
Parhaat sijoittajasivut verkossa - 2014    

Sijoittajasivujen arvioinnista 

06 March 2014 

Head of Research 

Jari Harjunpää 



Kilpailusta yleisesti 
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 Parhaat sijoittajasivut kilpailu järjestettiin 16 perättäistä kertaa 

 Kilpailussa arvioitiin Helsingin pörssiin listattujen yritysten sijoittajasivut, jotka 
olivat suomenkieliset 

 Kilpailun tarkoituksena on sen alusta alkaen ollut tuoda esiin hyviä esikuvia ja 
parantaa verkossa tarjottavan sijoittajainformaation tasoa 

 Tänä vuoden kilpailun esiraatina toimivat Haaga-Helian opiskelijat  

 Lopullisesta valinnasta vastasivat seuraavat henkilöt: Jarmo Leppiniemi, Hannu 
Angervuo, Terhi Lambert-Karjalainen, Mika Vaihekoski, Annika Sandström, Jari 
Harjunpää, Nina Tallberg ja Sari Lounasmeri 



Edellytykset kilpailussa menestymiselle ja pääarviointikriteerit 
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 Sivuston helppokäyttöisyys, jäsentelyn loogisuus ja tiedon ajantasaisuus 

 Tietosisällön riittävyys investointipäätöksen tekemisen näkökulmasta (=runsas 
informaatiosisältö plussaa) 

Tänä vuonna sijoittajasivujen sisällön arviointikriteerit oli jaettu neljään 
pääryhmään:  
- Yritys sijoituskohteena – Max 10 pistettä 
- Rahoitusrakenne – Max 6 pistettä 
- Riskien kuvaaminen – Max 3 pistettä 
- Corporate governance – Max 7 pistettä 

 Edellä mainittujen lisäksi arvioitiin sivujen teknistä toteutusta – Max 2 pistettä 
Tulevaisuudessa huomiota saatetaan kiinnittää entistä enemmän teknologian 
mahdollistamien sovellusten hyväksikäyttämiseen (webcastit, mobiilisovellukset 
ym.)   



Yritys sijoituskohteena – Maksimi pistemäärä 10 
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 Perustiedot sijoituspäätöksen tuoksi 

 Toimialan kuvaus (keskimääräinen kasvu, oma markkina-asema ja 
merkittävimmät kilpailijat) 

 Kasvu- ja kannattavuusajurit (Kasvustrategia,  kannattavuuteen vaikuttavat 
tekijät mainittu / voi olla yleinen kuvaus yrityksen vahvuuksista) 

 Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vs. historiallinen toteuma 

 Tulosherkkyys analyysi 

 Yhteenveto vuosineljänneksen tärkeistä tapahtumista 



Esimerkki – Tietoa markkinoista 
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 Ramirent (http://www.ramirent.com) 



Esimerkki – Keskeiset tehokkuusmittarit 
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Ryder (http://investors.ryder.com/overview/key-performance-indicators/default.aspx) 



Esimerkki – Tulosherkkyysanalyysi 
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 Yara (http://www.yara.com/investor_relations/analyst_information/Sensitivities/) 



Esimerkki - Yhteenveto yrityksestä sijoituskohteena 
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 Electrocomponents (sivut muuttuneet) 



Rahoitusrakenne – Maksimi pistemäärä 6 
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 Tavoiterahoitusrakenne  ja historiallinen toteuma (esim. jokin seuraavista 
mittareista, Nettovelkaantuneisuusaste (gearing), Omavaraisuusaste (equity ratio), 
Nettovelka/käyttökate (net debt/EBITDA) 

 Lainojen maturiteettiprofiili esitetty yhteenvetona 

 Listaus liikkeelle lasketuista joukkovelkakirjoista 

 Pörssilistattujen velkakirjojen hintanoteeraukset 

 Tietoa lainojen kovenanteista 

 



Esimerkki – Tavoitevelkarakenne 
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Wärtsilä (http://www.wartsila.com/en/investors/financials/financial-targets) 



Esimerkki - Lainojen maturiteettirakenne 
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Pirelli (http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html) 



Esimerkki - Lainojen kovenantit 
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Pirelli (http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html) 



Riskit – Maksimi pistemäärä 3 
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 Herkkyys eri valuuttakurssien suhteen esitetty numeerisesti 

 Operatiiviset riskit kuvattu kattavasti ja kuvauksesta voi ymmärtää madollisen 
tulosvaikutuksen 



Esimerkki – Valuuttakurssiherkkyys 
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Systemair’s (http://www.systemair.com/Investor--Media/Financial-risks/) 



Esimerkki – Operatiivisten riskien kuvaaminen 
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Pirelli (http://www.pirelli.com/corporate/en/investors/default.html) 



Corporate Governance – Maksimi pistemäärä 7 
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 Historiatiedot suurimmista osakkeenomistajista ja omistajarakenteesta 

 Historiatiedot arvopaperimarkkinalain mukaisista liputusilmoituksista 

 Tiedot sisäpiirikaupoista 

 Tiedot johdon tulospalkkauksesta 

Tiedot ulkona olevista optio-ohjelmista 

 Tiedot yrityksen osakkeiden lyhyeksi myynneistä 



Esimerkki – Historialliset omistajatiedot 

17 

Wärtsilä (http://www.wartsila.com/en/investors/wartsila-share/shareholders/) 



Esimerkki – Liputukset 
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Konecranes (http://www.konecranes.com/investors/in-english/investors) and Solvay 

http://www.solvay.com/EN/Investors/Shareinfor
mation/Majorshareholders.aspx 



Esimerkki – Sisäpiirikaupat 
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Wärtsilä (http://www.wartsila.com/en/investors) 



Esimerkki – Johdon tulospalkkaus 
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Boliden (http://investors.boliden.com/en/investor-relations) 



Esimerkki – optio-ohjelmat  
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Konecranes (http://www.konecranes.com/investors/in-english/investors) 
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 http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/opening_up_to_investors 
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 Kiitos 


