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2  Pörssilistaukset 2012–2016 

Vuosien 2012–2016 pörssilistautujia

Kansikuva: Robit juhlii listautumistaan kellonsoitolla. Robit tuli First North -markkinapaikalle 2015 ja siirtyi 2017 pörssilis-
talle. Vasemmalta talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Miettinen, hallituksen puheenjohtaja Harri Sjöholm ja toimitusjohtaja Mika 
Virtanen. Kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq.
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Siilistä DNA:han

Helsingin pörssiin listautui 28 uutta yhtiötä vuosina 2012–2016. Kuusi vuotta kestänyt hiljaisuus 
katkesi, kun Siili Solutions listautui First Northille.

Yleisön epätietoisuus ja merkinnän tekemisen vaikeus laimensivat ensimmäisissä anneissa innos-
tusta. Viimeisimmissä anneissa on tullut jo isompia määriä merkitsijöitä. 

Pikavoittoja eli ensimmäisen päivän kurssinousua suhteessa osakkeiden myyntihintaan ei kes-
kimäärin paljon tullut. Listausannit ovat olleet p/e-mittarilla kalliisti hinnoiteltuja.  Kuitenkin uudet 
listayhtiöt ovat kokonaisuudessaan kehittyneet paremmin kuin indeksi.

28 yhtiöön mahtuu sijoittajan kannalta kaksi varsinaista floppia. Nexstim sekä FIT Biotech, joiden 
kurssit ovat laskeneet yli 90 prosenttia.

Pörssistä tuli taas paikka, josta saattoi hankkia riskirahaa. Pääomasijoittajat ovat onnistuneet myy-
mään listauksen kautta yhtiöitään. Onnistuneita esimerkkejä ovat Asiakastieto, Pihlajalinna, Kotipiz-
za ja Consti.

Merkintöjen määrä selvästi korreloi osakkeen menestykseen. Yksityissijoittajilla on taito ymmärtää, 
milloin osaketta kaupataan edullisesti.

Pörssilistaukset 2012–2016 -selvitys käy läpi, miten Helsingin pörssiin tuli 28 uutta yhtiötä ja miten 
markkinat ottivat tulokkaat vastaan.

VTM Eljas Repo on perehtynyt listautumisten onnistumiseen Suomessa.  Pörssilistaukset 2012–2016 -raportti 
käsittelee Pörssisäätiön kannalta tärkeitä kysymyksiä: yritysten listautumista ja suuren yleisön osallistumista lis-
tautumisanteihin ja -myynteihin. Pörssisäätiö on myöntänyt selvitykseen apurahan vuonna 2016. Säätiö pyrkii 
edistämään arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita.
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Helsingin pörssin listausanneissa oli hiljainen viiden vuoden jakso. Lokakuussa 2012 Siili Solutions rikkoi hiljai-
suuden ja tuli First North -markkinapaikalle. Siitä alkoi pienoinen buumi ja vuoden 2016 loppuun mennessä on 
Siilin lisäksi tuotu 27 yhtiötä Helsingin pörssiin.

Yleisö ei kuitenkaan innostunut heti merkitsemään listalle tulevien yritysten osakkeita. Tämä käy ilmi, kun tar-
kastelee, kuinka monta anteihin osallistujaa on ollut listauksissa. Ensimmäisissä anneissa ei saatu isoja jouk-
koja liikkeelle, mutta onneksi institutionaalisten sijoittajien raha löysi kohteet. Listausannit eli IPO:t (Initial Public 
Offering) menivät läpi.

Suurimmissa anneissa institutionaalisten sijoittajien osuus oli yli 90 prosenttia ja tietenkin keskeisintä onnistu-
misen kannalta, mutta tässä selvityksessä pohditaan erityisesti yleisön roolia.

Pörssilistauksen sääntöjen mukaan vaaditaan ”riittävä määrä osakkeenomistajia”. Tämän on tulkittu aikaisem-
min tarkoittavan 500 osakasta. First Northille raja on 300 osakasta, mutta jos on jonkun välittäjän markkinata-
kaus riittää 100 osakasta.

Sijoittavaa yleisöä saatiin houkutelluksi mukaan, jos kohdeyhtiön tarina kiinnosti ja markkinointi onnistui. Ke-
väällä 2013 Talvivaara järjesti merkintäoikeusannin, jota yhtiö kutsui ”Maan Anniksi”. Se sai ammattisijoittajil-
ta ja medialtakin kritiikkiä, mutta siitä huolimatta iso joukko suomalaisia lähti mukaan. Talvivaaran omistajien 
määrä kasvoi 13 368:lla 69 780:een. Joulukuussa 2013 Talvivaaran vaikeudet johtivat yrityssaneeraukseen 
hakeutumiseen. Piensijoittajien intoa eivät kuitenkaan hillineet vaikeudet tai kurssilasku. Uusia omistajia virtasi 
nettomääräisesti yli 4 000 vielä joulukuussakin ja vuoden lopussa Talvivaaralla oli 83 703 omistajaa. 

Talvivaaran esimerkki kertoo kahdesta ilmiöstä: Jos tarina kiinnostaa, niin osakkeille löytyy useita ostajia. Toi-
nen opetus on se, että yksityissijoittajat eivät hevin jätä yhtiötä vaikka kurssi romahtaisi ja edellytykset menes-
tykseen ovat vähäiset. 

Marraskuussa 2016 pörssiin tai tarkemmin sanottuna kasvuyhtiöille tarkoitetulle First Northille tuli Vincit. Se sai 
enemmän merkitsijöitä kuin yksikään aikaisempi listautuja 2010-luvulla ja tuli listalle ennätyksellisellä kurssinou-
sulla.

26 miljoonan liikevaihtoa tekevälle Vincitille 5 300 osakkeenomistajaa on varmasti riittävästi. Tokmanni ja Asia-
kastieto olisivat varmasti toivoneet isompaa merkitsijöiden määrää.

Edes yli miljardin arvoinen DNA ei onnistunut kasvattamaan omistajiensa joukkoa yli 10 000:n. Vuosituhannen 
vaihteessa niin Soneralla kuin Elisalla oli jo omistajia toistasataatuhatta.

Tämän selvityksen aineistona on 28 pörssiin tulleen yhtiön tiedot listausanneista ja omistajien määrästä. Mie-
lenkiintoisella tavalla suuri yleisö on valveutunut osakkeiden hintatasosta. Ensimmäisen päivän kurssinousu ja 
antiin osallistuneiden määrä näyttäisivät korreloivan. 

Pörssilistaukset  
ja yleisömerkintä
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Helsingin pörssiin on osunut listausbuumeja muutamia kertoja. Varsinainen buumi osui 1980-luvun lopulle, jol-
loin tuli sekä teollisia yrityksiä että pian konkurssiin päätyneitä viritelmiä (Keitele&Tommila, Mancon, Vital Invest 
ja Kylpyläkasino). Vastaavaa ei ole koettu sen jälkeen. Vuonna 1988 tuli julkiseen noteeraukseen 19 yhtiötä ja 
seuraavana vuonnakin 16. Aikakautta kutsuttiin kasinotaloudeksi, koska tulkittiin, että talouteen ei synny mitään 
uutta vaan pelinappulat liikkuvat vain pelaajilta toisille. Rahamarkkinoiden vapauttaminen kasvatti luotonantoa ja 
nosti omaisuusarvoja. Pörssikurssit löivät ennätyksiä ja tämä houkutteli kaikenlaisia yrityksiä listautumaan.

Kasinovuosien jälkeen tuli maailmanlaajuinen taantuma, ja Suomeen iski 1990-luvun alussa lama. Vaikka lama 
hiljensi Suomen taloutta monin tavoin, ei listautumismarkkina sammunut. Tosin vuonna 1992 ei tullut yhtään 
uutta yhtiötä, vain Leo Longlife vaihtoi OTC:lta pörssin päälistalle. Vähitellen Nokian ja talouden nousun myötä 
myös listautumismarkkina piristyi.

Internetin synty toi teknohuuman. Uusia yrityksiä syntyi hurjaa vauhtia ja teknofirmoja vietiin kiireen vilkkaan 
pörssiin. Uudet tulokkaat hinnoiteltiin varsin arvokkaiksi. Siitä huolimatta 1998–2000 listausanteihin osallistuneet 
saivat keskimäärin yli kahdenkymmenen prosentin pikavoiton, kun osake tuli pörssiin. 

Teknokuplan synnyttämät yritykset keräsivät isot summat antirahaa ja saivat vuosiksi pääomia. Tosin monen 
yhtiön liikeideat eivät kantaneet pitkälle. 

Vilkkain listausvuosi oli 1999, jolloin uusia listayhtiöitä tuli 28. Edellisvuonna tietä pörssiin ja kansankapitalismiin 
olivat raivanneet Elisa, Sonera ja Fortum. Kaikki toivat ison joukon väkeä osakesijoittamisen piiriin. Elisa sai osak-
kaita, kun vanhat Helsingin Puhelinyhdistyksen osuustodistukset vaihdettiin osakkeiksi. Parhaimmillaan Elisalla 
oli 400 000 osakasta ja edelleenkin pari vuosikymmentä myöhemmin osakkeenomistajien määrä on 200 000. 
Sonera sai anneissaan lähes satatuhatta osakasta ja Fortumkin veti joulukuun annissaan 50 000 uutta omistajaa.

Teknokuplan listausbuumi synnytti miljonäärejä ja runsaasti juttuja iltapäivälehtiin. Buumin viimeisimpiä listautujia 
oli laskutusohjelmia tarjonnut Basware, joka sai yleisöannissa yli 50 000 merkitsijää. Se oli paljon ja yhtiön kan-
nalta vaivalloista, sillä tapana oli lähettää postissa niin vuosikertomuksia kuin osavuosikatsauksiakin osakkaille.

Vuosituhannen vaihteen teknokuplan mainingit ulottuivat pitkälle. Listautumisilla oli huono maine ja moni yksi-
tyissijoittaja koki tulleensa huijatuksi. Harva anteihin osallistunut osasi hyödyntää pikavoittoja. Sen sijaan osa-
keomistukset pidettiin pitkään. Tästä on todisteena Soneran osakkeenomistajien määrä, joka pysyi liki samana 
vaikka kurssi meni kymmenesosaan. 

Vuosina 2002–2004 tuli vain muutamia uusia listayhtiöitä. Markkina kuitenkin piristyi ja ennen finanssikriisivuot-
ta 2008 listatulokkaita oli useita. Viimeisin listautumisannin järjestäjä oli rakennusyhtiö SRV. Vuokra-asuntojen 
omistaja Satokin yritti, mutta perui hankkeensa. Vuosina 2006 ja 2007 Suomessa listautumismarkkina oli hy-
vässä vauhdissa. Yhtiöitä tuli ja First Northkin sai ensimmäiset koekaniinit. Tosin sijoittajan kannalta erilaisista 
vaikeuksista kärsineet Powerflute, Eirikuva ja SAV-Autorahoitus eivät olleet järin houkuttelevia tapauksia. 

Finassikriisin varjo ylettyi pitkälle, mutta se ei ollut ainoa selittävä tekijä julkisen noteerauksen vierastamiseen. 
Suomalainen verotus suosi esimerkiksi osingonmaksussa listaamattomia yhtiöitä. Myös pääomasijoittajat onnis-
tuivat löytämään yrityksilleen ostajat muualta. Perusteluksi tarjottiin myös pörssin alhaista hinta-tasoa. Varsinkin 
pienyhtiöiden p/e-luvut pörssissä olivat 2010-luvun alussa alhaisia, joka ei houkuttanut yritysten omistaja mit-
taamaan arvoja pörssissä.

Kiristyneellä sääntelylläkin on listauksien vähenemiseen syynsä. Varsinkin pörssin päämarkkinalle pyrkiviltä tai 
yli 10 miljoonan osakeantirahaa tavoittelevalta vaaditaan varsin seikkaperäinen listalleottoesite. Usein 200 sivun 
mittaisen esitteen laatiminen yhtiöstä vaatii aineellisia ja henkisiä resursseja.

Suomalaisen listautumismarkkinan 
historiaa
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Helsingin pörssi aloitti toiminnan Yksisarvisen korttelissa sijaitsevassa Pörssitalossa jo vuonna 1912. 
Kuva: Minna Heusala / Pörssisäätiö.

Helsingin pörssin viimeinen julkihuuto pidettiin Pörssitalossa maaliskuussa 1990. 
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Helsingin Pörssi eli Nasdaq Helsinki teki paljon julkista työtä, että markkinapaikalle olisi tullut uusia yhtiöitä. Samaa 
teki Nasdaq Stockholm, jonka ponnistelut palkittiin. Tukholman pörssin päämarkkinalle 2011 tuli 11 yhtiötä ja First 
Northille 18. Suomeen ei ainuttakaan. 

Ensimmäinen tulokas oli pienehkö 150 hengen ja 16 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä Siili Solutions Oyj. 
Listauspaikka oli luontevasti First North. Uusi it-tulokas ei herättänyt laajaa kiinnostusta, vaikka yhtiö markkinoi 
antiaan ja palveluaan varsin näkyvästi. Vuoden lopussa oli 245 omistajaa ja tästäkin suuri osa yhtiön omaa 
henkilökuntaa tai lähipiiriä. Siili jäi vuoden 2012 ainoaksi uudeksi listayhtiöksi. 

Siili on kolminkertaistunut antihinnastaan, joten silloin mukaan lähteneet voivat olla tyytyväisiä. Yhtiökin on kas-
vanut ja käyttänyt menestyksekkäästi omia osakkeitaan yrityskaupoissa.

Markkina piristyi hiukan vuonna 2013. Keväällä First Northille tuli Taaleri (ent. Taaleritehdas), joka hyvistä si-
joittajasuhteistaan huolimatta sai vain reilu 300 uutta omistajaa, eikä saman vuoden lopulla päälistalle tullut 
Restamaxkaan saanut kuin 450 uutta omistajaa. Hämmästyttävän vähäinen oli myös Verkkokauppa.com, jolla 
oli osakkaita annin päätyttyä 492. Yhtiö on kuluttajabisneksessä ja alallaan tunnettu tekijä. 

Verkkokaupan annin pääjärjestäjänä ja neuvonantajana toimi Nordea. Vielä 2013 Nordean osakeannin mark-
kinointi oli varovaista. Ei pankilla eikä liioin suomalaisasiakkailla ollut kokemusta, miten anti verkossa viedään 
läpi. Verkkokauppa.com mainosti antiaan näkyvästi, mutta Nordea markkinoi antia vähän ja vaatimattomasti. 
Nordea ei ole ottanut listauksien järjestelijänä isoa roolia. Nordea oli pääjärjestäjänä vain kahdessa IPO:s-
sa 28:sta. Lisäksi Nordea oli mukana yhdessä muutaman muun pankin kanssa järjestämässä Tokmannin ja 
DNA:n osakemyyntiä. 

Orava Asuntorahasto Oyj on vuoden 2013 aineistossa poikkeus. Se keräsi heti listautumisannissa hyvin huo-
miota ja sai runsaasti uusia osakkaita. Orava osui hyvään saumaan. Suomessa asuntosijoittaminen on ollut 
suosittua ja hyvistä kohteista on ollut pulaa. Orava sai oman ilmoituksensa mukaan annissa 1500 merkitsijää ja 
heti listauksen jälkeen vielä yli 500 lisää. Listautumiskuukauden lopussa Oravalla oli 2070 osakasta.

Orava jäi listauspäivänä antihintaan, vaikka muihin anteihin verrattuna Oravalla oli paljon merkitsijöitä. Syy lai-
meaan vastaanottoon oli ehkä suursijoittajien kiinnostuksen puute. Koko anti meni lähinnä yksityissijoittajille 
tai pienille yhteisöille. Oravan annin kooksi tuli lopulta 30 miljoonaa euroa, joka vastasi 64 prosenttia yhtiön 
arvosta. 

Orava on houkutellut myös antinsa jälkeen eniten uusia osakkeenomistajia. Osakkaiden määrä nousi muu-
tamassa vuodessa 7 500:een. Kesällä 2016 Oravan vaikeudet näkyivät julkisessa keskustelussa ja kurssista 
lähti 50 prosenttia. Tästä huolimatta osakkeenomistajien määrä ei supistunut. Tämän perusteella voikin todeta, 
että kotimaiset osakkeenomistajat ovat varsin lojaaleja. He eivät luovu, vaikka kurssi laskee. Sama ilmiö on 
nähtävissä Sonerassa ja Nokiassa. Molemmat yhtiöt saivat valtavat määrät omistajia, kun ajat olivat yhtiön 
pörssikursseille hyvät. Kun huonot ajat koittivat, osakkeenomistajien määrät supistuivat ainoastaan hieman.

Suomessa hyvän tunnettavuuden omaava Asiakastieto järjesti listausannin keväällä 2015. Se oli ensimmäinen 
isompi pörssitulos päälistalle sitten SRV:n. Toki Orava ja Restamax olivat päälistan yhtiöitä, mutta kuitenkin 
pieniä tulokkaita. Asiakastiedon IPO oli iso, jossa pääomistaja myi 170 miljoonalla eurolla osakkeita.

Yleisöannit  
– 28 erilaista tarinaa 
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Pääsääntöisesti listauksien järjestäjät ovat riemuinneet moninkertaisista ylimerkinnöistä ja yleisölle on jäänyt 
vain murusia. Tähän riemuun ei Asiakastieto voinut ryhtyä. Annin päätyttää kerrottiin näin:

 ”Etukäteen yleisölle tarjotuista 1 200 000 osakkeesta kaupaksi meni 1 043 591 osaketta, minkä seuraukse-
na kaikki yleisömyyntiin osallistuneet saivat poikkeuksellisesti merkintänsä hyväksyttyä ilman minkäänlaista 
leikkuria.”

Asiakastiedon onneksi instituutioanti oli menestys ja ulkomainen kysyntä veti. Pääjärjestäjänä oli Danske Bank, 
järjestäjänä Pohjola ja maineikas lontoolaispankki Rothschild taloudellisena neuvonantajana.

Asiakastieto julkisti helmikuussa 2015 listaushankkeensa ja vain joitakin viikkoja myöhemmin anti alkoi. Lyhyt 
aika saattaa olla syynä siihen, että yleisö ei ehtinyt tutustua eikä innostua. Asiakastiedolla oli listauskuukauden 
lopussa 2 284 osakasta, mikä oli kuitenkin kohtuullinen määrä.

Danske Bank oli Asiakastiedon osakemyynnin pääjärjestäjänä ja Pohjola toisena järjestäjänä, mutta kumpikaan 
ei tehnyt näyttävää myynti- tai markkinointikampanjaa omaan asiakaskuntaansa. 

Tokmanni listautui pörssin päämarkkinalle huhtikuussa 2016, jolloin se sai 2140 omistajaa.  
Kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq.
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Omistajat  
ennen antia

Antiin  
osallistuneet

Si i l i  Solut ions 15.10.2012 20 245

Taaler i tehdas  
(nyk.  Taaler i )

24.4.2013 92 323

Orava Asuntorahasto 14.10.2013 25 2 070

Restamax 28.11.2013 14 456

Verkkokauppa.com 4.4.2014 39 492

Herant is  Pharma 11.6.2014 41 409

Cleantech Invest 12.6.2014 150 513

Nexst im 14.11.2014 39 302

United Bankers 24.11.2014 38 639

Nixu 5.12.2014 209 586

Pi ippo 10.3.2015 3 356

Detect ion Technology 16.3.2015 35 681

Asiakast ieto Group 27.3.2015 1 1 846

Robit 21.5.2015 11 770

Pih la ja l inna 4.6.2015 171 2698

Talenom 11.6.2015 35 689

FIT Biotech 1.7.2015 230 146

Kot ip izza 7.7.2015 11 419

El i te Vara inhoi to 30.11.2015 38 499

Evl i  Pankki 2.12.2015 72 2 570

 Const i  Yht iöt 11.12.2015 79 904

Suomen Hoivat i lat 31.3.2016 85 1 269

Lehto Group 28.4.2016 38 4 434

Tokmanni  Group 29.4.2016 1 2 140

Pr ivanet Group 15.6.2016 337 365

Vinci t  Group 17.10.2016 30 3 666

Heeros 10.11.2016 226 720

DNA 30.11.2016 54 9 770

Keskiarvo 1 428
Mediaani 660

Tilastoissa on käytetty omistajan määrää listauskuukauden lopussa, joka löytyy Euroclearin kuukausitilastoista.
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Pörssilistaus kasvattaa yhtiön tunnettavuutta. Usein yhtiön liiketoimintamalli terävöityy ja muoto muuttuu, kun 
se listautuu. Osakesijoittajat mielellään katsovat ja odottavat. Vain kahden yhtiön osakkaiden määrä on pienen-
tynyt listausannin jälkeen.

Etenkin hyvän kurssinousun tarjoavat yhtiöt saivat lisää omistajia, mutta kurssilasku tai negatiivinen julkisuus 
eivät vähentäneet omistajien määrää.

Kaikki yritykset eivät halua suurta osakasmäärää. Listautujille ei ole tarkoitus hankkia mahdollisimman paljon 
muutaman sadan euron piensijoittajia. Kuitenkin mahdollisimman laaja omistajajoukko parantaa osakkeen lik-
viditeettiä ja samalla hinnanmuodostusta. Etenkin pienyhtiöissä yksityissijoittajien kiinnostus on välttämätöntä, 
kun isommat sijoittajat eivät kiinnostu alle 50 miljoonan euron arvoisia yhtiöitä.

Antien minimimerkintä tietenkin rajaa potentiaalisten kiinnostusta. Varsin alhaisella minimimerkinnällä voisi saa-
da paljonkin pieniä sijoituksia. Pääsääntöisesti ne ovat olleet 500-1 000 euron välissä. Viimeisimmissä anneissa 
minimimerkinnät ovat kasvaneet lähemmäksi tuhatta euroa. Nykyisin merkinnät tehdään liki kokonaan verkos-
sa ja maksu yleisöanneissa suoritetaan etukäteen. Valtakirjoilla tai alaikäisille lapsille merkitseminen on työlästä, 
miltei mahdotonta.

Listausanneissa ilmoitetaan muutamaan pientä antia lukuun ottamatta, paljonko on varattu yleisölle ja paljonko 
on ns. instituutionaalisten sijoittajien osuus. Yleisön osuudet ovat vaihdelleet kahdesta prosentista 40 prosent-
tiin. Kuitenkin nämä ennalta ilmoitetut rajat ovat saattaneet muuttua, jos yleisön kysyntä on ollut poikkeuksel-
lisen suurta.

Piensijoittajat ovat perustellusti olleet tyytymättömiä anneissa, jossa isojakin merkintöjä on leikattu rajusti ja 
kymmenien tuhansien eurojen merkintä on antanut osakkeita joillakin sadoilla eurolla.

Suurimman leikkauksen kokivat Vincitin antiin osallistuneet, sillä julkinen innostus toi paljon merkitsijöitä.

Vincit tiedotti näin: ”Listautumisanti merkittiin noin 5,6-kertaisesti. Yleisöannin noin 8,7-kertaisesta merkinnästä 
johtuen Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Yleisöannin kokoa 670 000 Tarjottavaan Osakkeeseen eli noin 
34 prosentilla siirtämällä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannista Yleisöantiin. Hallitus hyväksyi Yleisöannissa 
merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeen saakka, ja ylittävältä osalta merkinnät hyväksyttiin 
noin 4,7 prosentin suhteessa.”

Tyypillisesti ylimerkinnät ovat isoja silloin, kun sijoittajat aistivat IPO:n olevan menestys. Listausanteihin osallis-
tuvat merkitsevät isoja summia, kun uskovat annin olevan ylimerkitty. Blogeissa ja sijoituskeskustelupalstoilta 
voi hyvin ennen antia aistia tunnelmaa. 

Suomalaiset myös osaavat kotiuttaa pikavoitot nopeasti. Vincitin osake nousi ensimmäisenä päivänä 45 pro-
senttia. Yhtiön oman ilmoituksen mukaan osakkeita merkitsi 5 300, mutta lokakuun lopussa Euroclearin osa-
kerekisteri kertoi omistajien määrän olevan 3 666. Ilmeisesti yli tuhat yksityissijoittajaa kotiutti voitot.
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On vaikea löytää yhdistäviä tekijöitä niistä 28 yhtiöstä, jotka listattiin 2012–2016. Toimialoiltaan, kooltaan ja 
tuloksentekijöinä nämä ovat kovin erilaisia, mutta ainakin p/e-luvulla mitattuna kaikkien osakkeita myytiin varsin 
kalliiseen hintaan. Näiden p/e-lukujen perusteella ei voi puhua yleisestä IPO-alennuksesta.

Seitsemällä listausta edeltäneen vuoden eps (osakekohtainen tulos) oli miinusmerkkinen. Lisäksi neljä oli poik-
keuksellisen kalliita, niiden p/e-luku oli yli 50.

Antien hinnoittelu ja osakkeen arvonmääritys on vaikeaa ja usein ennakkoon kysellään instituutiosijoittajilta, 
mutta vasta listalleottoesitteen julkistamisen jälkeen annin järjestäjät saavat laajempaa näkemystä. Siksi useis-
sa tapauksissa annetaan haarukka, jotta saadaan hiukan markkinanäkemystä antihinnalle. Varsinkin suurim-
missa anneissa oli tapana antaa hintahaarukka. Näitä oli hiukan alle puolet (12/28).

Haarukan alalaitaan joutuivat tyytymään Nexstim, Detection Technology ja Consti. Vain Lehto sai läpi haa-
rukkansa ylälaidan, mutta yhtiö saikin hyvän vastaanoton road show -kierroksillaan ja markkinatunnelma oli 
korkea. Lisäksi Lehto oli p/e-luvulla joukon halvimpia. 

Warringtonin yliopiston Jay R. Ritter on tilastoinut kansainvälisiä IPO-alennuksia. Yhdysvalloissa vuosina 
1980–2016 ensimmäisen päivän pörssikurssin nousu oli 18 prosenttia, kun laskettiin keskiarvo 8 249 lis-
tauksesta. Suomessa professori Matti Keloharju on tehnyt vastaava tutkimusta. Pörssin päälistalle tuli 171 
yhtiötä vuosina 1971–2014. Listalletulopäivän keskimääräinen nousu oli 16,5 prosenttia.

Maailmalla IPO-alennukset ovat hiukan viime vuosina pienentyneet, mutta ovat edelleen olleet 15 prosentin 
tuntumassa. Suomessa Keloharjun tilastossa 2001–2014 ensimmäisen päivän kurssinousu oli keskimäärin 
vain 2,7 prosenttia. 

Tämän tutkimuksen aineiston perusteella muutamat tarjosivat 15 prosentin pikavoiton ja joku enemmänkin, 
mutta keskimäärin kurssinousu oli 3 prosenttia. 10 päivää listauksesta keskituotto läheni nollaa.

Pidemmän ajanjakson tarkastelussa yhtiöiden erot kasvoivat. Etenkin tappiolliset ja korkean p/e-luvun yhtiöi-
den kurssit kehittyivät heikoimmin.

Kansainväliset rahoitusalan tutkimukset ovat useasti todistaneet, että IPO:n osallistuminen tarjoaa pikavoiton 
mutta pidemmällä aikavälillä uudet listayhtiöt häviävät indekseille.

Suomessa kansainvälinen tilastohistoria ei näytä tuoreimmissa listauksissa toteutuneen. Nasdaq Helsingissä 
on tehty laskelma siitä, miten sijoittaja olisi menestynyt, jos tämä olisi ostanut jokaista osaketta pörssiintulo-
päivänä 1 000 eurolla. Laskelma huhtikuun 2017 luvuilla osoittaa, että sijoittaja olisi hakannut indeksin. Tämä 
salkku olisi tuottanut 59 prosenttia ja Helsingin tuottoindeksin raha olisi kasvanut vain 26 prosenttia.

P/e-luvut olivat korkeita  
ja IPO-alennukset pieniä 
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DNA keräsi listausannissa puoli miljardia ja sai 10 000 omistajaa. Kuvassa DNA:n toimitusjohtaja Jukka Leinonen (vas.), 
entinen hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino ja Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.  
Kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq.

Restamaxin hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön perustaja Timo Laine sekä muita johdon edustajia osallistuivat 
Nasdaq-markkinapaikalla markkinoiden päätösseremoniaan New Yorkissa lokakuussa 2014. 
Kuva: Zef Nikolla / Nasdaq.
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Listautumista  
edeltävä vuosi P/E

listautumis- 
vuoden P/E

Si i l i  Solut ions 8,8 13,0

Taaler i tehdas (nyk.  Taaler i ) 22,4 19,4

Orava Asuntorahasto 9,0 3,2

Restamax 14,8 19,2

Verkkokauppa.com 28,8 35,9

Herant is  Pharma -15,7 -3,3

Cleantech Invest -8,1 -14,0

Nexst im -0,5 -2,7

United Bankers 27,5 19,3

Nixu 62,9 19,1

Pi ippo 35,7 41,7

Detect ion Technology 24,8 74,3

Asiakast ieto Group -105,4 19,4

Robit 20 33,5

Pih la ja l inna 95,5 350,0

Talenom 736,0 -18

FIT Biotech -10 12,7

Kot ip izza -11,6 100,0

El i te Vara inhoi to 83,3 35,7

Evl i  Pankki 21,8 12,7

Const i  Yht iöt 22,6 15,6

Suomen Hoivat i lat 4,1 4,3

Lehto Group 9,8 8,6

Tokmanni  Group 20,3 13,4

Pr ivanet Group 19,5 14,8

Vinci t  Group 11,5 21,0

Heeros -44,3 -13,5

DNA 25,9 19,8

Keskiarvo 39,6 30,5
Mediaani 19,6 17,4

Taulukossa on listausannin hinta ja jaettu se osakekohtainen tuloksella (eps). Oravalla ja Suomen Hoivatiloilla 
on alhainen p/e-luku, koska kiinteistösijoittajat voivat kirjata arvonkorotuksia tulokseen.
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Listalle tulopäivä Yhtiö Sijoitus Nykyarvo* Indeksin arvo**
15.10.2012 Si i l i  Solut ions 1 000 4 096 2 027

24.4.2013 Taaler i tehdas  
(nyk.  Taaler i )

1 000 2 777 1 770

14.10.2013 Orava Asuntorahasto 1 000 610 1 552

28.11.2013 Restamax 1 000 1 632 1 442

4.4.2014 Verkkokauppa.com 1 000 1 933 1 390

11.6.2014 Herant is  Pharma 1 000 283 1 322

12.6.2014 Cleantech Invest 1 000 5 193 1 319

14.11.2014 Nexst im 1 000 24 1 342

24.11.2014 United Bankers 1 000 1 129 1 284

5.12.2014 Nixu 1 000 1 897 1 269

10.3.2015 Pi ippo 1 000 775 1 129

16.3.2015 Detect ion Technology 1 000 3 098 1 107

27.3.2015 Asiakast ieto Group 1 000 1 291 1 112

21.5.2015 Robit 1 000 1 481 1 106

4.6.2015 Pih la ja l inna 1 000 1 498 1 139

11.6.2015 Talenom 1 000 1 413 1 153

1.7.2015 FIT Biotech 1 000 64 1 169

7.7.2015 Kot ip izza 1 000 2 311 1 227

30.11.2015 El i te Vara inhoi to 1 000 626 1 110

2.12.2015 Evl i  Pankki 1 000 821 1 103

11.12.2015 Const i  Yht iöt 1 000 1 596 1 178

31.3.2016 Suomen Hoivat i lat 1 000 1 970 1 206

28.4.2016 Lehto Group 1 000 2 076 1 191

29.4.2016 Tokmanni  Group 1 000 1 585 1 205

15.6.2016 Pr ivanet Group 1 000 951 1 214

17.10.2016 Vinci t  Group 1 000 1 148 1 100

10.11.2016 Heeros 1 000 1 111 1 104

30.11.2016 DNA 1 000 1 151 1 108

28 000 44 541 35 380
59 % 26 %

*6.4.2017 mukaan

**Oletus, että listalle tulopäivänä olisi sijoittanut pörssin tuotto-indeksiin

Pörssissä uudet listatulokkaat löivät keskimäärin indeksin, mikä on kansainvälisestä 
tilastoaineistosta poikkeavaa.
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Yhtiö Listautumis-
päivä

L+
10 päivää

L+
6 kuukautta

L+
1 vuosi

L+
2 vuotta

Si i l i  Solut ions 10 % 8 % 13 % 29 % 87 %

Taaler i tehdas (nyk. 
Taaler i )

17 % 24 % 42 % 96 % 211 %

Orava Asuntorahasto 0 % 0 % 26 % 25 % -2 %

Restamax 8 % 4 % -9 % -21 % 4 %

Verkkokauppa.com 3 % 0 % 31 % 30 % 96 %

Herant is  Pharma 1 % -10 % -37 % -71 % -92 %

Cleantech Invest -12 % -39 % -38 % -23 % 69 %

Nexst im -2 % -5 % -16 % 0 % -97 %

United Bankers 5 % 3 % 39 % 36 % 73 %

Nixu -5 % -6 % 5 % -2 % 36 %

Pi ippo 12 % 1 % -23 % -27 % 0 %

Detect ion Technology -3 % -4 % 0 % 19 % 173 %

Asiakast ieto Group 3 % 0 % -5 % 0 % 22 %

Robit 9 % 5 % 0 % 5 %

Pih la ja l inna 10 % 17 % 80 % 54 %

Talenom -8 % -9 % -22 % -25 %

FIT Biotech -33 % -33 % -62 % -51 %

Kot ip izza 4 % 2 % 20 % 57 %

El i te Vara inhoi to 5 % -8 % -23 % -25 %

Evl i  Pankki 24 % 21 % -1 % 0 %

Const i  Yht iöt 3 % 1 % 18 % 49 %

Suomen Hoivat i lat 15 % 13 % 153 %

Lehto Group 16 % 25 % 76 %

Tokmanni  Group 0 % 1 % 34 %

Pr ivanet Group -20 % -29 % -15 %

Vinci t  Group 45 % 48 % 67 %

Heeros -10 % -8 %

DNA 0 % 0 %

Mediaani 3 % 1 % 14 % 7 % 45 %
Keskiarvo 3 % 0 % 3 % 0 % 36 %

Aineiston perusteella voi päätellä, että vuosien 2012–2016 listausanneissa osakkeet olivat hinnoiteltu varsin 
korkealle. Tämä myös selittänee yleisön laimeaa kiinnostusta osakkeiden merkintään kohtaan.
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Listautuvalle pörssiyhtiölle voi tulla yllätyksenä, että media ei olekaan innostunut uudesta pörssiyhtiötä tai sen 
tekemisistä. Mediaa kiinnostaa lähinnä poikkeavuudet. 

Kun suomalaisyhtiö ilmoittaa listautuvansa pörssilistalle tai First North -markkinapaikalle, media raportoi, mutta 
usein vain lyhyesti. Uutinen listautumisesta yleensä saavuttaa uutiskynnyksen ainakin Arvopaperissa, Kaup-
palehdessä ja Taloussanomissa. Sen sijaan listautuvien yhtiöiden hinnoittelusta tai kannattavuudesta on sat-
tumanvaraisesti mediakirjoittelua. Erilaisilla sijoittajien keskustelufoorumeilla ruoditaan listauksia ja muutamat 
blogistit kertovat mielipiteitään, jotka voivat vaikuttaa IPO:n suosioon. 

Listautumishankkeiden ongelmat ja poikkeavuudet saavat kuitenkin mediassa helposti huomiota. 

”Pizza on pikaruokaa, mutta miksi pizzayhtiö pitää tuoda pörssiin paistamattomana? Se on ensimmäinen 
kysymys, jonka Kotipizzan listautumisanti herättää.” Näin sanaili Karo Hämäläinen, joka seuraa tarkasti 
listautumisia ja kirjoittaa Taloustaitoon.

Kotipizza kertoi 4.6.2015 julkaistussa listalleottoesitteessä annin hintahaarukaksi 9-11 euroa. Hinnoittelu ei 
saanut toivottua vastaanottoa, mutta halu listautua oli kova ja rahan tarve myös. Juhannuksen jälkeen julkaistiin 
uusi hinta: 5 euroa osakkeelta ja annin kestoa pidennettiin. Tarjottavien osakkeiden määrä melkein kaksinker-
taistui (3 miljoonasta kappaleesta 5,5 miljoonaan).

Huomattavasta alennuksesta huolimatta anti ei saanut ryntäystä. Pörssitiedote kertoi karusti, että listautumi-
santi ei tullut täyteen merkityksi. Sitoumuksia jätettiin 93 prosentin edestä. Media sai irvailun aihetta, kun annin 
jälkeen Kotipizzan 10 suurimman omistajan joukosta löytyi kaksi OP:n sijoitusrahastoa sekä OP-Henkivakuutus 
että OP-Eläkekassa. Annin pääjärjestäjä oli myöskin OP, joka oli ilmeisesti tyrkyttänyt lähipiirilleen Kotipizzaa. 

Kotipizzan omistajien määrä kasvoi vain 419:ään, vaikka yhtiön nimi oli tunnettu kuluttajabrändi ja järjestäjänä 
oli asiakasmäärältään Suomen suurin pankki. 

Vuosina 2012–2016 listattiin 28 yhtiötä. OP toimi pääjärjestäjänä vain kahdessa annissa. Toinen oli Lehto, joka 
olikin menestys. Yhtiö sai yli 4 000 merkitsijää ja anti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Kotipizzan annin surkeaa vastaanottoa voi selittää sillä, että yhtiö ei ollut kypsä. Nimi oli vaihdettu vain kvartaali 
ennen listauksen julkistamista, tappiota tuli listausta edeltäneeltä vuodelta ja listausvuonnakin yhtiö pääsi vain 
vaivoin plussalle. 

Pääomasijoittajalle Kotipizza oli lopulta menestys, kun tulosta syntyi ja kurssi nousi. Pääomasijoittaja Sentica 
myi omistuksensa alkuvuodesta 2017 huomattavasti paremmalla hinnalla.

Isompien pörssilistausten kannalta oleellisinta on institutionaalisten sijoittajien suhtautuminen, koska suurin osa 
eli 90-96 prosenttia rahoista tulee muualta kuin yleisöltä. Eläkesijoittajat tai rahastot lopulta päättävät toteutu-
vatko listaukset. Ainakin isompien osalta. Harvoin jos kertaakaan joku ammattisijoittajien edustaja kommentoi 
mediassa meneillään olevaa antia. Eläkesijoittajilla on tapana vaieta yksittäisistä kohteista, mutta ovat hyvin 
kärkkäitä kertomaan mielipiteensä antien järjestäjille. Nämä keskustelut eivät välity mediaan.

Media ei hoida markkinointia  
vaan kiinnostuu ongelmista 
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Asiakastiedon, Tokmannin ja DNA:n osalta oli ratkaisevaa, miten kansainväliset sijoittajat lähtivät mukaan. Me-
diaan ei kantautunut tietoa, millaisen vastaanoton nämä yhtiöt saivat kansainvälisillä road show -kierroksillaan. 

Vuosiin 2012–2016 osuu myös kolme tapausta, jossa listalleottoesite oli hyväksytty, mutta annit jäivät toteut-
tamatta. Puhtaalta pöydältä starttasi 2012 Ilmatar Windpower, joka ei saanut kahdeksaa miljoonaa kerätyksi. 
Pörssiyhtiö Aspo yritti listata tyttärensä Leipurin Oyj:n. Hanke kariutui haasteelliseen hinnoitteluun sekä Krimin 
kriisin jälkimaininkehin. Leipurin bisneksestä suuri osa tulee Venäjältä, jossa markkinat hiljenivät vuonna 2014. 

Kolmas peruja oli Kamux, jonka listautumisen keskeytymisen syyksi kerrottiin pieni veroskandaali. Automyyjille 
oli maksettu verottomasti bensakorvauksia, joka tuli annin aikana julkisuuteen. Kamux järjesti uuden listausan-
nin vuotta myöhemmin, jossa hintahaarukan ylälaitaa oli hiukan laskettu.

Kamux sai toukokuussa 2017 järjestetyssä annissa 1 200 merkitsijää. Määrää voi pitää vähäisenä muihin 
kevään 2017 listatulokkaisiin nähden. Kamuxilla oli edelleen julkista painoslastia eikä yhtiö ollut keskustelupals-
tojen suosikki.

Listautuvat yhtiöt tietysti toivovat, että osakeantien ja -myyntien aikana yhtiöt pääsisivät julkisuuteen. Tunnetta-
vuus voisi lisätä ostohaluja ja merkitsijöiden määrää. Listausprosenssin aikana yhtiöt varovat tekemästä mitään 
normaalista poikkeavaa. Näin uutisointi jää usein vähäisemmäksi kuin listausta järjestävät toivovat.

Näiden 28 yhtiön joukossa on paljon varsin kuluttajaliiketoiminnasta tunnettuja yhtiöitä kuten Verkkokauppa.
com, Asiakastieto, Kotipizza ja Tokmanni. Siitä huolimatta yhtiöt eivät ole saaneet sijoittavia joukkoja liikkeelle. 
Tunnettuus ja yksinkertainen bisnesmalli eivät takaa osakesijoittajan kiinnostusta.

Suuren merkitsijöiden määrän saavuttaminen vaati onnistunutta markkinointia. Se ei kuitenkaan ole edellytys 
kuten listalleottoesite tai muut juridiset vaatimukset. Markkinointiapua voi joissain tapauksissa saada annin 
järjestäjiltä, mutta liki kaikissa listautumisissa on käytetty ammattiviestijöiden apuja. Useimmissa listauspro-
sesseissa on ollut mukana viestintätoimistoja, jotka ovat auttaneet yhtiöitä kertomaan vaaditun informaation 
yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Yhtiöiden strategioitakin on useissa tapauksessa ennen pörssin tuloa sel-
keytetty.

Erään onnistuneen annin hoitaneen yhtiön avainhenkilö kertoi, kuinka sijoitusblogistit houkuteltiin hyvissä ajoin 
kirjoittamaan yhtiöstä. Blogisteilla ja sosiaalisella medialla on vaikutusta siihen, miten annin merkintään suhtau-
dutaan. 

Melkein kaikkien listauksien yhteydessä on järjestetty esittelytilaisuksia, jossa osaketta on markkinoitu. Usein 
on mukana ollut myös listautuvasta yhtiöstä raportin tehnyt analyytikko. 

Itse listautuminenkin pörssiin myös jää helposti medialta huomaamatta, olipa kyse sitten ns. pikavoitosta tai 
-tappiosta. Kuitenkin onnistuneen listauksen jälkeen voi löytää uusien miljonäärien nimiä mediasta. Henkilöt ja 
osakevarallisuuden karttuminen kiinnostavat. 

”Hervannan ihme teki omistajistaan miljonäärejä – yhtiön kurssi nousi pörssissä heti jyrkästi” – otsikoi  
Aamulehti Vincitin pörssiintuloa.
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Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen soittaa kelloa yhtiön kaupankäynnin alkamisen merkiksi. Kotipizza listautui 
pörssin päämarkkinalle heinäkuussa 2015. Kuva: Maarit Bystedt / Nasdaq.

Verkkokauppa.com järjesti listautumistilaisuuden yhtiön omissa tiloissa Jätkäsaaren varastolla. Yhtiö listautui First North 
-markkinapaikalle huhtikuussa 2014. Kuvassa Verkkokauppa.comin perustaja ja toimitusjohtaja Samuli Sepplä (vas.), 
Nasdaq Helsingin entinen toimitusjohtaja Lauri Rosendahl sekä Juha Manu pörssin markkinavalvonnasta. 
Kuva: Outi-Kaisa Ollikainen / Nasdaq.
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Sijoituskirjailija Seppo Saarion vinkki kuuluu:  älä osta, kun sisäpiiriläiset myyvät. Toisen sijoitusmaailmassa 
käytetyn hokeman mukaan osakeanteihin kannattaa osallistua, koska silloin osakkeita myydään alennuksella.

Entä miten listausanneissa, onko parempi, että rahaa kerätään yhtiöön vai omistajille?

28 yhtiön otoksella voisi yrittää vastata tähän kysymykseen. Kuitenkin kaikilla yhtiöillä oli hyvin erilainen tilanne, 
eikä yksikään listautuja ollut erinomaisen kannattava, reippaasti kasvava tai vailla omistajahuolia. Kaikilla lis-
tautujilla oli jokin syy parantaa velkasuhdettaan, hankkia vauhtia kasvuun tai ratkaista omistajien halua luopua 
yhtiöstä.

Katsotaan, mitä parhaat kurssinousijat ovat tarjonneet. Syksyllä 2016 listautunut Vincit tarjosi kaikkein parhaan 
listauspäivän kurssinousun. Listauksessa olivat sekä anti- että osakemyynti. Osakemyynnissä suurin myyjä oli 
yhtiöstä lähtenyt (Marko Roivanen) ja keskeiset avainhenkilöt eivät myyneet. Vincit vahvistaa teesiä, että kan-
nattaa osallistua antiin, jos rahaa kerätään yhtiöön eivätkä avainhenkilöt myy. Toiseksi parhaan ensimmäisen 
päivän tuoton tarjonnut Evli Pankki vahvistaa myös teesiä. Evli keräsi listausannissa rahaa vain yhtiölle. Tosin 
Evlin osake sittemmin painui alle antihinnan.

Taaleria, Verkkokauppaa sekä Lehtoa yhdistää se, että johdossa on ison osakepotin haltija ja kasvollinen omis-
taja. Taalerin listaus oli puhdas osakeanti, Verkkokaupan listauksessa pääomistajat myivät ja annissa kerättiin 
yhtiöönkin rahaa. Lehdon listauksessa kerätään yhtiöön rahaa, mutta pääomistajakin myi. Hannun Lehdon 
omistusosuus laski 52 prosentista 37 prosenttiin. Taalerin ja Lehdon osakkeet nousivat heti listauspäivänä, 
mutta Verkkokauppa pysytteli pitkään antihinnassa.

Lopun aineiston perusteella voi sanoa, että puhdas osakeanti ei ole tae pikavoitosta tai kurssin myönteisestä 
kehityksestä. Antihinnasta miinukselle menivät FIT Biotech, Nexstim, Heratis Pharma, Telenom ja Cleantech 
Invest. Näitä yhdistää sekin, että ne olivat myös listaushetkellä tappiollisia. Telenomia lukuun ottamatta nämä 
yhtiöt hakivat osakeannilla rahaa yhtiöön. 

FIT Biotechiä, Nexstimiä ja Herantis Pharmaa yhdistää riski, joka toteutui. Kaikkien kurssit painuivat myö-
hemmin yli 90 prosenttia. Näitä yhdistää sekin, että takana on useita rahoituskierroksia ja omistajina monia 
pääomasijoittajia. 

Tarkasteltaessa suurimpia eli DNA:ta, Tokmannia, Asiakastietoa ja Pihlajalinnaa huomaa, että vanhat omistajat 
olivat myymässä osan omistuksestaan. Nämä olivat kuitenkin IPO:on mennessä taseeltaan suhteellisen vahvo-
ja eikä yhtiöillä olisi ollut niin isolle summalle tarvetta kuin listauksessa kerättiin. 

Nämä neljä yhtiötä saivat listauspäivänä Pihlajalinnaa lukuun ottamatta varsin neutraalin vastaanoton. Kurssi 
asettui liki IPO-hintaan.

Pihlajalinna tarjosi 10 prosentin ensimmäisen päivän pikavoiton. Asiakastieto, DNA ja Tokmanni jäivät liki lista-
hintaan (0-3%).

Tokmanni keräsi 180 miljoonaa euroa, josta yhtiö sai 96 miljoonaa euroa. Omistajat eli lähinnä pääomistaja 
Nordic Capital Fund kevensi omistustaan. Tämän pääomasijoittajan omistusosuus putosi 45 prosenttiin ja sai 
80 miljoonaa euroa. Puoli vuotta annin jälkeen Nordic Capital Fund pudotti omistustaan (11.11.2016 ja uudes-
taan 10.2.2017). Molemmilla kerroilla nouseviin kursseihin. 

Rahat yhtiöön vai ahneille omistajille  
– onko väliä?
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Asiakastietoa omistanut pääomasijoittaja Investcorp S.A. menetteli samalla tavoin: myi ensin annissa ja sitten 
luopui myöhemmin lopustakin omistuksesta nouseviin kursseihin. Kuitenkin jo listausannissa Investcorp myi 76 
prosenttia omistamistaan Asiakastiedon osakkeista. Se oli ainutlaatuisen paljon. 

Pihlajalinnan listauksessa yhtiöön kerättiin 70 miljoonaa euroa ja osakkeita myytiin 10 miljoonalla eurolla. Myyjä 
oli pääomasijoittaja Sentica (sekä Leena Niemistö).

Pihlajalinna listautui varsin myönteisissä olosuhteissa. Yhtiön perustanut lääkäri ja toimitusjohtaja Mikko Wirén 
ei myynyt yhtään osaketta, vaan kertoi ostavansa lisää. Listautumisen yhteydessä hänen omistuksensa laimeni 
15 prosentista 9,5 prosenttiin, kun yhtiön osakemäärä kasvoi. 

Ennen vuoden 2015 osingonmaksua Wirén osti pörssistä lisää osakkeita ja nosti omistuksensa yli 10 prosen-
tin. Kun omistaa pörssiyhtiöstä yli kymmenyksen, saa osingot verovapaasti. 

Pääomasijoittaja Sentica on myynyt Pihlajalinnansa ja on saanut niistä korkeamman hinnan kuin, jos olisi myy-
nyt kaikki IPO:ssa.

Asiakastiedon, Tokmannin ja Pihlajalinnan tapauksessa pääomasijoittajat myivät osan omistuksistaan listauk-
sissa. Pääomasijoittajat ovat näiden kolmen pörssiyhtiön osalta onnistuneet luopumaan lopustakin omistuk-
sestaan ja vieläpä korkeammalla kurssilla kuin listauksessa.

DNA oli annin koon puolesta omaa luokkaansa. Annissa kerättiin yhtiön rahaa 50 miljoonaa ja entiset paikalliset 
puhelinyhtiöt kuten Finda, PHP, Anvia ja Lohjan Puhelin kevensivät omistuksiaan yli 400 miljoonalla eurolla.
DNA:n liiketoiminta ei tarvitse rahaa kasvuun, joten osakemyynti oli luontevaa. DNA:n listautumista oli valmis-
teltu kymmenen vuotta.

Listausantien suhteelliset koot vaihtelevat. Yhtiöistä oli pienimmillään kaupan 9 prosenttia ja enimmillään 79 
prosenttia. Keskimäärin listauksissa on pantu myyntiin kolmannes yhtiön osakekannasta (keskiarvo 34%). Evli 
Pankin ja Privanetin osakeannit olivat suhteellisesti pienimmät. Kurssimenestyksen päätteleminen annin suh-
teellisen koon perusteella ei tuota yhtä tulosta. Evli Pankki oli tuotollaan aineiston toiseksi paras ja Privanet 
toiseksi huonoin. 

Luultavasti Evli Pankin ja Privanetin osakkeiden kehitykseen vaikutti tarjonnan ja kysynnän suhde. Evlin anti oli 
pieni ja IPO:n jälkeen vanhoilla omistajilla oli ns. lock up eli esto myydä osakkeita. Tällainen tarjonnan puute 
nostaa helposti osakkeen hintaan. Privanetilla taas oli ennestään yli 300 omistajaa, joista useimmat saattoivat 
myydä heti omistuksiaan tai näin markkina ainakin oletti. 

Listauspäivän kurssireaktioon ja osakkeen lyhyen aikavälin kehitykseen vaikuttaa pörssin yleinen tunnelma.  
Markkinan vaikutuksia ei kuitenkaan ole tarkasteltu tämän selvityksen yhteydessä. 

Aineiston perusteella ei voi tehdä johtopäätöstä, että osakemyynti olisi osakeantia selvästi parempi vaihtoehto 
pikavoiton metsästäjälle. 
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Pelkkä listautuminen ei ole kallista, jos katsoo vain pörssin eli Nasdaqin ja Finanssivalvonnan veloituksia. Vuon-
na 2017 pörssin rekisteröintimaksu päämarkkinalla vaihtelee 45 000 ja 120 000 euron välillä listautuvan yhtiön 
markkina-arvosta riippuen. Finanssivalvontakin perii listautumisannin esitteen hyväksymismaksuna 5 300 eu-
roa. Lisäksi arvo-osuusjärjestelmään liittyminen maksaa 2 300 euroa.

Listalle valmistautuminen voi vaatia ison ja työlään muodonmuutoksen. Päälistalla edellytetään IFRS:n käytän-
nön mukaista kirjanpitoa ja säännöllistä raportointia. First Northin vaatimukset yhtiölle ovat lievemmät. Sinne 
pääsee kevyemmällä listalleottoesitteellä ja useat raportoivat vain puolivuosittain. 

Yhtiöt ovat saattaneet valmistella listautumista vuosia ja erilaisia operaatioita on voitu tehdä. Strategioita on 
saatettu yksinkertaistaa ja nimeä muuttaa. Vuosikertomuksista on kerrottu, mitä suoria kuluja listautumisesta 
aiheutui. Niihin on yleensä kirjattu listautumisesta johtuvat selvityskulut ja osakevälittäjien palkkiot. Tämän mu-
kaan haarukka oli 0,2-5,6 miljoonaa. 

Piipon anti oli vain kaksi miljoonaa euroa ja listauskuluksi ilmoitettiin 0,2 miljoonaa euroa. DNA:n kulu oli suurin, 
mutta niin oli annin kokokin. DNA:n myynnistä kansainvälisille sijoittajille vastasi Goldman Sachs, joka varmasti 
osasi ottaa oman välityspalkkion.

Pihlajalinna kertoo tilinpäätöksessään, että listauksen yhteydessä syntyi osakemyynnistä kuluja 0,9 miljoonaa 
euroa. Lisäksi yhtiö kertoo, että erilaisiin rakenne- ja muihin järjestelyihin hupeni edellisvuonna 2,2 miljoonaa 
euroa. 

Useimmat yhtiöt vaativat erilaisia muutoksia ennen listausta. Tällöin pörssiin tulon kulu on todennäköisesti huo-
mattavasti isompi kuin taulukossa ilmenevä luku, joka mainitaan vuosikertomuksen tekstiosuudessa.

Listausantien järjestäjien ja avustavien juristien palkkiot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Kilpailu antien järjestelytyös-
tä on kovaa, että hinnat ovat laskeneet, vaikka työtä 100-200 sivun esitteen laatimisessa on paljon. Ainakin isojen 
juristitoimistojen edustajat ovat valittaneet listauksen vaativan juridiikan olevan ylikilpailtua ja pienikatteista. 

Listalleottoesitteessä kerrotaan juridisen neuvonantajan nimi. Useimmin se oli Borenius, joka mainittiin seit-
semän kertaa. Seuraavaksi suosituimpia olivat Fondia ja Hannes Snellman, jotka kumpikin vastasivat neljästä 
listautumisesta.

Listautuneiden yhtiöiden edustajat kertovat, että julkiseksi yhtiöksi muuttuminen on lisännyt kustannuksia. Saa-
vutettua tunnettavuutta ja henkilöstön innostusta on pidetty kustannuksia arvokkaampia. 

Mitä listautumisen  
kerrottiin maksaneen 
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Listausannin koko, M€ Kust, M€
Si i l i  Solut ions 1,5 0,2

Taaler i tehdas (nyk.  Taaler i ) 15,0 0,6

Orava Asuntorahasto 30,0 1,2

Restamax 16,6 1,4

Verkkokauppa.com 55,8 1,9

Herant is  Pharma 14,3 0,8

Cleantech Invest 4,0 0,7

Nexst im 15,3 2,5

United Bankers 9,9 0,4

Nixu 5,0 1,0

Pi ippo 2,0 0,2

Detect ion Technology 35,8 1,4

Asiakast ieto Group 170 2,8

Robit 48,0 2,6

Pih la ja l inna 79,8 0,9

Talenom 15,0 1,0

FIT Biotech 17,3 2,0

Kot ip izza 25,5 1,3

El i te Vara inhoi to 5,0 0,4

Evl i  Pankki 14,2 0,6

Const i  Yht iöt 38,0 1,3

Suomen Hoivat i lat 16,8 0,8

Lehto Group 60,5 2,6

Tokmanni  Group 181 5,8

Pr ivanet Group 5,0 0,5

Vinci t  Group 10,8 1,0

Heeros 3,4 0,4

DNA 474 6,5

Listauksessa kerätty pääoma sekä vuosikertomuksessa kerrottu listauksesta aiheutuneet suorat kulut.

TAULUKKO – ILMOITETUT LISTAUTUMISKULUT
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Aineiston perusteella voi tehdä muutamia johtopäätöksiä ja havaintoja. 

Pörssilistauksien tulpan aukaisi Silli Solutions lokakuussa 2012. Seuraavana neljänä vuotena tuli 27 yhtiötä. Se 
on pieni määrä, jos sitä vertaa 1980-luvun lopun tai vuosituhannen vaihteen listausbuumiin. Naapurissamme 
Ruotsissa listainnostus on ollut aivan omaa luokkaansa. Naapurimaassa uusia listayhtiöitä tuli noina vuosina 
233.

Suomen vuosien 2012–2016 IPO:ista voi sanoa, että ne olivat tiukasti hinnoiteltuja. Listatulokkaiden p/e-lu-
kujen mediaani oli 19, mikä on korkeampi kuin Helsingin pörssin keskimääräinen p/e. Lisäksi seitsemän oli 
tappiolla ja kolmen p/e-luku oli yli 60. 

Myös markkinoiden vastaanotto oli viileää ainakin isojen pikavoittojen tavoittelijoille. Keskimäärin listauspäivän 
tuotto oli 3 prosenttia ja 10 päivää myöhemmin enää lievästi positiivinen. Pidemmän ajanjakson tarkastelussa 
yhtiöiden tuottoerot kasvoivat. Etenkin tappiolliset ja korkean p/e-luvun yhtiöiden kurssit kehittyivät heikoimmin. 
Jos olisi jättänyt osallistumatta tappiollisten yhtiöiden IPO:ihin, olisi keskituotto ollut selvästi parempi eli 5-7 
prosentin luokkaa.

Merkintöjen määrä selvästi korreloi osakkeen menestykseen. Jos listausantiin tuli paljon merkitsijöitä, kurssi to-
dennäköisemmin nousi pörssissä. Yksityissijoittajilla on taito ymmärtää, milloin osaketta kaupataan edullisesti.
Pörssilistauksissa ja varsinkin ensimmäisinä vuosina tuli vaatimattomasti merkintöjä. Osallistujien määrä kasvoi, 
kun pörssilistauksia tuli enemmän. Marraskuussa 2016 tuli DNA, joka onnistui liki puolen miljardin euron arvois-
ten osakkeiden myynnissä. Vaikka DNA oli myös osallistujamäärältään suurin, ei se saanut massoja liikkeelle 
kuten Sonera tai Fortum aikoinaan. Talvivaarankin Maan Anti (2013) sai isomman joukon uusia merkitsijöitä 
kuin DNA:n listaus.

Pörssilistauksen jälkeen kaikki yhtä lukuun ottamatta ovat onnistuneet kasvattamaan osakaskuntaansa.  Erityi-
sesti niiden yhtiöiden osakaskunta on kasvanut, joiden osakkeet nousivat. Pihlajalinna, Orava, Verkkokauppa, 
Tokmanni ja Siili saivat paljon uusia omistajia kurssinousujen myötä. 

Yksityissijoittajien määrä ei tunnu vähenevän, vaikka kurssi laskisi. Tästä todisteena ovat paljon arvoaan me-
nettäneet Herantis Pharma, Cleantech Invest ja FIT Biotech, joiden omistajamäärä on pysynyt ja jopa kasvanut. 

Pörssilistautujalle runsas yksityissijoittajien määrä on etu, koska nämä ovat uskollisia omistajia. He eivät hevin 
luovuta, vaikka yhtiöllä olisi vaikeaa ja kurssi vaipuisi alamaihin.

Vaikka Helsingin pörssiin vuosina 2012–2016 listautuneet eivät tarjonneet keskimäärin pikavoittoja, olisi niihin 
jokaiseen 28 yhtiöön sijoittanut lyönyt indeksituoton. Siitäkin huolimatta, että joukkoon mahtui muutama floppi. 
Osakemarkkinoilla on havaittu toistuvia lainalaisuuksia ja historiatiedosta on hyötyä. Tosin olisi rohkeaa väittää, 
että seuraavina vuosina Suomen listausanneissa toistuisivat samat ilmiöt. Ehkä kuitenkin suuri merkitsijöiden 
määrä antaa isomman todennäköisyyden pikavoittoon.

Kevään 2017 aikana on listautunut neljä yritystä. First Northille Next Game, Fondia ja Remedy Entertainment 
sekä sekä päämarkkinalle Kamux. Kaksi ensimmäistä sai yli 5 000 merkitsijää ja tarjosivat selvän pikavoiton, 
päälistan Kamux sai vähemmän eli 1 200 merkitsijää ja tuli pörssiin liki antihintaansa.

Kuitenkin Next Gamessa, Fondiassa ja Remedyssä toistui sama ilmiö kuin aikaisemmissakin paljon osakkaita 
saaneissa anneissa. Blogistit ja sijoitusaiheiset keskustelupalstat suitsuttivat, kun taas Kamux sai paljon arvos-
telua osakseen.

Johtopäätöksiä
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Pihlajalinna Orava Tokmanni Verkkokauppa Hoivatilat Siili Taaleritehdas

Kurssinousu tuo osakkaita – lasku ei vähennä 

Annissa Uudet osakkaat

Kurssinousu listauksen jälkeen houkutteli uusia osakkaita. Pihlajalinna, Orava ja Tokmanni 
ovat kiinnostaneet eniten. Taulukossa on listauskuukauden sekä 31.12.2016 osakkaiden 
lukumäärä.
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Lähteet 
Euroclearin kuukausitilastot osakkeenomistajien määrästä, listalleottoesitteet ja pörssitiedotteet. Arvopaperin, 
Kauppalehden, Taloussanomien juttuja ja www.porssitieto.fi/listautumiset.html sekä Nasdaq Helsingin tilastot.

Raporttia varten on haastateltu kymmeniä hallituksen puheenjohtajia, toimitusjohtajia, viestintäväkeä, investoin-
tipankkiireita, juristeja, toimittajia ja sijoittajia. 

Ville Kantolan Listautujat 2016 -raportti sekä Jay R. Ritter IPO Data (https://site.warrington.ufl.edu/ritter/
ipo-data/).

Julkiseen noteeraukseen tuli selvityksessä mukana olleen 28 yhtiön lisäksi neljä muuta yhtiötä, joiden omistuk-
sien kehitystä ei ole tarkasteltu. First Nortille Savo-Solar ja Ahola Transport, jotka olivat aikaisemmin Ruotsissa 
listattuja. Pörssilistalle tulivat jakautumisen seurauksena Caverion ja Valmet. 

Liitteet
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Voit tilata tätä kirjaa Pörssisäätiön verkkokaupasta www.porssisaatio.fi


