muuttujia synergialle olivat verovaikutukset, fuusion tuoma lisämarkkinavoima ja 

tehokkuuden paraneminen. Tutkimuksessa havaittiin fuusioiden tuovan yhteensä 

keskimäärin 10,03 %:n synergiaedun, josta operationaalisten synergioiden osuus oli 

8,38 % ja taloudellisten synergioiden 1,64 %. Operationaaliset synergiat saavutettiin 

enemmän investointien kustannusten pienentymisenä kuin operationaalisten tuottojen 

kasvuna.  Fuusioiden synergiaedut laskettiin kassavirtojen nykyarvona ennen fuusion 

toteutumista yksittäisten yritysten yhteenlaskettavista kassavirroista ja fuusion jälkeen 

yhteenlasketusta kassavirrasta. (Devos, et al., 2008) 

Majumdar et al. (2012) tutkivat fuusioiden vaikutusta taloudelliseen suorituskykyyn 

telekommunikaatioalalla vuosilta 1988 – 2001. Tutkimuksessa käytettiin eri mittareita 

synergian mittaamiseen. Löydösten perusteella tärkein mittari tutkijoiden mukaan, eli 

suhteellinen kassavirta, heikkeni fuusion jälkeen. 

 

3.2 Strategiset motiivit 
 

Yrityksen strategiset motiivit liittyvät usein joko aineettomien tai aineellisten resurssien 

lisäämiseen. Strategisia motiiveja kuvaa kirjallisuudessa parhaiten resurssiperäinen 

teoria. Resurssiperäisen teorian pääidea on, että yrityksen kilpailuetu muodostuu 

aineettomien ja aineellisten omaisuuksien yhteistuloksesta. Esimerkkejä yrityksen 
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resursseista ovat esimerkiksi brändi, yrityksen sisällä oleva tietämys ja 

teknologiaosaaminen, työntekijöiden tiedot ja taidot, sopimukset, koneet- ja työvälineet, 

tehokkaat toimintatavat ja muu aineeton tai aineellinen pääoma. Teorian mukaan 

yrityksen tulisikin päästä tilanteeseen, jossa resurssien asema joko suoraan tai 

epäsuorasti vaikeuttaisi kilpailijoita vastaamaan tilanteeseen. Esimerkkejä 

tämänkaltaisista tilanteista on esimerkiksi tuotannollinen kyvykkyys ja mittakaavaedut, 

asiakasuskollisuus ja teknologinen etumatka. Yrityskaupoissa tämänkaltainen 

lähestymistapa auttaa hahmottamaan tarpeita esimerkiksi teknologisen osaamisen 

lisäämisessä tai uuden kontaktiverkoston haltuun ottamisessa. (Wernerfelt, 1984) 

Ferreira et al. (2014) mukaan yritysostot ja fuusiot ovat tulleet merkittäväksi strategiseksi 

työkaluksi monikansallisille yhtiöille, jotka tähtäävät kasvuun, suorituskyvyn 

parantamiseen ja pitkäaikaisiin strategisen suunnan muutoksiin. 

Boateng, et al. (2008) tutkivat yritysostojen ja fuusioiden strategisia motiiveita maan 

rajojen ulkopuolelle suuntautuneissa yritysostoissa ja fuusioissa vuosina 2000–2004. 

Tutkimuksen mukaan yrityskaupan päämotiivi on nopeampi mahdollisuus laajentua 

uudelle markkina-alueelle ja näin ollen myös markkinaosuuden kasvattaminen. Tämän 

lisäksi motivaation lähteiksi mainitaan liiketoiminnan ja tuotteiden monipuolistuminen sekä 

kehittyneempien teknologioiden ja muiden resurssien saaminen yrityksen käyttöön. 

Kiinalaisyhtiöt olivat tutkimuksen mukaan myös onnistuneet tavoitteissaan arvonluonnin 

näkökulmasta. 

Osakeannin avulla kerättävän pääoman on havaittu vaikuttavan vasta-noteerattujen 

yritysten innokkuuteen toteuttaa yrityskauppa. Celikhyurt et al. (2010) tutkimuksen 

mukaan uusosakeannin toteuttaneet ja julkisen kaupankäynnin kohteeksi siirtyneet 

yritykset toteuttivat yrityskaupan huomattavasti todennäköisemmin verrattuna aikaan 

jolloin yritykset eivät olleet julkisen kaupankäynnin kohteena. Noteerauksen avulla on siis 

pyritty saavuttamaan kasvua keräämällä uutta pääomaa markkinoilta. 

 

3.3 Johdon henkilökohtaiset motiivit ja Hubris -teoria 
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Menestymisen tuoma kasvu itseluottamuksessa voi olla myös haitallista yrityksen 

johtamisessa. Hubris -teoria kuvaa tilannetta, jossa yritysjohto kuvittelee pystyvänsä 

hallitsemaan tilanteen kuin tilanteen. Kun yritysjohdolta puuttuu tarpeellinen määrä 

kanavia vastaanottaa palautetta ja informaatiota, voi heidän näkemys itseluottamuksen 

johdosta johtaa tilanteeseen, jossa he eivät toimi taloudellisesti järkevällä tavalla.  

(Kerfoot, 2010). Suoraan suomennettuna Hubris -teorialla tarkoitetaan yritysjohdon 

ylimielisyyttä. Tämä tarkoittaa yrityskauppojen yhteydessä sitä, että yritysjohto uskoo 

pystyvänsä hallitsemaan ostettavan olevaa kohdetta paremmin kuin ostettavan yrityksen 

johto ja näin ollen lähtee toteuttamaan liian kunnianhimoista ja omistajien näkökulmasta 

kannattamatonta yrityskauppaa. (Barney & Hesterly, 2008) 

 

Grinstein ja Hribar (2004) tutkivat yritysten toimitusjohtajien saaman kompensaation ja 

bonuksen suhdetta yrityskaupan toteuttamiseen. Tutkimuksen havaintona on, että 

toimitusjohtajat joilla on enemmän vaikutusvaltaa hallituksen tekemiin päätöksiin saavat 

merkittävästi suurempia bonuksia. Tutkimuksessa havaitaan positiivinen yhteys 

bonuksen koon ja yrityskauppaan käytetyn vaivan suhteen, mutta ei yhteyttä bonuksen 

koon ja yrityskaupan suoriutumisen suhteen.  Tutkimuksen mukaan toimitusjohtajat, joilla 

on enemmän vaikutusvaltaa toteuttavat myös todennäköisemmin isompia yrityskauppoja 

suhteessa oman yrityksensä kokoon. Markkinat reagoivat tutkimuksessa isompiin 

kauppoihin myös negatiivisemmin verrattuna pienempiin yrityskauppoihin.  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4 Teoriat 
 

4.1 Agenttiteoria 
 

Agenttiteorian läpikäyminen ja ymmärtäminen ovat tarpeen erityisesti johdon ja omistajien 

motiivien eroavaisuuksia pohdittaessa. Päämies-agentti suhde syntyy silloin, kun 

päämies palkkaa agentin tekemään jonkin tehtävän päämiehen puolesta joka oletettavasti 

tuo arvoa päämiehelle. (Bosse & Phillips, 2016) Yleensä tämä suhde käsitetään suhteeksi 

yrityksen omistajien ja johdon välillä. Agenttiteorian mukaan agenttiongelma syntyy, kun 

yrityksen sidosryhmien välille syntyy eturistiriitoja. Yrityksen johdon ja omistajien lisäksi 

muita sidosryhmiä ovat esimerkiksi vähemmistöosakkeenomistajien ja 

enemmistöosakkeenomistajien välinen suhde sekä velkojien ja 

yhtiön/osakkeenomistajien välinen suhde.  Agenttiteorian mukaan voidaan erottaa kaksi 

pääongelmaa (Bebchuk ja Fred, 2004) (Bosse & Phillips, 2016): 

1. sidosryhmien tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään 

 

2. sidosryhmien välillä ei kulje tieto tarpeeksi hyvin päämiehen suoriutumisesta 

 

Edellä mainitut päämies-agenttiongelmat voidaan nähdä myös analysoitaessa 

yritysostoja erityisesti niissä tapauksissa, joissa yritysjohto tekee päätöksen enemmän 

omien intressien perusteella kuin yrityksen omistajan, eli päämiehen, etujen ajamiseksi. 

 

4.2 Tehokkaiden markkinoiden teoria 

 

Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi on lähtöisin Eugene Faman vuonna 1970 

julkaistusta tutkimuksesta, jossa käydään läpi tehokkaiden markkinoiden ominaispiirteitä 

(Fox, 2002). Faman (1970) mukaan tehokkailla markkinoilla yritysten olisi mahdollista 

tehdä päätöksiä sillä oletuksella, että kaikki saatavilla oleva tieto heijastuu 

investointikohteena olevan yrityksen sen hetkiseen arvoon. Tämän lisäksi markkinoilla ei 
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saisi olla transaktiokustannuksia, informaation tulisi olla kaikkien saatavilla maksutta sekä 

kaikkien pitäisi ymmärtää arvopaperien nykyisiin ja tuleviin hintoihin vaikuttavan 

informaation merkitys. Kyseiset oletukset ovat kuitenkin lähinnä teoreettisia, joten 

markkinoiden vahvuuden selittämiseksi Fama (1970) kehitti kolme eri tehokkuustasoa. 

Heikkojen tehokkuusehtojen vallitessa yritysten hinnat heijastavat kaiken historiallisiin 

kauppoihin liittyvän informaation sisältäen tiedot aiemmasta hinnan kehityksestä ja 

volyymista. Heikkojen tehokkuusehtojen mukaan sijoittajat eivät voi saada ylituottoja 

tarkastelemalla yritykseen liittyviä historiatietoja. (Fama, 1970)  

Puolivahvojen tehokkuusehtojen vallitessa yritysten hintoihin ei vaikuta mikään muu 

kuin täysin julkisesti saatavilla oleva tieto (Fama, 1970). Täysin julkisesti saatavaa tietoa 

ovat esimerkiksi osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. 

Vahvojen tehokkuusehtojen vallitessa kaikki markkinoilla oleva tieto sisältyy osakkeen 

hintaan. Kaikella markkinoilla olevalla tiedolla tarkoitetaan niin julkaistua kuin 

julkaisematonta tietoa.  

 

4.3 Epätäydellisen informaation teoria 
 

Epätäydellisen informaation käsite on tuttu ja laajasti käytetty teoria akateemisessa 

tutkimuksessa. Epätäydellisen informaation teorian avulla voidaan tutkailla lähes kaikkia 

hankintoja, mihin liittyy riski. Teoria kuvastaa myös lähes kaikkia arkipäivän hankintoja 

joita kuluttajat tekevät jatkuvasti.  

Informaation epäsymmetrisyys tarkoittaa tilannetta, jossa kaupan osapuolilla on erilainen 

asema rahoitusmarkkinoilla.  Informaation epäsymmetrisyys voi johtaa haitalliseen 

valikoitumiseen (Adverse selection). Haitallinen valikoituminen tarkoittaa sitä, että 

sijoittajalla tai ostajalla ei ole tarpeeksi tietoa käytettävissä, eikä sijoittaja tai ostaja näin 

ollen pysty rationaaliseen päätökseen. (Zhu & Weyent, 2003) Tämä voi johtaa sijoittajan 

tai ostajan kannalta ostettavan yrityksen yliarvostukseen tai aliarvostukseen. Oikea 

arvostustaso saadaan parhaiten arvioitua silloin, kun yritysjohdolla tai sijoittajalla on 
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käytettävissä saman verran informaatiota kuin kaupan vastapuolella on. 

Osakemarkkinoilla informaation yhdenvertaisuus pitää usein paikkansa, mutta on selvää, 

että yrityskauppaprosessissa myyjällä on käytettävissä enemmän informaatiota ja 

parempi käsitys yrityksen todellisesta arvosta kuin ostajalla.  

Eero Lehto toteaa tutkimuksessaan maantieteellisen sijainnin olevan tärkeässä roolissa, 

kun arvioidaan synergioiden vaikutusta yrityskaupassa. Lehto toteaa, että 

epäsymmetrinen tieto vaikeuttaa kaupan kohteen arviointia, mikäli ostettava kohde 

sijaitsee erityylisessä ympäristössä kuin yrityksen nykyinen toimintaympäristö. Näin ollen 

lehto toteaa että ”kotimarkkinan etu” ilmenee yrityskaupoissa verrattuna rajat ylittäviin 

yritysostoihin juuri tiedon määrään ja markkinaymmärrykseen perustuen. Lehto alleviivaa 

myös, että potentiaalisten synergioiden toteuttaminen vaatii seurantaan ja 

kommunikointiin liittyvää kapasiteettia yritykseltä (Lehto, 2006). 

Akerlof (1970) käsittelee tutkimuksessaan epäsymmetrisen informaation vaikutusta 

uusien ja käytettyjen autojen näkökulmasta. Akerlofin mukaan vain myyjä tietää 

todellisuudessa onko käytetty auto hyvä vai huono (”bad lemon”). Auton ostaja ei yleensä 

tunne autoa yhtä hyvin, vaan joutuu luottamaan myyjän tietoihin tai kääntymään 

asiantuntijan puoleen arvioinnissa. Auton hinta, jonka ostaja on valmis maksamaan, on 

suurin piirtein sama kuin markkinoilla olevien muiden autojen hinta. Auton ollessa huono 

(eli ”bad lemon”), myyjä on onnellinen kaupasta, koska hinta on enemmän kuin auton 

todellinen arvo on. ”Bad lemon” tapauksissa auton hinta on liian korkea huonolle autolle 

ja liian alhainen hyvälle autolle. Tämä sama ajatus pätee myös yrityskaupoissa, jossa 

myyjällä on enemmän tietoa käytettävissä kuin ostajalla. (Agerlof, 1970) 

Akerlofin (1970) mukaan haitallinen valikoituminen johtaa hyvien autojen poistumiseen 

markkinoilta ja jäljelle jää vain huonoja autoja, koska hyvän auton omistaja tai myyjä 

haluaa korkeamman hinnan autostaan. Tästä johtuen myös markkinoiden 

keskimääräinen kunto ja laatu laskevat. Epäsymmetrinen tieto voi johtaa myös 

moraalikatoon (Moral hazard). Moraalikato voi tapahtua esimerkiksi suurissa yrityksissä, 

joissa yrityksen omistus ja kontrolli ovat erillään toisistaan. Moraalikato tarkoittaa sitä, kun 

yksi tai useampi osapuoli lisää riskinottoa siksi, että osa riskien mahdollisista seurauksista 

koituu jollekulle muulle. Yrityskaupassa tämä voi tarkoittaa sitä, että ostava osapuoli ei 
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tiedä vastapuolen johdon ja avainhenkilöiden motiiveja toimia uuden omistajan etujen 

mukaisesti kaupan jälkeen. (Agerlof, 1970) 

Xiang et al. toteavat tutkimuksessaan, että epätäydellinen informaatio lisää projektin 

epäonnistumisen todennäköisyyttä. Epätäydellisen teorian huomioiminen projekteissa 

onkin avainasemassa onnistuneen projektin läpiviemiseen. Onnistuneita keinoja riskin 

hallitsemiseen on muun muassa asetusten ja sääntöjen vahvistaminen, 

palkitsemisjärjestelmän sopivuus ja projektin läpinäkyvyyden lisääminen. (Xiang, et al., 

2012) 

Ilmoituksen tulevasta yrityskaupasta pitäisi aina nostaa osakkeen kurssia markkinoilla. 

Teoriat kuitenkin osoittavat, että varsinkin epätäydellinen informaatio osapuolten välillä 

voi johtaa siihen, että ostettavasta yrityksestä voidaan maksaa ylihintaa ja näin ollen 

kurssireaktio markkinoillakin on siten negatiivinen. Tehokkaiden markkinoiden teorian 

mukaan markkinareaktio tehokkailla markkinoilla on kuitenkin aina näkyvissä heti silloin, 

kun tieto yrityskaupasta julkaistaan markkinoille. Agenttiteorian perusteella voidaan taas 

olettaa, että markkinareaktio yrityskaupan julkistamisen jälkeen olisi ostavalle yritykselle 

positiivinen. Markkinareaktio voi kuitenkin olla myös negatiivinen, mikäli aiemmin 

kappaleessa mainittuja päämies-agenttiongelmia ilmenee. 
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5 Aiemmat tutkimustulokset yrityskaupoista  
 

Bruner (2002) tutki 130 aiemman tutkimuksen avulla yrityskauppojen kannattavuutta.  

Tutkimuksessa oli mukana aiempia tutkimuksia vuosilta 1971 – 2001. Tulosten mukaan 

suurin osa tutkimuksista päätyy johtopäätökseen, että kohteena olevan yrityksen 

osakkeenomistajat saavat huomattavan positiivisen markkinatuoton, mutta tarjoavan 

yrityksen osakkeenomistajien markkinatuotto on lähellä nollaa. Sekä ostavan että 

myytävän yrityksen markkinatuotot yhdistettynä tulos on kuitenkin positiivinen. Näistä 

löydöksistä tutkimuksessa vedetään johtopäätös, että yritysostot ja fuusiot ovat 

kokonaisuudessaan keskimäärin kannattavia.  

Kiymaz ja Baker (2008) tutkivat vuosien 1989–2003 välillä tapahtuneiden yritysostojen ja 

fuusioiden vaikutusta sekä ostavan yrityksen arvoon, että ostettavan yrityksen arvoon. 

Tutkimuksen mukaan ostavan yrityksen tilastollisesti merkitsevä normaalista poikkeava 

tuotto on -0,49 %. Ostettavan yrityksen normaalista poikkeava tuotto oli puolestaan 

tutkimuksessa 5,10 %. Tutkimuksen tulos on lähellä Brunerin (2002) tutkimuksesta 

vedettyä yhteenvetoa. 

Yritysostojen koon ja maksettujen preemioiden suhdetta koskevan tutkimuksen mukaan 

suurempi maksettu yrityskauppahinta ei indikoi suurempaa yritysostosta maksettua 

preemiota. Alexandridis et al. (2013) tutkimuksen mukaan yritysoston kohteen koon ja 

maksettavan preemion välillä esiintyy selvä käänteinen yhteys. On huomioitu myös, että 

liian suuren preemion maksamisen todennäköisyys pienenee yritysoston kohteen koon 

kasvaessa.  

Amit, et al. (1989) jakoivat yrityskaupat ja fuusiot kolmeen eri kategoriaan, joiden avulla 

osakkeenomistajien toteutuneita tuottoja tutkittiin. Kolme kategoriaa tutkimuksessa olivat: 

yritykset jotka valitsivat yrityskaupan tai fuusion konkurssin estämiseksi, erittäin 

vakavaraiset yritykset (Current Ratio – tunnusluvun mukaan) ja näiden välimaastossa 

olevat yritykset. Tutkimuksessa havaittiin, että konkurssin partaalla olevien yritysten 

osakkeenomistajat saivat matalimmat tuotot normaaliin odotettuun tuottoon verrattuna. 

Vakavaraisten yritysten osakkeenomistajat taas saivat korkeimman tuoton normaaliin 

odotettuun osaketuottoon verrattuna. Tulokset olivat linjassa Jensenin (1986) vapaiden 
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kassavirtojen hypoteesin kanssa, jossa johtajat sijoittavat vapaat kassavirrat mieluummin 

negatiivisiin investointeihin kuin maksavat osinkoa osakkeenomistajille. Jensenin 

määritelmän mukaan vapaat kassavirrat muodostuvat sitten, kun yritys on sijoittanut kaikki 

ylimääräiset käytössä olevat varat positiivisen nettonykyarvon sisältäviin sijoituksiin.  

Craninckx ja Huyghebaert (2011) vertailivat, onko listattujen ja listaamattomien yritysten 

tekemien yritysostojen välillä eroavaisuuksia. Tutkimuksen mukaan listattujen yritysten 

ostaessa listattuja yrityksiä esiintyy suurempi todennäköisyys yritysoston 

epäonnistumiselle ja pidempiaikaisille tappioille. Listatun yrityksen ostaessa 

listaamattoman yrityksen samanlaista suhdetta epäonnistumiseen ei ollut tutkimuksen 

mukaan havaittavissa. Vertailussa käytettiin yhteensä 267 listattuja yritystä ja 336 

listaamatonta yritystä eurooppalaisilta markkinoilta.  

 

Aiemmat tutkimukset ovat käyneet läpi yrityskauppojen onnistumista erityisesti 

Yhdysvaltojen ja Britannian osakemarkkinoilla. Tutkimuksissa on kuitenkin näkynyt 

eroavaisuuksia ja vaikutuksia maantieteellisen sijainnin johdosta.  

Nicholson ja Salebar (2013) huomasivat tutkimuksessaan, että sijainti vaikuttaa tuottoihin 

rajat ylittävissä yritysostoissa. Yritysosto kehittyneen maan markkinoille todettiin tuovan 

suuremman tuoton osakkeenomistajille verrattuna yritysostoon kehittyvien maiden 

markkinoille. Tutkimuksessa havaittiin, että rajat ylittävät yritysostot loivat 

kiinalaisyrityksille keskimäärin 2,2% epänormaalin tuoton ja intialaisyrityksille 1,22% 

epänormaalin tuoton. Kun tutkimuksessa keskityttiin pelkästään kehittyviin maihin 

kohdistuviin yritysostoihin, tuotot intialaisyrityksille 2,2% ja kiinalaisyrityksille 5,4%. 

Tutkimuksessa tuloksia peilattiin resurssiperäisen teorian pohjalta. Tutkijat toteavat, että 

intialaisten ja kiinalaisten yhtiöiden maan rajat ylittävien yritysostojen päätarkoitus oli 

strategisten voimavarojen lisääminen. Eroja maiden välillä kuitenkin havaittiin. Kiinalaiset 

yhtiöt olivat kiinnostuneempia luonnonvaroihin kohdistuvista investoinneista, sekä 

johtamiseen ja markkinointiin liittyvien taitojen saamisesta kilpailuedun saavuttamiseksi 

valmistettavien tuotteiden osalta. Intialaisten yhtiöiden todettiin tavoittelevan 

teknologiapainotteisen osaamisen lisäämistä kilpailuedun saavuttamiseksi. 

Tutkimuksessa todetaan myös, että kiinalaiset yhtiöt kohtaavat suuremman riskin 
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kulttuurisen integraation saavuttamisessa verrattuna intialaisiin yhtiöihin. Näin ollen 

kiinalaisten yhtiöiden kulttuurinen epäsopivuus moneen kohdemaahan on monesti 

esteenä nopealle laajentumisella yritysostojen avulla verrattuna intialaisiin yhtiöihin. 

Suurimpina ongelmina esiin on nostettu puutteet kommunikointikyvyssä, eri kulttuurien 

tuntemuksessa, erilaisten kulttuurien johtamisen osaamisen puutteessa ja 

englanninkielen puutteessa. Intia on entinen Britannian siirtomaa, ja näin ollen sen yhtenä 

virallisena kielenä on englanninkieli. Tästä syystä erityisesti kommunikointiin liittyvät 

valmiudet laajentumiselle olivat paremmat intialaisten yhtiöiden osalta. 

Morresi ja Pezz (2011) tutkivat miten Italian keskisuurten yritysten yritysostojen avulla 

tapahtuvaan kansainvälistymiseen on reagoitu markkinoilla. Tutkimuksessa todetaan, 

että yritykset ovat saavuttaneet positiivisen markkinareaktion yritysostoihin liittyvissä 

tiedotteissa, joissa on ilmoitettu kansainvälistymisstrategiasta kotimaan ulkopuolelle. 

Laajentumisen taloudellisesti edistyneempiin maihin todetaan aiheuttavan vahvemman 

positiivisen reaktion markkinoilla verrattuna tilanteeseen, jossa yritysosto oli toteutumassa 

kehittyvien markkinoiden maassa.  

Arslan & Simsir (2016) tutkivat turkkilaisten yritysten maan rajat ylittävien yrityskauppojen 

tuottoja osakkeenomistajille perustuen suosittuun yrityskauppatietokantaan, SDC:hen. 

Tutkimuksessa selvitettiin myös tapauskohtaisesti, oliko yrityskaupan 

julkistamisajankohtaa edeltänyt huhuja tai muita vastaavia potentiaalisiin tuottoihin 

vaikuttavia tekijöitä ja näin ollen pitääkö täydellisten markkinoiden hypoteesi paikkansa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että peräti 74% tapahtumista edelsi huhuja tai alustavia tietoja 

tulevaan yrityskauppaan liittyen. Tämän johdosta tapahtumaa edeltävän aikaikkunan 

epänormaalit tuotot olivat suurempia, yhteensä 6,7%, kuin varsinaisen virallisen 

julkistamisajankohdan tuotot jotka olivat 3,3%. Tutkimuksen tuloksena on, että 

turkkilaisten yritysten osalta olisi syytä käyttää alkuperäistä yrityksen ilmoittamaa 

yritysostoilmoituspäivää eikä tietokanta SDC:stä saatavaa 

yritysostoilmoituspäivämäärää. (Arslan & Simsir, 2016) 

 

Datta ja Puia (1995) havaitsivat tutkimuksessaan, että yhdysvaltalaisten yritysten suuret 

yrityskaupat eivät tuoneet keskimäärin lisäarvoa ostajayrityksen osakkeenomistajille. 
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Tutkimuksessa aikavälinä oli 1978-1990 tapahtumaikkunana 5 päivää tapahtumaa ennen 

ja jälkeen. Tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevät epänormaalit tuotot olivat -0,72 

prosenttia. Datta ja Puia tarkastelivat maan rajat ylittäviä yrityskauppoja erityisesti 

yritysten liiketoiminnallisen sopivuuden ja suorituskyvyn sekä kulttuurisen 

yhteensopivuuden kautta.  Liiketoiminnallisen yhteensopivuuden kautta arvoa voi lisätä 

esimerkiksi levittämällä arvokasta osaamista organisaatiossa yritysoston jälkeen. Muita 

keinoja arvonlisäämiseksi voivat olla myös uuden teknologian saaminen käyttöön tai 

markkinatuntemuksen hyödyntäminen. Tutkimuksessa selvitettiin myös kulttuurisen 

eroavaisuuden vaikutusta yritysostoihin. Kulttuurisen eroavaisuuden todetaan 

aiheuttavan monia eri haasteita yrityksille, kun synergiaetuja yritetään jalkauttaa. Monet 

asiat, kuten kulttuuriset työmarkkinoita koskevat tekijät tai markkinointia ja viestintää 

koskevat tekijät eivät usein ole kovinkaan helposti jalkaudu toisiin maihin kivuttomasti. 

Näiden eroavaisuuksien johdosta maan rajat ylittävät yritysostot voivat aiheuttaa 

merkittäviä lisäkustannuksia, kun eri operaatioita seurataan aikaisempaa tarkemmin.  

Tutkimuksessa huomattiin myös, että suuret kulttuuriset erot yritysten välillä vähentävät 

yrityskaupan tuomaa lisäarvoa omistajankin näkökulmasta. (Datta & Puia, 1995) 

 

Black ja Jandik (2001) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten kansainvälisiä yrityskauppoja 

vuosilta 1985-1995. Tutkimuksessa normaaliin odotettuun tuottoon verratut tuotot olivat 

lähellä nollaa ja tilastollisesti merkitseviä. (Black & Jandik, 2001) 

 

Rieck ja Doan (2007) tutkivat teleoperaattoreiden kansainvälisiä yrityskauppoja 

Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ajanjaksona tutkimuksessa käytettiin vuosia 1998-2006. 

Tutkimuksessa havaittiin, että yrityskauppailmoitus on tuottanut keskimäärin positiivisen 

reaktion osakekurssissa. Normaalista odotetusta poikkeavat tuotot tutkimuksessa olivat 

1,8 %. Tutkimuksessa todetaan myös, että kansainväliset yrityskaupat ovat tuottaneet 

osakkeenomistajille enemmän verrattuna maan rajojen sisällä tehtyihin yrityskauppoihin. 

Yrityskaupat, jotka eivät olleet maan rajoja ylittäviä, tuottivat omistajilleen keskimäärin -

0,58%. Rieck ja Doan tarkastelivat yrityskauppoja erityisesti erilaistamisstrategiaan 

liittyvän teoreettisen viitekehikon kautta. Tutkielmassa havaittiin, että ne yrityskaupat 

joissa ei ollut mahdollisuutta hyödyntää toisen yrityksen osaamista eivät olleet yhtä 
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tuottoisia kuin ne joissa oli parempi mahdollisuus synergiaetuihin. Liiallinen muutos 

ydinliiketoimintaan ei mahdollisesti toisi mittakaavaetuja, etuja tietotaidon lisäämisessä tai 

muutenkaan strategista etumatkaa kilpailijoihin nähden tutkijoiden mielestä. (Rieck & 

Doan, 2007) 

 

Cakici ja muut (1994) tutkivat Yhdysvaltoihin kohdistuneita yrityskauppoja vuosilta 1983 – 

1992. Tutkimuksessa havaittiin, että ostajayritysten kurssireaktio oli keskimäärin 1,96 % 

positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Tutkimuksessa aikaikkunana käytettiin kymmentä 

päivää tapahtumaa ennen ja kymmentä päivää tapahtuman jälkeen. (Cakiki, et al., 1994) 

 

Rajat ylittävät yritysostot, jotka ovat kohdistuneet korkean teknologian yrityksiin ja 

täyttäneet tietyt ominaisuudet, ovat onnistuneet tuottamaan lisäarvoa omistajille. 

Tutkimuksessa huomattiin, että ne yrityskaupat jotka saivat positiivista huomiota medialta 

tai investointipankeilta, tuottivat positiivisen lopputuloksen myös osakkeen hinnassa. 

(Hopkins, 2008) Tutkimuksesta voidaan päätellä, että yritysjohdon tehtävä on myös 

kommunikoida halutut tavoitteet tarpeeksi selkeästi eri sidosryhmille, jotta haluttu 

positiivinen näkemys yrityskaupasta on mahdollista.  

 

Neelam et al. (2013) tutkivat Intiassa tapahtuneita yritysostoja vuosilta 2003–2008 

tapaustutkimuksen avulla. Otos sisälsi yhteensä 623 yritysostoa ja fuusiota. 

Tutkimustulosten mukaan intialaisten yhtiöiden tekemät yritysostot olivat arvoa 

nostattavia ainakin lyhyellä aikavälillä ostavien yhtiöiden osakkeenomistajille. 

Kumulatiivinen keskimääräinen normaalista poikkeava tuotto intialaisille yhtiöille 

yritysostoissa oli 2 prosenttia tapahtumaikkunan ollessa 11 päivää, eli viisi päivää 

tapahtumapäivää ennen ja viisi päivää tapahtumapäivän jälkeen. Neelamin ja muiden 

tutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa tapahtumatutkimuksen sopivuus intialaisen 

markkinan kontekstissa. Tämän lisäksi tutkielmassa huomioitiin markkinatehokkuus 

yritysostojulkaisujen tiimoilta.  

Conn ja muut (2005) tutkivat yrityskauppoja Iso-Britanniassa vuosilta 1984 – 1998. 

Tutkimuksessa havaittiin, että rajat ylittävät yrityskaupat tuottivat osakkeenomistajille 
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keskimäärin 0,33%, kun mittaamiseen käytettiin kolmen päivän aikaikkunaa. 

Tutkimuksessa rajat ylittäviä yrityskauppoja oli yhteensä 1140 kappaletta. Tutkimuksessa 

Iso-Britanniassa ei-rajat ylittävät yrityskaupat tuottivat kumulatiivisia normaalista 

poikkeavia tuottoja yhteensä 0,68%, kun aikaikkunana oli päivä tapahtuman jälkeen ja 

päivä tapahtumaa ennen. Conn ja muut tutkivat yrityskauppoja sekä resurssiperäisen 

teorian että epäsymmetrisen informaatioteorian kautta. Yksi syy Connin ja muiden 

mukaan siihen miksi rajat ylittävät yrityskaupat voivat olla tuottoisampia omistajalle on se, 

että yritys saa käyttöönsä erilaisia resursseja käyttöönsä verrattuna lähiympäristössä 

toimiviin yrityksiin. Erityisesti huomiota pitäisi kiinnittää synergiaetuihin, jotka saavutetaan 

aineettoman omaisuuden muodossa. Esimerkiksi brändin nimi ja tunnettuus, teknologinen 

osaaminen sekä tutkimus- ja kehitysosaaminen voivat olla sellaista pääomaa, jota tietyllä 

markkina-alueella toimiva yritys ei muuten saa käyttöönsä. Maan rajat ylittävissä 

yrityskaupoissa todetaan olevan myös apuna se, että usein aiemmin mainittujen 

osaamisten ja kyvykkyyksien siirto ei kulttuuristen eroavaisuuksien johdosta ole 

mahdollista. Eroavaisuudet ovat myös haasteena toteutettaessa rajat ylittäviä 

yritysostoja. Epäsymmetrinen informaatio ostajan ja myyjän välillä voi johtaa tilanteeseen, 

jossa halutut resurssit eivät vastaa niitä odotuksia joita alun perin yritysoston muodossa 

oli tarkoitus hankkia. Muita haasteita ja tekijöitä yritysoston epäonnistumiseen Connin ja 

muiden mukaan ovat esimerkiksi kulttuuriset eroavaisuudet ja integraation vaikeus. Mitä 

suurempi ero sekä yritys- että maan kulttuurin välillä on, sitä epätodennäköisempää 

yritysoston onnistuminen on. (Conn, et al., 2005) 

 

Kräussl ja Topper (2006) tutkivat hollantilaisten yritysten toteuttamia maan rajat ylittäviä 

yrityskauppoja vuosina 1980–2003. Tutkimuksessa havaittiin, että rajat ylittävät 

yrityskaupat tuottivat osakkeenomistajille keskimäärin 1,19% kun mittaamiseen käytettiin 

kolmen päivän aikaikkunaa. Tutkimuksessa maan Hollannissa ja Yhdysvalloissa maan 

rajojen sisällä tapahtuneet yrityskaupat puolestaan tuottivat omistajilleen 1,87% tuoton. 

Tutkimuksen tulokset olivat tilastollisesti merkitseviä. Kräussl ja Topper tutkivat 

yrityskauppojen tuottamaa arvoa yrityksen kokoon perustuvassa kontekstissa. Heidän 

hypoteesinsa oli, että pienemmät yritykset tuottavat enemmän arvoa omistajille 

yrityskaupan julkistamisen jälkeen. Tämä hypoteesi osoittautui oikeaksi myös tulosten 
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muodossa. Pienet yritykset tuottivat 2,65% tuoton yrityskaupan julkistamisen jälkeen, kun 

suuret yritykset tuottivat omistajilleen vain 0,20%. (Kräussl & Topper, 2006) 

 

Black ja muut (2015) tutkivat kiinalaisyritysten osalta rajat ylittäviä ja kotimaisia 

yritysostoja. Tutkimuksessa kiinalaisyritysten osakkeenomistajat saivat 2,76% 

epänormaalin tuoton kolmen päivän aikaikkunasta laskettuna. Kiinan rajojen ulkopuolelle 

suuntautuneet yritysostot tuottivat osakkeenomistajille -0,58% vastaavana kolmen päivän 

aikana. Tutkimuksessa todetaan kuitenkin myös, että ne rajat ylittävät yritysostot jotka 

kohdistuvat resurssien hankkimiseksi, tuottavat osakkeenomistajille positiiviset tuotot. 

Black ja muut kehittivät hypoteesinsa tutkimuksessa resurssiperäisen teorian pohjalta. 

Teorian tarkempi nimi tutkimuksessa on ”positiivinen monikansallinen yhteysverkko”, 

jonka avulla kiinalaisyritysten on todettu hyötyvän uusista markkinoista erityisesti uusien 

myyntikanavien takia. Tutkijoiden mukaan kansainvälistyminen yritysostojen avulla on 

erityisesti kiinalaisyrityksille suotuisaa, sillä uusien markkinoiden ja kulttuurinen tuntemus 

on yleensä heikko. (Black, et al., 2015) 

 

Biswas ja Fraser (1997) vertailivat maan rajat ylittäviä yritysostoja maan rajojen sisällä 

tapahtuviin yritysostoihin. Maan rajojen sisällä tapahtuneiden yritysostojen todettiin 

tuottavan -0,39% omistajan näkökulmasta. Kansainvälisten yrityskauppojen todettiin 

tuottavan positiivisen lopputuleman omistajan näkökulmasta, vaikkakaan tilastollisesti 

merkitsevää tulosta ei tutkimuksessa havaittu. Biswasin ja Fraserin tutkimuksessa on 

lähestytty yrityskauppoja sekä synergiaetujen että hubris -teorian avulla. Synergiaetuja 

yrityskaupan toteuttamisen jälkeen voisivat olla tutkijoiden mukaan esimerkiksi 

mittakaavaedut ja tehokkaampi tuotanto. Hubris -teoria taas kuvailee tilannetta, jossa 

yrityskaupan perimmäinen syy ei ole tuloksen maksimointi vaan joku muu syy. Näin ollen 

reaktio markkinoilla olisi negatiivinen. (Biswas & Fraser R, 1997) 

 

Yhteenveto tutkimustuloksista 

Aikaisemmat tutkimustulokset yrityskaupoista vaihtelevat jonkin verran. Erityisesti rajojen 

sisällä tapahtuvissa yrityskaupoissa tutkimustulokset vaihtelevat suuresti tutkittavan 

maan mukaan. Kuvioon 6 on listattu ne tutkimukset, joissa tutkimusmenetelmänä on ollut 
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tapahtumatutkimus. Tutkimukset on eroteltu taulukossa siten, että kumulatiiviset 

epänormaalit tuotot ovat nähtävissä rajat ylittävien yritysostoilmoitusten ja maan rajojen 

sisällä tapahtuneiden yritysostojen suhteen erikseen.  

 

Taulukko 1. Yhteenveto tutkimustuloksista. 

 

 

Tutkimustuloksista ei pystytä varsinaisesti vetämään johtopäätöstä, joka olisi yhden linjan 

mukainen. Tutkimustulokset näyttävät heijastelevan aina kyseisessä tutkimuksessa 

olevaa maata, ajankohtaa tai muuta vastaavaa tekijää. Näin ollen ei selvästä pystytä 

esimerkiksi toteamaan, että rajat ylittävät yritysostoilmoitukset olisivat aina myönteisiä 

osakkeenomistajan näkökulmasta. Myös tutkimuksissa, jotka käsittelevät maan rajojen 

sisäpuolella tapahtuneita yritysostoja tulokset vaihtelevat, eikä yhtenäistä linjaa 

aikaisemmista tutkimuksista ole havaittavissa. Teoreettisena viitekehyksenä 

tutkimustuloksia analysoitaessa on käytetty selkeästi resurssiperäistä teoriaa. Yritysten 

motiivit vaihtelevat usein tapauskohtaisesti, mutta kaupan perimmäisenä tarkoituksena 

näyttää olevan useimmiten joko aineellisen tai aineettoman omaisuuden saaminen 

haltuun ja näin ollen kilpailuaseman vahvistaminen. 

 

 



40 
 

6 Tutkimuksessa käytetty aineisto ja metodologia 
 

6.1 Tutkimuksen aineisto 
 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty hyödyntäen Thomson One -palvelua sekä 

Datastream -tietokantaa. Alla olevia rajauksia käytettiin etsittäessä tietoja Thomson One 

-palvelusta. Rajaukset tutkimuksessa ovat seuraavat: 

o ostava yritys on julkinen osakeyhtiö 

o ostava yritys on suomalainen, ruotsalainen, tanskalainen tai norjalainen  

o ostava yritys ostaa yli 50 % ostettavan yrityksen osakekannasta 

o yritysosto on tapahtunut 17.11.2006 – 17.11.2016 välisenä aikana 

o kauppahinta on ollut yli 50 miljoonaa euroa  

o yritysosto on tapahtunut joko maan rajojen sisäpuolella tai ollut rajat ylittävä 

Tutkimuksen aineiston keruuvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, että jokainen 

käytettävissä oleva aikasarja on laadultaan käyttökelpoinen tutkimuksessa. Tämän takia 

tutkimuksesta poistettiin ne aikasarjat, joista ei ollut dataa joko ollenkaan saatavilla tai 

tiedot olivat muuten puutteellisia. Tutkimuksessa käytettävät tapahtumat ovat nähtävissä 

liitteenä löytyvistä taulukoista. Tutkimuksen lopullinen otos piti sisällään 126 maan rajat 

ylittävää yritysostoilmoitusta ja 60 maan rajojen sisäpuolelle tapahtunutta 

yritysostoilmoitusta. 

Aineiston esittelynä on käyty läpi kunkin maan sisällä tapahtuneiden yrityskauppojen 

lukumäärä sekä suurimpien yritysostojen osalta yrityksen julkisesti kertomat syyt 

yrityskaupan toteuttamiselle. Myös rajat ylittävien yritysostojen osalta käydään läpi 

yritysostojen lukumäärä sekä yrityksen julkaisemat syyt laajentumiselle toiseen maahan. 
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Kuvio 5. Maan rajojen sisäpuolella tapahtuneiden yrityskauppojen lukumäärä 

Maan rajojen sisällä tapahtuneista yrityskaupoista ylivoimaisesti suurin osa on tapahtunut 

Ruotsissa. Toiseksi eniten tutkielman otoksessa yrityskauppoja on ollut Norjassa. Tanska 

ja Suomi edustavat otoksessa selvää vähemmistöä. 

Suurimmat yrityskaupat tämän tutkielman otoksessa ovat olleet Statoilin yritysosto Norsk 

Hydron öljy- ja kaasudivisioonasta ja SeaDrill yhtiön kauppa Smedvigistä. Norsk Hydron 

kaupan suuruus oli n. 31 miljardia dollaria ja yhdistymisen jälkeen yhtiö toimi yhteensä 41 

maassa työllistäen yhteensä 31 000 ihmistä. Yhdistyminen näyttää liittyvän strategiseen 

laajentumiseen uusille maantieteellisille alueille uuden yhtiön kautta sekä synergiaetuihin. 

(Crooks, 2006) Tässä tapauksessa osakkeenomistajat ovat nähneet maksettavan 

kauppasumman kuitenkin liian suurena tuleviin hyötyihin verrattuna, ja osake on ollut 

4,2% laskussa julkistamispäivänä. Toiseksi suurin yrityskauppa tämän tutkielman 

otoksessa on ollut Seadrillin ja Smedvigin välinen kauppa reilun kahden miljardin dollarin 

kauppasummalla. Kaupan seurauksena Seadrill sai haltuunsa uusia resursseja, jonka 

avulla se vahvisti asemaansa maailman johtavana porauslauttojen omistajana. (Ltd, 

2006) Osakekursseissa tämä ei kuitenkaan aiheuttanut vaikutusta, ja päivän päätöskurssi 

päätyi samalle tasolle avauskurssin kanssa.  
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Tämän tutkielman rajausten mukaisia maan rajat ylittäviä yrityskauppoja on eniten ollut 

yhteensä ruotsalaisyrityksillä, jotka toteuttivat yhteensä 31 yrityskauppaa. Muiden maiden 

osalta lukemat ovat selvästi pienemmät. Seuraavaksi tutkielmassa käydään läpi eri 

maiden suurimmat maan rajat ylittävät yritysostot, sekä yritysten julkaisemat tiedot 

yrityskaupan toteuttamiselle. 

 

 

Kuvio 6. Suomalaisyritysten tekemien maan rajat ylittävien yritysostojen lukumäärä 

 

Suomalaisyritysten tekemistä yritysostoista selvästi suurin osa suuntautui Ruotsiin. 

Suurimpina yritysostoina suomalaisyritysten osalta olivat Citycon Oyj:n yritysosto 

norjalaisesta Sektor Gruppen AS:stä. Kaupan koko oli noin 1,6 miljardia dollaria. 

Yritysoston tarkoituksena oli vahvistaa Cityconin markkinaosuutta Norjassa sekä 

hajauttaa liiketoiminnan riskiä useammalle maantieteelliselle alueelle. Yritysosto sopi 

Cityconin olemassa olevaan liiketoimintaan, ja mahdollisia synergiaetuja kaupan 

seurauksena olisi saatavilla. (Citycon, 2015) Cityconin kurssireaktio tähän oli kuitenkin 

maltillinen ja päätöskurssi julkistamistiedon jälkeen oli hyvin lähellä päivän avauskurssia. 
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Kurssireaktiosta päätellen osakkeenomistajat ovat nähneet maksettavan kauppasumman 

olevan linjassa tulevien kassavirtojen ja hyötyjen suhteen. 

Toiseksi suurin yritysosto on Stockmann Oyj:n yritysosto Lindex AB:stä. Stockmannin 

julkaiseman tiedotteen mukaan kaupan tarkoituksena on edelleen vahvistaa Lindexin 

markkinaosuutta olemassa olevilla markkinoilla. Tämän lisäksi tarkoituksena on 

hyödyntää olemassa olevia Stockmannin tavaratalojen jakelukanavia erityisesti Venäjällä 

ja Itä-Euroopassa. Yritysoston hyvällä integroimisella Stockmannin on tarkoitus saavuttaa 

myös kustannussäästöjä erityisesti hallintokuluissa ja hankintaosaston kuluissa. 

(Stockmann, 2007) Kaupan hinta on ollut n. 1,2 miljardia dollaria. Kaupan 

julkistamistiedon jälkeen osake oli n. 3,5 prosentin laskussa. Näin ollen maksettu 

kauppasumma on ollut omistajien mielestä liian paljon suhteutettuna saataviin tuottoihin 

verrattuna. 

 

Kuvio 7. Tanskalaisyritysten tekemien maan rajat ylittävien yritysostojen lukumäärä 

 

Tanskalaisyritysten osalta suurimmat kaupat ovat olleet Danske Bankin osto Sampo 

Pankin ja TDC:n ostettua Get:n. Danske Bankin ja Sampo Pankin välisessä kaupassa 

tarkoituksena on Financial Timesin artikkelin mukaan ollut erityisesti hyötyä Sampo 



44 
 

Pankin olevassa olevista markkinaosuuksista Liettuassa, Latviassa, Virossa ja Venäjällä. 

Tämän lisäksi Danske Bank sai luonnollisesti hyvän aseman myös Suomen markkinoilta. 

(Ibison, 2006) Osakemarkkinoilla sijoittajat ovat nähneet tämän laajentumisen 

positiivisena, ja osakkeen kurssi oli julkistamispäivänä 3,2% nousussa. Toinen suuri 

yritysosto tanskalaisyritysten osalta oli TDC:n ja Get:n välinen kauppa. Yrityskaupan 

taustasyinä oli TDC:n halu laajentaa tuotetarjoamaa. (Edwin, 2014) 

 

Kuvio 8. Norjalaisyritysten tekemien maan rajat ylittävien yritysostojen lukumäärä 

 

Norjalaisyritysten tekemissä maan rajat ylittävissä yritysostoissa suurimmat kaupat ovat 

olleet vakuutusyhtiö Storebrandin osto ruotsalaisesta Livforsakring:sta ja Telenorin osto 

ruotsalaisesta Vodafonesta. Storebrandin toimitusjohtajan Idar Kreutzerin mukaan oston 

motivaationa toimivat kasvumahdollisuus ja arvonluonti osakkeenomistajille. 

Kasvumahdollisuudet Pohjoismaissa eläkevakuutuksissa ovat Kreutzerin mielestä 

sellainen osa-alue rahoitusmarkkinoilla, joissa on selkeä kasvupotentiaali. (Anderson, 

2007) Näin ollen yrityskaupan motiivit voidaan luokitella taloudellisiin motiiveihin. 

Yrityskaupan seurauksena Storebrandin osakkeen arvo oli 5% laskussa. Näin ollen 
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osakkeenomistajat ja sijoittajat ovat nähneet maksetun 2,7 miljardin dollarin hinnan 

Livforskaring:sta liian korkeana. Telenorin ostaessa ruotsalaisen Vodafonen 

tarkoituksena on ollut tukevoittaa asemaa Skandinavian matkapuhelinoperaattori 

markkinoilla.  Oston myötä Telenorin on tarkoitus vahvistaa kilpailuetua Ruotsin 

matkapuhelinoperaattorien markkinoilla, jonka lisäksi yritysosto luo mittakaavaetuja 

pohjoisen markkinan osalta. (Telenor, 2005) Osakkeenomistajat ovat nähneet maksetun 

kauppasumman ja yrityksen suunnitteleman kasvun suotuisana, sillä osake oli 

julkistamistiedon jälkeen 6,3% nousussa. 

 

Kuvio 9. Ruotsalaisyritysten tekemien maan rajat ylittävien yritysostojen lukumäärä 

 

Ruotsalaisyritysten tekemissä maan rajat ylittävissä yritysostoissa suurimmat kaupat ovat 

olleet Alfa Lavalin kauppa Frank Mohn:sta ja SSAB:n kauppa Rautaruukki Oyj:stä. Alfa 

Laval on ruotsalainen teollisuusyhtymä, jonka tuotanto jakautuu lämpö-, erotus-, ja 

virtaustekniikkaan. Frank Mohn puolestaan on johtava vedenalaisen pumppaustekniikan 

johtava valmistaja. Näin ollen kauppa laajentaa Alfa Lavalin tuoteportfoliota ja vahvistaa 

asemaa merenkäyntiin liittyvän teollisuuden johtavana toimittajan. Alfa Lavalin 
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toimitusjohtaja toteaa kaupan auttavan myös pitkäjänteisessä kasvussa hyödyntämällä 

laadukkaita tuotteita sekä uusia kasvavia segmenttejä. (AlfaLaval, 2014) Alfa Lavalin 

maksaman noin 2,2 miljardin dollarin kauppasumma on nähty osakemarkkinoilla olevan 

melko linjassa suhteessa tuleviin hyötyihin nähden, ja osake on ollut 1% nousussa 

julkistamistiedon jälkeen. Toinen suuri yritysosto tämän tutkielman otoksen osalta on ollut 

SSAB:n osto Rautaruukista. Teräsvalmistaja SSAB:n osto suomalaisesta teräsvalmistaja 

Rautaruukista tarkoituksena on ollut leikata kustannuksia synergioiden avulla sekä 

parantaa kilpailuetua. Kustannusetuja on tarkoitus saavuttaa erityisesti tuotannollisten 

mittakaavaetujen avulla, jossa tiettyjä korkealaatuisia tuotteita pystytään tuottamaan 

suurempia määriä. (Viita, 2014) Arvoltaan noin 1,5 miljardin dollarin kauppa on näyttänyt 

olevan sijoittajille mieluinen ja osake on ollut noin 3% nousussa julkistamistiedon jälkeen.  

 

6.2 Tutkimuksessa käytetty metodologia 
 

Tässä tutkielmassa tutkimusmetodologiana on tapahtumatutkimus. Tapahtumatutkimus 

on rahoitusalan tutkimuksen yleisesti käytetty menetelmä, jonka tarkoituksena on 

tarkastella jonkun tietyn tapahtuman vaikutusta tiettyyn muuttujaan (Vaihekoski, 2004).  

Tutkittavia tapahtuvia voivat olla esimerkiksi irtisanomisilmoitukset, uuden 

toimitusjohtajan palkkaaminen, tulosvaroitukset tai yrityskauppailmoitukset. Tietyn 

tapahtuman seurauksena voidaan laskea, onko tapahtumasta aiheutunut normaalista 

poikkeavia tuottoja (Peterson, 1989). Normaalista poikkeavalla tuotolla tai ylituotolla 

tarkoitetaan toteutuneen tuoton ja odotetun tuoton välistä erotusta (Peterson, 1989). 

Tapahtumatutkimuksen avulla voidaan myös selvittää, ovatko markkinat todella tehokkaat 

ja kuinka nopeasti ilmoituksen tai tapahtuman jälkeen tieto vaikuttaa yhtiön osakekurssiin. 

Klassisin ja merkittävin tapahtumatutkimukseen liittyvä tutkimus lienee Ballin ja Brownin 

vuonna 1968 julkaistu artikkeli, jossa tutkittiin tilinpäätöstietojen ja yrityksen osakekurssin 

välistä suhdetta. Ballin ja Brownin julkaisema tutkimus osoitti tilinpäätöstiedoissa ja 

vuosikertomuksessa sisällä olevan tiedon vaikuttavan olennaisesti osakkeen hintaan 

markkinoilla.  
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CAPM – mallia (capital asset pricing model) käytetään rahoituksen tutkimuksessa 

osakkeen odotetun tuoton laskemiseen. Vaihtoehtoisia malleja on myös paljon, 

yksinkertaisempi tapa on vähentää markkinoiden kehitys (eli olettaa beeta ykköseksi) tai 

laskea osakkeen historiallisen kehityksen keskiarvo. Muita vaihtoehtoja ovat 

multifaktorimallit tai ehdolliset mallit. (Vaihekoski, 2004) Tässä tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmetodologia sekä tämän kappaleen lopussa näkyvät kaavat ovat peräisin Mika 

Vaihekosken (2004) kirjasta ”Excel ja rahoitusalan sovellukset”.  

Tapahtumatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa lasketaan käytettävästä estimointi-

ikkunan datasta CAPM -mallin alfa ja beeta. Alfa ja beeta saadaan laskettua käyttämällä 

historiallista dataa. Tässä tutkimuksessa aikaikkunana alfan ja beetan laskemiselle on 

käytetty 250 päivää, ja varsinaiselle ylituottojen laskemiselle 21 päivää. Tämän vaiheen 

jälkeen normaalista poikkeavat tuotot saadaan laskettua käyttäen seuraavaa kaavaa: 

𝜀𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝛼𝑖 −  𝛽𝑖 𝑅𝑚𝑡 

Kaavassa alfa (Excelissä Intercept) sekä beeta (Excelissä Slope) on laskettu 

estimointiperiodilta käyttäen normaalista poikkeavan tuoton markkinaregressiota. Kun 

normaalista poikkeavat tuotot on laskettu kaikille tutkimuksessa mukana oleville 

osakkeille, voidaan laskea keskimääräinen normaalista poikkeava tuotto jokaiselle 

tutkimuksen tapahtumaikkunassa olevalle päivälle. 

𝜇𝑡 =  
1

𝑁
 ∑ 𝜀𝑖𝑡

𝑁

𝑖=1

 

Yllä olevassa kaavassa N on tapahtumien lukumäärä. Koko suureen varianssi muodostuu 

seuraavaa kaavaa käyttäen nollahypoteesin vallitessa ja estimointiperiodin ollessa 

riittävän pitkä: 

𝜎2 (𝜇) =  
1

𝑁2
 ∑ 𝜎𝑖𝑡

2

𝑁

𝑖=1

=  
1

𝑁2
 ∑ 𝜎2

𝑁

𝑖=1

(𝑒𝑖) 

Kaavassa 𝜎2(𝑒𝑖) on markkinaregression residuaalin varianssi eli toisin sanoen se on 

estimointiperiodin normaalista poikkeavien tuottojen varianssi. Seuraavassa vaiheessa 
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testataan sitä hypoteesia, että tapahtumalla ei ollut vaikutusta osakkeen hintaan. 

Yksinkertaisin testisuure tämän suorittamiseen on seuraava: 

𝜇𝑡

√𝜎2 (𝜇𝑡)
 ~ 𝑡(𝑁) 

Usein halutaan tarkastella tuottojen käyttäytymistä tietyllä aikavälillä yksittäisten päivien 

lisäksi. Tätä varten tuotot on summattava yli ajan. Tällöin tarkastellaan kumulatiivista 

normaalista poikkeavaa tuottoa eli CAR:ia (cumulative abnormal returns). CAR on 

tarkasteltavien hetken 𝑡1 ja 𝑡2 välisen ajan tuottojen summa. Keskimääräinen CAR on 

kaikkien otoksessa olevien tapahtumien kumulatiivisten normaalista poikkeavien tuottojen 

keskiarvo. Kaavan avulla ilmaistuna tämä on: 

 

𝐶𝐴𝑅 (𝑡1, 𝑡2) =  
1

𝑁
 ∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

(𝑡1, 𝑡2) 

Kun ensin on saatu laskettua keskimääräinen CAR, voidaan testata sellaista 

nollahypoteesia, ettei keskimääräinen CAR poikkea nollasta eli toisin sanoen 

tapahtumalla ei ole ollut vaikutusta osakkeen hintaan. Tähän voidaan käyttää useita eri 

testisuureita, kun tehdään oletus, että eri yhtiöiden tapahtumat eivät ole keskenään 

korreloituneita. 

𝐽1 =
𝐶𝐴𝑅(𝑡1, 𝑡2 )

√𝜎2(𝑡1, 𝑡2)
 ~𝑁(0,1) 

Kaavan nimittäjässä oleva varianssi voidaan laskea seuraa kaavaa käyttäen: 

𝜎2(𝑡1, 𝑡2) =  
1

𝑁2  ∑ (𝑡2 −  𝑡1 + 1)𝜎𝑖
2𝑁

𝑖=1 (𝑡1, 𝑡2) = (𝑡2 −  𝑡1+1) 𝜎𝑡
2(𝑡1, 𝑡2) 
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7 Tulokset 
 

Tässä tutkielmassa tutkittiin yritysostoilmoitusten vaikutusta ostavan yrityksen arvoon. 

Tutkimuksessa laskettiin sekä maan rajat ylittävien yritysostojen ilmoitusten, että maan 

rajojen sisällä tapahtuneiden yritysostojen ilmoitusten kumulatiivinen epänormaali tuotto 

CAPM -mallin avulla laskettuun odotettuun verrattuna. Tutkimuksessa rajat ylittäviä 

yritysostoja oli lopulta yhteensä 126 kappaletta ja maan rajojen sisällä tehtyjä yritysostoja 

60 kappaletta. Tutkimuksessa tieto yritysoston julkistamisajankohdasta haettiin Thomson 

One -tietokannasta ja päivittäiset kurssit haettiin Datastream -tietokannasta. Otoksesta 

poistettiin myös pois ne kurssit, joista puuttui tarvittavia tietoja, kuten esimerkiksi puuttuvia 

tietoja osakkeen kurssista tietyiltä päiviltä tai ajanjaksolta. Tutkimuksessa ei saatu 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Tulokset on kuitenkin analysoitu siitä huolimatta, että 

tilastollista merkitsevyyttä ei löydetty. Varsinainen lista yrityksistä löytyy tutkielman lopusta 

liitteistä. 

Kuten kuviosta 10. voidaan todeta, on maan rajojen sisäpuolella tapahtuneissa 

yrityskaupoissa havaittavissa normaalista tuotosta poikkeavia ylituottoja hieman 

tapahtumaa ennen ja tapahtuman jälkeen. Selkeää tuottoa ei omistajalle tämän 

tutkimuksen valossa ole tullut, mutta normaaliin kurssikehitykseen verrattuna tietyt päivät 

ennen tutkimusta ja tutkimuksen jälkeen nousevat kuitenkin esiin. Tutkimustulosten 

merkitsevyyden ollessa vähäinen ei näistä tuloksista voida kuitenkaan vetää liian vahvoja 

johtopäätöksiä. Mikäli merkitsevyys olisi suuri, voitaisiin tutkimuksesta havaita myös 

tietovuotoa markkinoille ennen varsinaisen yritysostoilmoituksen julkaisua.  
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Kuvio 10. Maan rajojen sisällä tapahtuneiden yrityskauppojen ilmoitusten normaalista 

odotetusta tuotosta poikkeavat tuotot 

 

Vaikka suurta tuottoa tapahtumahetkellä ei tutkimuksessa havaittu, voidaan esiin nostaa 

yhdeksäs päivä ilmoituksen jälkeen, jolloin tuotto normaaliin odotettuun tuottoon 

verrattuna on ollut 2,66%. Tämä tuotto ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Myös 

kuusi päivä ennen ilmoitusta on havaittavissa noin kahden prosentin tuotto.  

Kumulatiiviset tuotot tapahtumahetken ympärillä osoittavat, että rajojen sisällä 

tapahtuneet yritysostot ovat olleet tuottoisia osakkeenomistajille. Tapahtumahetkestä 

kymmenen päivää tapahtuman jälkeen yhteenlaskettu normaalista poikkeava 

keskimääräinen tuotto on ollut 2,47%. Toisaalta myös kymmenen päivän kumulatiivinen 

aikaikkuna ennen tapahtumaa on tuottanut noin kaksi prosenttia. Tapahtumahetken 

ympärille keskittyvät aikaikkuna havainnot ovat tutkimuksessa lähellä nollaa. 

 

 

 

-0,0200

-0,0150

-0,0100

-0,0050

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

-15 -10 -5 0 5 10 15



51 
 

[t1,t2] CAAR Variance J1 p-value 

[-10,-0] 0,02046 0,00311 0,367 0,357 

[-5,-1] 0,00234 0,00156 0,059 0,524 

[-1,+1] 0,00846 0,00093 0,277 0,609 

[0,0] 0,00374 0,00031 0,212 0,584 

[0,+1] 0,00523 0,00062 0,210 0,583 

[+1,+5] -0,00719 0,00156 -0,182 0,572 

[0,+10] 0,02467 0,00311 0,442 0,671 

 

Kuvio 11. Maan rajojen sisällä tapahtuneiden yrityskauppojen normaalista odotetusta 

tuotosta poikkeavat tuotot 

Vaikka tilastollisesti merkitseviä tuloksia ei tämän tutkimuksen osalta tullut, voidaan 

tuloksista vetää johtopäätös, että ainakaan erityisen suuria tuottoja osakkeenomistajille ei 

tämän tutkimuksen otoksen osalta ole havaittavissa. 

Kuvio 12. havainnollistaa maan rajojen ylittävien yrityskauppojen ilmoitusten normaalista 

odotetusta tuotosta poikkeavat tuotot. Tuotot maan rajojen ylittävien yritysostoilmoitusten 

osalta ovat tämän tutkimuksen valossa erittäin pieniä. Tämä toisaalta tukee sitä 

näkemystä, että sijoittajat ja omistajat näkevät maan rajat ylittävät yritysostot riskisimpinä 

kuin maan rajojen sisällä toteutettavat yritysostot.  

 



52 
 

 

Kuvio 12. Maan rajat ylittävien yrityskauppojen ilmoitusten normaalista odotetusta 

tuotosta poikkeavat tuotot. 

Suurin tuotto tutkimuksessa on havaittavissa seitsemän päivää tapahtuman jälkeen. 

Tuotto on kuitenkin vain 0,6%. Vastaava negatiivinen tuotto on toisaalta havaittavissa 

yhdeksän päivää tapahtuman jälkeen. Tutkimuksen valossa voidaan todeta, että ainakaan 

Pohjoismaissa maan rajat ylittävät yritysostot eivät ole erityisen tuottavia omistajan 

näkökulmasta. Myös aikaisemmat tutkimustulokset ovat suhteellisen samansuuntaisia, 

vaikka hieman suurempia tuottoja onkin eri tutkimuksissa ollut. Myöskään kuvion 13 

kumulatiiviset tuotot eivät anna aihetta juhlaan, sillä kurssi on heilunut tapahtumapäivän 

ympärillä lievän positiivisen tuoton ja lievän negatiivisen tuoton välillä. 
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[t1,t2] CAAR Variance J1 p-value 

[-10,-1] -0,00003 0,00038 -0,002 0,499 

[-5,-1] 0,00337 0,00019 0,243 0,596 

[-1,+1] 0,00489 0,00012 0,455 0,675 

[0,0] -0,00029 0,00004 -0,047 0,519 

[0,+1] 0,00126 0,00008 0,143 0,557 

[+1,+5] 0,01022 0,00019 0,736 0,769 

[+1,+10] 0,00681 0,00038 0,347 0,636 

 

Kuvio 13. Maan rajat ylittävien yrityskauppojen normaalista odotetusta tuotosta 

poikkeavat kumulatiiviset tuotot. 

Kumulatiiviset tuotot maan rajat ylittävien yrityskauppojen osalta ovat olleet erittäin pieniä. 

Kuvion 13 ja graafisessa muodossa olevan kuvion 14 avulla voidaan havaita lievää 

negatiivistä tuottoa ennen tapahtumaa ja lievää positiivista kurssikehitystä tapahtuman 

jälkeen. Tämänkään otoksen suhteen tosin ei tutkimuksessa ollut havaittavissa 

tilastollisesti merkitseviä tuottoja. Tuotto verrattuna maan rajojen sisäpuolella 

tapahtuneiden yritysostojen ilmoitusten tuottoonkin verrattuna on ollut suhteellisen lievää. 

Aikaisemmat tutkimukset maan rajat ylittävistä yritysostojen ilmoitusten tuotoista ovat 

olleet kuitenkin pääosin hieman enemmän positiivisia kuin tässä tutkimuksessa havaitut 

tuotot. 
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Kuvio 14. Maan rajat ylittävien yrityskauppojen normaalista odotetusta tuotosta 

poikkeavat kumulatiiviset tuotot. 

Molempien ryhmien osalta voidaan todeta, että Pohjoismaissa tämän tutkimuksen 

rajauksia käyttäen ei ole ollut saatavissa suuria tuottoja osakkeenomistajan 

näkökulmasta. Aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattuna tämä on samansuuntainen 

lopputulos. Tulokset ovat osaltaan selitettävissä sillä, että ostava yritys joutuu lähes aina 

maksamaan preemion myyvän yrityksen osakkeenomistajille. Tämä puolestaan johtaa 

siihen, että maksettu preemio pitäisi tulla takaisin synergiahyötyinä tulevaisuudessa. 

Yrityskaupan monimutkaisuus johtaa kuitenkin siihen, että synergiahyötyjä ei usein ole 

saatavilla muun muassa organisaatioiden eroavaisuuksista tai heikosta 

integraatioprosessin johtamisesta johtuen. 
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8 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

8.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

Tämän tutkielman päätarkoitus oli tutkia yrityskaupan vaikutusta ostavan yrityksen arvoon 

kahdessa eri ryhmässä: maan rajat ylittävissä yrityskaupoissa ja maan rajojen sisällä 

tapahtuvissa yrityskaupoissa. Alueellisena rajauksena tutkimuksessa käytettiin 

Pohjoismaita, koska haluttiin selvittää, onko suhteellisen samankaltaisten markkinoiden 

osalta eroavaisuuksia näiden kahden eri ryhmän välillä.  

Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus vastata kahteen eri kysymykseen, joista ensimmäinen 

on: 

Tutkimuskysymys 1: Millainen vaikutus yritysostoilmoituksella on ollut ostavan yrityksen 

arvoon maan rajat ylittävien yritysostojen ja maan rajojen sisällä tapahtuneiden 

yritysostojen osalta? 

Tutkimuksessa havaittiin, että merkittäviä eroavaisuuksia kahden eri ryhmän välillä ei ole. 

Molemmissa ryhmissä havaittiin lievä positiivinen vaikutus yrityskaupan julkistamistiedon 

jälkeen. Tästä voidaan päätellä, että omistajat/sijoittajat eivät ole nähneet laajentumisen 

riskisyydessä eroja näiden kahden eri ryhmän välillä. Tulokset ovat linjassa aikaisempien 

tutkimustulosten kanssa: monissa yrityskauppaa koskevista tutkimuksista on havaittu, 

että yrityskauppailmoitus on lievästi omistajan arvoa lisäävä tekijä ja kurssi on 

keskimäärin ollut pienessä nousussa ilmoituksen jälkeen. Aikaisemmissa tutkimuksissa 

on myös havaittu, että laajentuminen oman maan rajojen ulkopuolelle näkyy yleensä 

positiivisena kurssireaktiona osakkeen hinnassa. Myös ristiriitaisia tutkimustuloksia 

aiheen tiimoilta on paljon. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vertailussa niihin 

tutkimustuloksiin, joissa tutkimusmenetelmänä on ollut sama tai samankaltainen 

tapahtumatutkimus. 

Yrityskauppa on moninainen prosessi, ja sitä voidaan tarkastella monen eri talousteorian 

valossa. Helpoin tapa lähestyä yrityskauppaa on jakaa teoriat kahteen eri ryhmään: 

käyttäytymistä koskeviin teorioihin ja yritysarvon kasvattamista koskeviin teorioihin. 
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Ensimmäisen ryhmän avulla voidaan ymmärtää, että yrityskauppa ei ole aina omistajan 

etujen mukaista. Tietyissä tilanteissa yritysjohto voi esimerkiksi Hubris -teorian mukaan 

lähteä kasvattamaan yritystä ajamalla omaa etuaan henkilökohtaisiin syihin perustuen. 

Näissä tilanteissa voi kehkeytyä selkeä ristiriita yritysjohdon ja omistajan välille. Toinen 

ryhmä pitää sisällään talousteoriat, joissa yrityskauppa nähdään lähtökohtaisesti tulevia 

kassavirtoja maksimoivana toimenpiteenä. Näissä tapauksissa, ainakin teorian mukaan, 

kurssireaktion tulisi olla markkinoilla positiivinen. Yrityskaupassa on kuitenkin usein 

haastavin osio vasta varsinaisen kaupan toteuttamisen jälkeen, eli integraatiovaiheessa. 

Tämä tuo suuria haasteita työntekijöille, yritysjohdolle sekä omistajille, kun arvioidaan 

tulevaisuudessa tapahtuvia synergiaetuja.  

Tässä tutkimuksessa lähtökohtaisena oletuksena oli, että maan rajat ylittävät yrityskaupat 

tuottavat omistajalle vähemmän arvoa maan rajojen sisällä tapahtuviin yrityskauppoihin 

nähden. Tämä oletus tehtiin näkemyksellä, että synergiaetuja on vaikeampi toteuttaa, kun 

siirrytään rajojen yli uusille markkinoille. Myyvän yrityksen omistajien näkemys tulevista 

kassavirroista, ja yrityksen arvosta, ei ole yhteydessä ostavan yrityksen maantieteelliseen 

sijaintiin. Näin ollen, mikäli tehdään oletus, että kauppahinta on keskimäärin saman verran 

ostettavan yrityksen kohdalla molemmissa ryhmissä, voitiin olettaa, että rajat ylittävät 

yrityskaupat tuottavat omistajilleen vähemmän verrattuna rajojen sisällä tapahtuviin 

yrityskauppoihin. Tämän tutkimuksen osalta näin ei kuitenkaan ollut. 

Tutkimuksen toinen kysymys käsitteli tehokkaita markkinoita: 

Tutkimuskysymys 2: Ovatko markkinat olleet tehokkaat tutkimuksen otoksen osalta? 

Tämän tutkimuksen tulokset eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, joten nollahypoteesi jää 

voimaan ja näin ollen ei ole näyttöä siitä, etteivätkö markkinat olisi tehokkaat. 

Tutkimustulokset antavat kuitenkin suuntaviivat sille analyysille, että ainakaan merkittäviä 

tietovuotoja ei markkinoille ole ollut. Kurssireaktio näyttäisi keskittyvän 

yritysostoilmoituksen julkistamispäivälle ja hieman sen jälkeiselle ajalle. 

Tutkielman tekemisen yhteydessä on käynyt selväksi, että yrityskaupan analysoiminen 

ennen kauppaa ja kaupan jälkeen on todella haastavaa. Haastavuus johtuu erityisesti 

siitä, että kaupan osapuolilla on käytettävissä eri määrä tietoa ennen kauppaa. Kaupan 
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jälkeisen ajan haastavuus tulee erityisesti siitä, että kahden eri organisaation sovittaminen 

yhteen tuo lähes aina haasteita ja vaatii tarkan sekä pitkäjänteisen suunnitelman. 

Suunnitelman puuttuminen ja puutteet integraatiovaiheessa voivat johtaa todella huonoon 

lopputulokseen, vaikka lähtökohtaisesti taloudellinen arvio yrityksen arvosta olisi ennen 

kauppaa ollut oikea. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tätä päätelmää: tuotot omistajille 

ovat keskimäärin erittäin pieniä ja heijastavat selkeästi myös ennakkoluuloja tulevista 

synergiaeduista ja kauppojen todellisesta arvonlisäyksestä omistajille. 

 

8.2 Keskustelua tuloksista 
 

Aikaisemmissa tutkimuksissa erityisesti yrityskaupan integraatiovaihe nousee esiin. 

Tutkimuksissa on havaittu, että ne yritykset, joilta löytyy entuudestaan kokemuksesta 

integraatioprosessista suoriutuvat vaiheesta parhaiten, erityisesti maan rajat ylittävissä 

yrityskaupoissa paremmin ((Angwin & Meadows, (2015), Chatterjee, et al., (1992), 

Gatesin ja Veryn (2003), Waldman ja Javidan, (2009), Haspeslagh ja Jemison (1991)). 

Erityisesti silloin, kun kulttuuriset erot ovat suuret, on integraatiokokemuksesta ja 

muutosjohtamiskokemuksesta olemassa havaittavia hyötyjä.  

Onnistuneen yrityskaupan taustalla voidaankin nähdä siis hyvin huolellisesti suunniteltu 

integraatioprosessi, eikä pelkästään tunnuslukuihin perustuvaa taloudellista analyysiä. 

Pahimmassa tapauksessa epäonnistunut yrityskauppa voi saastuttaa sekä ostavan 

yrityksen kulttuurin, että ostettavan yrityksen organisaatiokulttuurin. Tällaiset tapaukset 

ovat varmasti osaltaan selittämässä sitä, miksi omistajat reagoivat niin useasti 

negatiivisesti yrityskauppailmoitukseen. Myyvän yrityksen puolelta yrityskauppa tietää 

usein huomattavaa preemiota nykyiseen kurssitasoon nähden, eikä vastaavaa pelkoa 

tulevista synergiaeduista sen hetkiseen osakkeen hintatasoon nähden ole olemassa. Näin 

ollen yhteenvetona voidaan todeta, että ostajan näkökulmasta yritysjohdon olisi syytä 

analysoida ostettavaa yritystä monesta eri näkökulmasta. Erityistä huomiota tulisi 

kiinnittää integraatiovaiheeseen ja suunnitelmalliseen kaupan toteuttamiseen, mutta 

luonnollisesti myös maksettavaan kauppasummaan. Myyvän yrityksen omistajien 

puolesta yrityskauppa näyttää tutkimuksen mukaan olevan lähes aina kannattava, sillä 
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ainakin julkisesti noteerattujen yritysten osalta kauppa tietää lähes aina reilua preemiota 

verrattuna tarjousta edeltävään kurssihintaan verrattuna. 

Tämän tutkimuksen osalta tutkimustulokset eivät poikkea kovin paljon aikaisemmista 

tutkimustuloksista. Kurssireaktio aikaisemmissa tutkimuksissa sekä maan rajojen sisällä 

tapahtuneissa, että maan rajat ylittävissä yritysostoissa on ollut hyvinkin maltillinen. Tämä 

heijastaa selkeästi omistajien ja sijoittajien olevan melko varovaisia arvioitaessa 

saavutettavia hyötyjä suhteessa maksettavaan kauppahintaan. 

Tässä tutkielmassa käytiin läpi myös motiiveja otoksen suurimpien yrityskauppojen osalta. 

Motiivit yrityskaupan toteuttamiselle olivat yleensä yhdistelmä taloudellisten 

synergiahyötyjen saavuttamista, sekä strategisen kasvun tukemista joko maantieteellisen 

laajentumisen tai uusien teknologioiden avulla. Pohjoismaiden osalta suuria kulttuurisia 

eroja ei ole havaittavissa, koska yhteinen kieli kommunikoinnissa sekä toimintatapojen 

tuntemuksessa on hyvällä tasolla. Näin ollen tiedon- sekä teknologiaosaamisen 

siirtäminen ei pitäisi aiheuttaa yhtä suuria vaikeuksia kuin esimerkiksi kiinalaisyritysten 

laajentuessa länsimaisille markkinoille. Motiivit yritysostoille tuntuvatkin vaihtelevan 

riippuen siitä, mikä on yrityksen maantieteellinen sijainti, tai mikä jakelukanavaverkosto 

yritykselle on käytettävissään. Tämän lisäksi myös taloudelliset edut synergioiden 

muodossa sekä strateginen lisäys olemassa olevaan tuoteportfolioon nousevat usein 

esiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa motiiveja yrityskaupan toteuttamiselle on tarkasteltu 

usein juuri resurssiperäisen teorian kautta. 

Tämän tutkielman otoksen perusteella pohjoismaiset markkinat ovat useilla aloilla sen 

verran suppeat, että yritykset ovat selkeästi halunneet yhdistää useita eri tarkoitusperiä 

kaupan toteuttamisessa. Toteutuksen syyt ovat olleet yhdistelmä strategisten resurssien 

lisäämistä ja kilpailuedun saavuttamista.  

8.3 Tutkimuksen rajoitukset  
 

Tämän tutkimuksen rajoitukset liittyvät erityisesti tulosten yleistettävyyteen. Tutkimuksen 

otoskoon ollessa melko suppea, on myös tilastollinen merkitsevyys ollut heikko. 

Esimerkiksi täydellisten markkinoiden paikkansapitävyyttä ei pystyvä tämän tutkimuksen 
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tulosten perusteella arvioimaan, koska tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, 

nollahypoteesi jää voimaan ja näin ollen ei ole näyttöä siitä, etteivätkö markkinat olisi 

tehokkaat. Tutkimuksen otoksessa on ollut edustettuna myös yrityksiä eri toimialoilta, eikä 

tutkimustuloksia pystytä hyödyntämään tietyn alan yritysten yrityskauppoja 

analysoitaessa. 

 

8.4 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Maan rajat ylittävien yrityskauppojen vertailussa olisi mahdollisuus jakaa tutkittava otos 

eri alojen suhteen. Näin ollen pystyttäisiin vertailemaan, onko eroavaisuuksia eri alojen 

suhteen olemassa. Myös maantieteellistä rajausta on mahdollisuus muuttaa, mikäli 

halutaan tutkia pelkästään pohjoismaisten yritysten toteuttamien yrityskauppojen 

vaikutusta ostavan yrityksen arvoon. Esimerkiksi pohjoismaisten yritysten tekemät 

yrityskaupat Venäjälle olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde. Venäjälle laajentuessa 

nousisi eroon tähän tutkimukseen verrattuna erityisesti poliittiset tekijät, sekä lakiin 

perustuvat rajoitteet yrityksen laajentumiselle. Tässä tutkielmassa esiin ovat nousseet 

selkeästi integraatiovaihe. Integraatiovaihe Pohjoismaissa sijaitsevan yrityksen ja 

Venäjällä sijaitsevan yrityksen suhteen on kuitenkin mahdollisesti täysin erilainen. Näin 

ollen on vaikea sanoa, näkisivätkö sijoittajat ja omistajat mahdollisen laajentumisen 

positiivisena vai negatiivisena pohjoismaiselle yritykselle. 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Lähdeluettelo 

 

Adams, C. & Neely, A., 2000. The performance prism to boost M&A success. Measuring Business 

Excellence, 4(3), pp. 19-23. 

Agerlof, G. A., 1970. The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The 

Quarterly Journal of Economics, 84(3), pp. 488-500. 

Ahern, K. R. & Weston, F. J., 2006. M&As: The Good, the Bad, and the Ugly, University of California, Los 

Angeles: Journal of Applied Finance. 

Alexandridis, G., Fuller, K. P., Terhaar, L. & Travlos, N. G., 2013. Deal size, acquisition premia and 

shareholder gains. Journal of Corporate Finance, Issue 20, pp. 1-13. 

AlfaLaval, 2014. Alfa Laval. [Online]  

Available at: http://www.alfalaval.com/media/news/investors/2014/alfa-laval-acquires-frank-mohn-as-

a-leaderin-marine-and-offshore-pumping-systems-and-strengthens-its-fluid-handling-portfolio/ 

[Haettu 2 4 2017]. 

Ali-Yrkkö, J., 2002. Mergers and Acquisitions - Reasons and Results, Helsinki: The Research Institute of 

the Finnish Economy. 

Anderson, R., 2007. Financial Times. [Online]  

Available at: https://www.ft.com/content/a568c850-5a46-11dc-9bcd-0000779fd2ac 

[Haettu 2 4 2017]. 

Angwin, D. N. & Meadows, M., 2015. New Integration Strategies for Post-Acquisition Management. Long 

Range Planning, Osa/vuosikerta 48, pp. 235-251. 

Arslan & Simsir, 2016. Measuring Takeover Premiums in Cross-Border Mergers and Acquisitions: Insights 

from Turkey. Emerging Markets Finance & Trade, Issue 52, pp. 188-203. 

Ball, R. & Brown, P., 2013. Ball and Brown (1968): A Retrospective, Chigaco, New South Wales: Social 

Science Research Network. 

Barney, J. B. & Hesterly, W. S., 2008. Strategic Management and Competitive Advantages. s.l.:Pearson 

Prentice Hall. 

Bebchuk, L. & Fried, J., 2004. Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive 

Compensation, Cambridge, Massachusetts, and London, England: Harvard University Press. 

Berkovitch, E. & Naraynan, M., 1993. Motives for Takeovers: An empirical Investigatin. Journal of 

Financial and Quantitative Analysis, 28(3), pp. 347-362. 

Biswas, R. & Fraser R, D. M. A., 1997. The international market for coprorate control: evidence from 

acquisitions of financial firms. Global Finance Journal, 8(1), p. 33. 



61 
 

Black, E. L. C. & Jandik, T. A., 2001. Detecting long-run abnormal stock returns: The emprical power and 

specification of test statistics, Arkansas: University of Arkansas. 

Black, E. L., Doukas, A. J., Xiaofei, X. & Guo, J., 2015. Gains to Chinese Bidder Firms: Domestic vs. Foreign 

Acquisitions. European Financial Management, 21(5), pp. 905-935. 

Boateng, A., Qian, W. & Tiangle, Y., 2008. Cross-Border M&As by Chinese Firms:An Analysis of Strategic 

Motives and Performance. Thunderbird International Business Review, 50(4), pp. 259-270. 

Bosse, D. & Phillips, R., 2016. AGENCY THEORY AND BOUNDED SELF-INTEREST. Academy of Management 

Review, 41(2), pp. 276-297. 

Bruner, R. F., 2002. Does M&A Pay? A Survey for the Decision-Maker. Journal of Applied Finance, 12(1), 

p. 48. 

Bryant, C., 2016. Investopedia. [Online]  

Available at: http://www.investopedia.com/articles/insights/042616/mergers-acquisitions-report-2-

trends-market.asp 

[Haettu 6 2 2017]. 

Cakiki, N., Hessel, C. & Tandon, K., 1994. Foreign acquisition in the United States: Effect on shareholder 

wealth of foreign acquising firms.. Journal of Banking & Finance, pp. 307-329. 

Celikyurt, U., Sevilir, M. & Shivdasani, A., 2010. Going public to acquire? The acquisition motive in IPOs. 

Journal of Financial Economics , Issue 96, pp. 345-363. 

Chakrabarti, R., Gupta-Mukherjee, S. & & Jayaraman, N. J., 2008. Mars–Venus marriages: Culture and 

cross-border M&A. Journal of International Business Studies, 40(2), p. 216–236. 

Chatterjee, S., Lubatkin, M. H., Schweiger, D. M. & and Weber, Y., 1992. Cultural differences and 

shareholder value: Explaining the variability in the performance of related mergers. Strategic 

Management Journal, 13(5), pp. 319-334. 

Chulwoo & Kun, 2015. A Study on the Mediating Effect of Post-Merger Integration (PMI) on Merger 

Stress, Leadership, and Performance:Focusing on Merged Public Institutions in Korea. Asian Journal of 

Political Science, 23(2), pp. 161-183. 

Citycon, 2015. Citycon. [Online]  

Available at: http://www.citycon.com/fi/sektor-gruppenin-osto 

[Haettu 1 4 2017]. 

Conn, R. L., Cosh, A. & Guest, P. M., 2005. The Impact on UK Acquirers of Domestic, Cross-border, Public 

and Private Acquistions. Journal of Business Finance & Accounting, 32(5), pp. 815-870. 

Craninckx, K. & Huyghebaert, N., 2011. Can Stock Markets Predict M&A Failure? A Study of European 

Transactions in the Fifth Takeover Waveth. European Financial Management, 17(1), pp. 9-45. 



62 
 

Crooks, E., 2006. Financial Times. [Online]  

Available at: https://www.ft.com/content/836f18c8-8e75-11db-a7b2-0000779e2340 

[Haettu 31 3 2017]. 

Datta, D. K. & Puia, G., 1995. Cross-Border Acquisitions. An Examination of the Influence of Relatedness 

and Cultural Fit on Shareholder Value Creation U.S Acquiring Firms. Management International Review, 

35(4), pp. 337-359. 

DePamphilis, D., 2011. Mergers and Acquisitions Basics. London: Elsevier Inc. 

DePamphilis, D., 2011. Mergers and Acquisitions Basics - All You Need to Know. 5 toim. Burlington: 

Academic Press. 

Devos, E., Kadappakam, P.-R. & Krishnamurthy, S., 2008. How Do Mergers Create Value? A Comparison of 

Taxes, Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations for Synergies, Oxford: Oxford 

University Press. 

Dikovan, D. & Sahib, P., 2013. Is cultural distance a bane or a boon for cross-border acquisition 

performance?. Journal of World Business, 48(1), p. 77–86. 

Edwin, A., 2014. Bloomberg. [Online]  

Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-09-15/tdc-agrees-to-buy-norway-cable-

provider-get-as-for-2-2-billion 

[Haettu 1 4 1017]. 

Eurostat, 2014. Business demography by size class. [Online]  

Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

[Haettu 28 3 2016]. 

Evripidou, L., 2012. M&As in the airline industry: motives and systematic risk. International Journal of 

Organizational Analysis, 20(4), pp. 435-446. 

Fama, E. F., 1970. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. Journal of Finance, 

25(2), pp. 383-417. 

Ferreira, M. P., Santos, J. C., de Almeida, M. I. R. & Reis, N. R., 2014. A bibliometric study of top strategy 

and international business journals, 1980–2010. Journal of Business Research. 

Finlex, 2014. Kilpailulaki. [Online]  

Available at: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110948?search[type]=pika&search[pika]=yrityskauppa 

[Haettu 11 4 2014]. 

Fox, J., 2002. Fortune. [Online]  

Available at: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2002/12/09/333473/index.htm 

[Haettu 15 April 2014]. 



63 
 

Gates, S. & Very, P., 2003. Measuring Performance During M&A Integration. Long Range Planning, 

Osa/vuosikerta 36, pp. 167-185. 

Grinstein, Y. & Hribar, P., 2004. CEO compensation and incentives: Evidence from M&A bonuses. Journal 

of Financial Economics, 73(1), pp. 119-143. 

Haspeslagh, P. &. J. D., 1991. Managing acquisitions. Creating value through corporate renewal, New 

york: Free press. 

Hillier, D., Girnblatt, M. & Titman, S., 2008. Financial Markets and Corporate Strategy. European toim. 

New York: McGraw-Hill Education. 

Hofstede, G., 1980. Culture's consequences: International differences in work-related values. s.l.: Beverly 

Hills: Sage Publications. 

Hopkins, D. H., 2008. Cross-Border Mergers and Acquisitions: Do Strategy or Post-Merger Integration 

Matter?. International Management Review, 4(1), pp. 5-10. 

Huang, Q., Jiang, F., Lie, E. & Yang, K., 2014. The role of investment banker directors in M&A, s.l.: Journal 

of Financial Economics. 

Huyghebaert, N. & Luypaert, M., 2010. Antecedents of growth through mergers and acquisitions: 

Empirical results from Belgium. Journal of Business Research, Issue 63, pp. 392-403. 

Ibison, D., 2006. Financial Times. [Online]  

Available at: https://www.ft.com/content/30c49a04-6fe3-11db-9da6-0000779e2340 

[Haettu 1 4 2017]. 

Immonen, R., 2008. Yritysjärjestelyt. 4 toim. Helsinki: Talentum Oyj. 

Jensen, M. C., 1986. Agency costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. American 

Economic Review, 76(2), pp. 323-329. 

JPMorgan Chase & Co, 2016. 2016 M&A Global Outlook. [Online]  

Available at: https://www.jpmorgan.com/global/insights/maglobaloutlook 

[Haettu 22 12 2016]. 

Katramo, M. ym., 2011. Yrityskauppa. 1 toim. Espoo: WSOYpro Oy. 

Kerfoot, K. M., 2010. Leaders, Self-Confidence, and Hubris: What’s the Difference?. Nursing Economic$, 

28(5). 

Kilpailulaki, 2014. 2006, luku 4: 21§, s.l.: Finlex. 

Kilpailuvirasto, 2011. Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta. [Online]  

Available at: https://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/Suuntaviivat-1-2011-Yrityskauppavalvonta.pdf 

[Haettu 1 2011]. 



64 
 

Kiymaz, H. & Baker, H. K., 2008. Short-Term Performance, Industry Effects, and Motives: Evidence from 

Large M&As. Quarterly Journal of Finance & Accounting, 47(2), pp. 17-44. 

Kräussl, R. & Topper, M., 2006. Size does matter - Firm Size and the Gains on the Dutch market, 

Amsterdam: Vrije Universite Amsterdam. 

Lehto, E., 2006. Motives to restructure industries: Finnish evidence of cross-border and domestic 

mergers and acquisitions. Papers in Regional Science, 85(1). 

Lobanova, J., Kračun, D. & Kavkler, A., 2016. Growth Effects of Cross-border Mergers and Acquisitions in 

European Transition Countries. Naše gospodarstvo/Our Economy, 64(4), pp. 3-11. 

Ltd, S., 2006. Globenswire. [Online]  

Available at: https://globenewswire.com/news-release/2006/04/20/342164/97697/en/SeaDrill-Limited-

Compulsory-Acquisition-and-Delisting-Of-Smedvig-ASA.html 

[Haettu 31 3 2017]. 

Majumdar, S. K., Yaylacicegi, U. & Moussawi, R., 2012. Mergers and synergy: Lessons from contemporary 

telecommunications history. Telecommunications policy, 36(2), pp. 140-154. 

Marks & Mirvis, 2012. A research agenda to increase merger and acquisition success, 2012. 61-75. UK: 

Edward Elgar Publishing Limited. 

Martin, R. L., 2006. M&A: The One Thing You Need to Get Right. Harvard Business Review, Issue June, pp. 

42-44. 

Morresi, O. & Pezz, A., 2011. 21 years of international M&As and joint ventures by Italian medium-sized 

listed firms: Value creation or value destruction?. Research in International Business and Finance, Issue 

25, pp. 75-87. 

Mäntylä, J.-M., 2010. Näin yrityskauppa sulatellaan. Talouselämä, 74(34), p. 71. 

Neelam, R., Suredra S., Y., P.K & Jain, 2013. Market Response to The Announcement of Mergers and 

Acquisitions: An Empirical Study from India, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: 

SAGE Publications. 

Nguyen, H. T., Yung, K. & Sun, Q., 2012. Motives for Mergers and Acquisitions: Ex-Post Market Evidence 

from the US.. Journal of Business Finance & Accounting, 39(9/10), pp. 1357-1375. 

Nicholson, R. R. & Salebar, J., 2013. The motives and performance of cross-border acquirers from 

emerging economies: Comparison between Chinese and Indian firms. International Business Review, 

22(6), pp. 963-980. 

Niemelä, J., 2012. Omistaja-arvon kehittäminen yritysostoilla - onko brändiarvo usein vain 

mielikuvitusta?. [Online]  

Available at: http://www.taloussanomat.fi/files/Omistaja-



65 
 

arvon_kehittaminen130312_ACF_SanomaPro.pdf 

[Haettu 1 April 2014]. 

Osakeyhtiölaki 2006, l., 2014. Osakeyhtiölaki, s.l.: Finlex. 

Peterson, P. P., 1989. Event Studies: A Review of Issues and Methodology. Quarterly Journal of Business 

& Economics, 28(3), pp. 36-66. 

PricewaterhouseCoopers, 2014. Yrityskaupan vaiheet. [Online]  

Available at: https://www.pwc.fi/fi/palvelut/tiedostot/yrityskaupan_vaiheet.pdf 

[Haettu 11 4 2014]. 

Rieck, O. & Doan, C. T., 2007. Shareholder Wealth Effects of Mergers & Acquisitions in the Telecoms 

Industry, Nayang: Nayang Technology University. 

Sarala, R. M., 2010. The impact of cultural differences and acculturation factors on post-acquisition 

conflict. Scandinavian Journal of Management, Osa/vuosikerta 26, pp. 38-56. 

Schein, E., 1985. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass Inc. 

Shimizu, K., Hitt, A., Vaidyanath, D. & Pisano, V., 2004. Theoretical foundations of cross-border mergers 

and acquisitions: A review of current research and recommendations for the future. Journal of 

International Management, Osa/vuosikerta 10, pp. 307-353. 

Siikarla, P. J., 2006. Osakeyhtiölaki & käytäntö. 1st toim. Helsinki: Yrityskirjat Oy. 

Stephen, P. F., Narayanan, J. & Sanjiv, S., 2013. CEO Overconfidence and International Merger and 

Acquisition Activity. Journal of Financial and Quantative Analysis, 48(1), pp. 137-164. 

Stockmann, 2007. Stockmann. [Online]  

Available at: http://www.stockmanngroup.com/en/news-releases/-

/stock/showDisclosure/238420/STOCKMANN+LAUNCHES+A+PUBLIC+TENDER+OFFER+FOR+LINDEX 

[Haettu 1 4 2017]. 

Tao, F., Liu, X., Gao, L. & Xia, E., 2017. Do cross-border mergers and acquisitions increase short-term 

market performance? The case of Chinece firms. International Business Review, Osa/vuosikerta 26, pp. 

189-202. 

Telenor, 2005. Telenor. [Online]  

Available at: https://www.telenor.com/media/press-releases/2005/telenor-acquires-vodafone-sweden/ 

[Haettu 2 4 2017]. 

Tenhunen, L. & Werner, R., 2000. Yrityskaupan käsikirja. 3 toim. Helsinki: Tietosanoma. 

Vaihekoski, M., 2004. Excel ja rahoitusalan sovellukset. 1st toim. Helsinki: WSOY. 



66 
 

Waldman, D. A. & Javidan, M., 2009. Alternative forms of charismatic leadership in the integration of 

mergers and acquisitions. The Leadership Quarterly, 20(2), pp. 130-142. 

Wansley, J. W., Lane, W. R. & Yang, H. C., 1983. Abnormal Returns To Acquired Firms By Type of 

Acquisition and Method of Payment. The premium paid to an acquired firm in a merger, 12(3), pp. 16-22. 

Wernerfelt, B., 1984. A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5(2), pp. 171-

180. 

Viita, K., 2014. Bloomberg. [Online]  

Available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-22/ssab-to-buy-finnish-steelmaker-

rautaruukki-for-1-56-billion 

[Haettu 2 4 2017]. 

Xiang, P., Zhou, J., Zhou, X. & Ye, K., 2012. Construction Project Risk Management Based on the View of 

Asymmetric Information. Journal of Construction Engineering and Management, 138(11), pp. 1303-1311. 

Zhu, K. & Weyent, J. P., 2003. Strategic decisions of new technology adoption under asymmetric 

information: a game‐theoretic model. Decision sciences, 34(4), pp. 643-675. 

 

 



 
 

Liitteet. 

Tutkimuksessa mukana olevat rajat ylittävät yritysostot: 

Ostava yritys Ostettava yritys Julkistamispäivämäärä 

AB Sagax NREP-Ppty,Helsinki(10) 07.02.2010 

AB Sagax Real Estate Portfolio,Finland 08.01.2016 

AB Sagax Sanoma Oyj-RE Properties 01.17.2014 

AF AB Advansia AS 09.07.2012 

Affecto Oyj Component Software Group ASA 06.11.2007 

Alfa Laval AB Aalborg Industries Holding A/S 12.21.2010 

Alfa Laval AB Fincoil-teollisuus Oy 11.09.2007 

Alfa Laval AB Frank Mohn AS 04.07.2014 

Atea ASA Axcess A/S 12.04.2014 

Atria Group PLC Sardus AB 02.16.2007 

Bringwell International AB NaturaMed Pharma AS 09.06.2007 

Capinordic A/S Nordisk Fondservice AB 05.07.2007 

CapMan Oyj Cederroth Intressenter AB 05.18.2008 

Citycon Oyj Balticgruppen Handels AB 05.25.2007 

Citycon Oyj Liljeholmsplan Fastighets AB 08.22.2006 

Citycon Oyj Stenungs Torg Fastighets AB 05.22.2006 

Danske Bank A/S Sampo Bank PLC 11.09.2006 

Eniro AB Findexa AS 09.26.2005 

Eniro AB Krak 06.01.2007 

Fastighets AB Balder Oesterfaelled,Copenhagen 01.03.2012 

Fiskars Oyj Abp Royal Copenhagen A/S 12.12.2012 

Goodtech ASA E&I Intressenter AB 08.23.2010 

Intrum Justitia AB Aktiv Kapital-Credit Mgmt Op 11.03.2010 

Keops A/S AFA Fastigheter-Timotejen 11.28.2006 

Keops A/S European Ppty Investors-Office 06.26.2006 

Mekonomen AB AS Sorensen og Balchen 01.27.2011 

NeuroSearch A/S Carlsson Research AB 08.23.2006 

Nokia Oyj TrollTech ASA 01.28.2008 

Nordea Bank AB Fionia Bank A/S 08.31.2009 

Nordea Bank AB Roskile Bank A/S-branches (9) 09.29.2008 

Nordnet AB Amanda Capital Oyj 05.15.2009 

Norwegian Energy Co ASA Talisman Oil Denmark Ltd 04.25.2008 

PSI Group ASA CashGuard AB 04.16.2008 

Ratos AB Arcus-Gruppen AS 07.12.2005 

Ratos AB Contex Scanning Technology A/S 07.23.2007 

Ratos AB Finnkino Oy 03.21.2011 

Ratos AB Hag ASA 05.23.2007 

Ratos AB Hent AS 05.24.2013 

Ratos AB Medifiq Healthcare 07.17.2006 



 
 

Ratos AB Nebula Oy 03.25.2013 

Ratos AB Stofa A/S 07.08.2010 

Royal Unibrew A/S Oy Hartwall Ab 07.11.2013 

Scanfil Oyj PartnerTech AB 05.25.2015 

SSAB AB Rautaruukki Oyj 01.22.2014 

Steen & Strom ASA Mitt i City Karlstad FAB 10.28.2005 

Stockmann Oyj Abp Lindex AB 10.01.2007 

Storebrand ASA SPP Livforsakring AB 09.03.2007 

Sweco AB Finnmap Consulting Oy 12.19.2011 

Svenska Handelsbanken AB Lokalbanken i Nordsjaelland 09.15.2008 

TDC A/S Get AS 09.15.2014 

Technopolis Oyj Niam V Garda 05.24.2016 

Telenor ASA B2 Bredband AB 05.23.2005 

Telenor ASA CyberCity 05.23.2005 

Telenor ASA Tele2 A/S 05.09.2007 

Telenor ASA Vodafone Sverige AB 10.31.2005 

TeliaSonera AB NextGenTel AS 05.16.2006 

TeliaSonera AB Vollvik Gruppen AS 08.29.2005 

TeliaSonera AB debitel Danmark A/S 02.01.2007 

Tieto Oyj Software Innovation AS 06.25.2015 

Vitrolife AB Unisense FertiliTech A/S 11.05.2014 

 

Liite 1. Maan rajat ylittävät yritysostot 

Tutkimuksessa mukana olevat maan rajojen sisällä tapahtuneet yritysostot: 

Ostava yritys Ostettava yritys Yritysostonjulkistamispvm 

AB Sagax Gambro AB-Property Portfolio 10.12.2007 

AB Sagax Properties(2),Stockholm 23.6.2011 

Acando AB Connecta AB 9.6.2014 

AF AB Benima AB 8.5.2006 

AF AB Epsilon Holding AB 18.10.2012 

AF Gruppen ASA Lab AS 18.12.2014 

AF Gruppen ASA Strom Gundersen Holding AS 14.4.2011 

Aker ASA Akastor ASA-Industrial Ppty(8) 9.11.2015 

Aker ASA Aker Philadelphia Shipyard 10.12.2007 

AllTele Allmanna Svenska Telef Universal Telecom 9.1.2013 

Aqualis ASA Weifa AS 17.6.2014 

BioPhausia AB Astrazeneca AB-Pharmaceutical 26.5.2008 

Bure Equity AB Skanditek Industriforvaltning 14.10.2009 

BW Gas ASA BW Gas ASA 28.4.2008 

Cloetta AB Alrifai Nutisal AB 9.12.2013 

Com Hem Holding AB Boxer TV Access AB 8.6.2016 



 
 

Corem Property Group AB Kungsleden AB-real estate(22) 22.12.2009 

D Carnegie & Co AB Hyresbostader i Sverige II AB 16.4.2014 

Dagon AB Klovern AB-Real Estate 9.3.2007 

Din Bostad Sverige AB Kungsleden AB-Residential 21.12.2006 

Din Bostad Sverige AB Undisclosed Residential 8.11.2007 

Dios Fastigheter AB Allokton AB-Properties(11) 21.12.2010 

Dios Fastigheter AB Kungsleden AB-Real Estate 7.8.2007 

Dios Fastigheter AB Norrvidden Fastigheter AB 13.4.2011 

Dios Fastigheter AB Stella Polaris Invest-Ppty(8) 7.7.2010 

DnB NOR ASA SkandiaBanken Bilfinans AS 23.10.2007 

EDB Business Partner ASA ErgoGroup AS 31.5.2010 

EDB Business Partner ASA IS Partner AS 9.1.2008 

Ekornes ASA IMG AS 16.12.2013 

Elisa Oyj Anvia Telecom Oy 30.5.2016 

Elisa Oyj Saunalahti Group Oyj 7.7.2005 

Eltek ASA Nera ASA 29.5.2006 

Entra ASA Norwegian Ppty ASA-Office 1.6.2016 

Fortum Oyj E ON Finland Oyj 2.2.2006 

Fortum Oyj Ekokem Oyj 13.5.2016 

Hafslund ASA Fortum Distribution AS 9.4.2014 

Hafslund ASA Fortum Power and Heat AS 9.4.2014 

Hafslund ASA Viken Fjernvarme AS 4.7.2006 

Hagstromer & Qviberg AB HQ Fonder Sverige AB 20.6.2005 

ICA Gruppen AB Apotek Hjartat AB 12.11.2014 

Inmeta ASA Crayon Group AS 30.11.2010 

Jeudan A/S Landic Property Danmark A/S 20.10.2009 

Jeudan A/S M Goldschmidt-Ppty Portfolio,9 13.1.2011 

Jeudan A/S Office Buildings,Copenhagen(7) 28.6.2012 

Jeudan A/S Properties Portfolio 12.6.2013 

Jeudan A/S Properties,Copenhagen(2) 14.3.2014 

Jeudan A/S Property Portfolio 22.2.2012 

Jeudan A/S Undisclosed Property 16.5.2007 

Jeudan A/S Undisclosed RE Portfolio 12.10.2009 

Jyske Bank A/S BRFkredit A/S 24.2.2014 

KappAhl Sverige AB London & Regional-Undisclosed 29.5.2008 

Kemira Oyj Finnish Chemicals Oy 7.2.2005 

Keops A/S Kungsleden AB-Commercial(172) 28.6.2006 

Klovern AB Carlyle Group LP-Globen City 24.1.2014 

Klovern AB Dagon AB 6.12.2011 

Klovern AB Fabege AB-Property Portfolio 8.9.2006 

Klovern AB KappAhl-Property,Molndal 10.10.2012 

Klovern AB Kungsleden AB-Properties(48) 7.8.2007 

Kungsleden AB Care Properties(44),Vastra 18.3.2005 



 
 

Kungsleden AB GE Capital RE-Properties(84) 15.8.2013 

Kungsleden AB GE Real Estate Sverige AB-Publ 28.3.2008 

Kungsleden AB Hemso Fastigheter-Properties(1 14.12.2012 

Kungsleden AB ICA Fastighets-Retail 20.5.2005 

Kungsleden AB NR Nordic & Russia-36 Ppty 20.12.2010 

Kungsleden AB NREP-Retail properties(6) 26.11.2010 

Kungsleden AB Nordic Modular Group AB 9.1.2007 

Kungsleden AB Northern Logistics Property- 13.10.2009 

Kungsleden AB Retail Properties(32) 17.6.2005 

Kungsleden AB Runsven Gruppen AB-Real Estate 19.12.2006 

Kungsleden AB Stena Fastigheter AB-Health 18.3.2005 

Kungsleden AB Tornet Fastighets AB-Property 7.3.2005 

Kungsleden AB Undisclosed Real Estate 9.11.2006 

Kungsleden AB Undisclosed Real Estate 6.12.2006 

Leroy Seafood Group ASA HAVFISK ASA 2.6.2016 

Leroy Seafood Group ASA Sjotroll Havbruk AS 28.9.2010 

Leroy Seafood Group ASA Veststar AS 26.2.2007 

Meda AB 3M Co-European Pharmaceutical 9.11.2006 

Meda AB Antula Healthcare AB 21.2.2011 

Meda AB Recip AB 25.10.2007 

Medivir AB BioPhausia AB 11.4.2011 

Mekonomen AB Meca Scandinavia AB 12.10.2011 

Midsona AB Internatural AB 5.7.2016 

Morpol ASA Jokelfjord Laks AS 13.1.2011 

Morpol ASA Marine Farms ASA 17.9.2010 

NCC AB Morgan Stanley P2-RE ppt,(2) 7.12.2011 

Nolato AB Cerbo AB 5.3.2007 

Nordjyske Bank A/S A/S Norresundby Bank 9.10.2014 

Norwegian Property ASA KLP Eiendom-Parts of Property 18.1.2012 

Opus Prodox AB Besiktningskluster 1 AB 9.7.2012 

Orexo AB Biolipox AB 15.10.2007 

Orkla ASA Jordan Personal & Home Care AS 22.6.2012 

Peab AB Peab Industri AB 15.10.2008 

Ratos AB Anticimex 6.12.2005 

Ratos AB EuroMaint AB 29.6.2007 

Ratos AB KVD Kvarndammen AB 29.11.2010 

RNB Retail & Brands AB JC AB 9.5.2006 

Saab AB Ericsson Microwave Systems AB 12.6.2006 

Saab AB ThyssenKrupp Marine Systems AB 14.4.2014 

Sanistal A/S Carl F A/S 11.1.2007 

Scribona AB Catella Corporate Finance AB 26.5.2010 

Spar Nord Bank A/S FIH Erhvervsbank-Customer Port 21.5.2014 

Spar Nord Bank A/S Sparbank A/S 18.9.2012 



 
 

Sparebank 1 SR-Bank ASA Kvinnherad Sparebank 26.5.2010 

Sparebanken Vest Sparebanken Hardangen 28.4.2011 

Statoil ASA Dong Generation Norge AS 4.7.2013 

Statoil ASA Norsk Hydro ASA 18.12.2006 

Suominen Oyj Ahlstrom-Home & Personal Bus 4.8.2011 

Sweco AB Vectura Consulting AB 17.6.2013 

Swedbank AB Folksam Fond AB 22.2.2007 

Swedbank AB Sparbanken Oresund AB 14.2.2014 

Sydbank A/S Diba Bank A/S 11.11.2013 

Sydbank A/S bankTrelleborg A/S 21.1.2008 

TDC A/S Fiber Newco A/S 17.11.2009 

TDC A/S Fullrate A/S 13.3.2009 

TDC A/S OnFone ApS 11.5.2011 

Tele2 AB E ON Bredband Sverige AB 30.6.2006 

Tele2 AB TDC Sverige AB 21.6.2016 

TTS Group ASA Sense EDM AS 30.4.2007 

Wallenstam AB Commercial Properties,Gothenbu 2.5.2013 

Wallenstam AB NIAM-RE Properties(7) 26.1.2011 

Wallenstam AB Vasakronan AB-Buildings(3) 18.11.2009 

Wallenstam AB Vasakronan AB-RE ppty(5) 4.7.2012 

Victoria Park AB Property Portfolio 22.5.2013 

Victoria Park AB Residential Property Portfolio 14.7.2016 

Wihlborgs Fastigheter AB Nordic Land Terminalen AB 12.4.2010 

XANO Industri AB AGES Industrier i Unnaryd AB 13.12.2012 

 

Liite 2. Maan rajojen sisällä tapahtuneet yritysostoilmoitukset 

 

 

 

 

 

 

 

 


