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Yrityksen arvo on tulevaisuuden kassavirtojen summa

Omistajien tavoitteena on tuotto pääomalle osinkojen tai yrityksen myynnin kautta.

Aktiivisen omistamisen toimintatavalla on vahva ja todistettu positiivinen vaikutus 
yhtiön arvoon ja omistajan tuottoon1

Arvokas yritys on hyvä yrityskansalainen joka tuottaa arvoa omistajille, asiakkaille ja 
työntekijöille.
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Pidä
• Yritystoimintaa jatketaan nykymuodossaan

• Ei vaadi kasvuinvestointeja, riskinä omistajan tuoton heikkeneminen

Valintakriteerit

Vaihtoehdoissa on toisistaan poikkeavia 
tärkeitä tekijöitä, joiden tunteminen on 
välttämätöntä omistajan kannalta 
sopivimman ratkaisun ja siihen parhaiten 
soveltuvien toimenpiteiden valinnassa.

Aktiivinen omistaja huolehtii, että 
omistajatavoitteet ohjaavat liiketoimin-
nallisia valintoja eikä päin vastoin

Omistajien tavoitteet suhteessa:
• Toiminnan kasvuun ja jatkumiseen
• Osinkotuottoon / kauppahintaan
• Omistajien rooliin tulevaisuudessa
• Aikaan – 12 kk / 24 kk / 36 kk / pidempi

Yrityksen kehittämisen vaatimukset:
• Pääomatarpeet
• Täydentävän osaamisen tarpeet
• Strateginen ja rahoitusriski
• Omistajien riskinsietokyky ja –halu

Pidä ja 
kehitä

• Edellyttää kasvuinvestointeja, voi sisältää myös yritysostoja

• Kriittistä mm. analyyttisen ja faktaperusteisen tarkastelun johtopäätösten 
perusteella tehdyt valinnat 

Liittoudu
• Edellyttää osapuolilta yhteensopivuutta

• Voidaan toteuttaa sopimuspohjaisesti tai yritysjärjestelynä

• Ei välttämättä pysyvä tila, usein askel muuhun tavoitteeseen

Kehitä ja 
myy

• Kriittistä mm. mahdollisten ostajien odotuksiin vastaaminen

• Aktiivisen omistajan ohjauksessa perustuu aikaan sidottuun tavoitteeseen ja 
valitun riski-tuotto-suhteen mukaisiin konkreettisiin toimenpiteisiin

• Edellyttää investointeja, tyypillinen aikajänne 36-60 kk, 

Myy

• Maksimoi arvon myyjille nykytilanteessa, ei riskiä tulevaisuudesta

• Mahdollisuus sijoittaa vapautuva pääoma nykyistä paremmin

• Kriittistä tärkeiden ostajien tavoittaminen ja arvon osoittaminen ostajille 
todisteellisesti

• Tyypillinen aikajänne 6-12-24 kk 

Omistajan vaihtoehdot
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Yritysjärjestelyjen oikea ajoitus – Kokonaisarvion osatekijät

1. Omistajien tavoitteet
Mitkä ovat omistajien tavoitteet yritystoiminnalle? Ja mitkä olisivat ne ehdot, joilla oltaisiin valmiita tekemään kauppaa? 
Parhaat tulokset saadaan siten, että yrityskauppaprosessissa ostajille ei esitetä ehtoja, vaan omistajien tavoitteiden 
täyttyminen selvitetään hakemalla tarjouksia ennakkoon tunnistetuilta ostajakandidaateilta.

2. Yrityksen liiketoiminnan näkymä tulevaisuuteen
Kehittyykö yrityksen toiminta toimialan kehitykseen verrattuna vahvemmin vai heikommin? Ollaanko yrityksen omalla 
”huipulla” vai matkalla sinne? Muista, että matkalla huipulle kassavirran tulevaisuudennäkymät ovat aina paremmat 
kuin silloin kun huippu on jo saavutettu.

3. Talouden yleinen tilanne ja näkymä tulevaisuuteen
Myönteinen talouden tilanne lisää yrityskauppa-aktiviteettiä. Alhainen korkotaso ja rahoituksen saatavuus ovat 
merkittävä tekijä yrityskauppojen toteutumiselle. Esimerkiksi viimeaikaiset talousennusteet ennustavat keskimäärin 
melko lyhyttä myönteisen kehityksen aikaa.

4. Mahdollisten ostajien tavoitteet
Kauppaan tarvitaan aina kaksi osapuolta. Ovatko mahdolliset tärkeät ostajakandidaatit aktiivisia ja sopiiko myytävän 
yrityksen toiminta ostajien toiveisiin ja tavoitteisiin?

5. Yritysjärjestelyhankkeelle on varattava aikaa 2-4 vuotta
Itse kauppaprosessiin on syytä varata yksi vuosi ja kaupan jälkeen on syytä varautua noin vuoden siirtymäkauteen. 
Joissain tilanteissa hyvän kaupan aikaansaamiseksi myyjien kannalta voi olla järkevää varautua olemaan mukana 
toiminnassa kaupan jälkeen pidempäänkin, esimerkiksi kaksi-kolme vuotta.
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Yritysjärjestelyissä muistettavaa

1. Selkeät tavoitteet järjestelylle lähtökohtana

• Toteutumiskelpoiset tavoitteet on määritetty – tehdään yrityskauppamahdollisuuksien arviointia varten

• Ei saa asettaa / esittää mitään hintaa vaan hinnan annetaan muodostua rajoituksetta tarjousten perusteella

• ”Ostaja päättää hinnan – myyjä päättää myykö vai ei”

2. Omistajien henkinen valmius
• Henkinen valmius toimia kun käsillä on omat tavoitteet täyttävä järjestely

• Kaikkien päätöksentekoon liittyvien näkökulmien käsittely on tärkeää – myös mahdollisten pelkojen yms.

• Perusedellytys proaktiivisen yrityskauppahankkeen käynnistämiselle

3. Parhaan lopputuloksen edellytysten ymmärtäminen
• Aktiivinen odottelu harvoin tuo toivotun tuloksen – vaaditaan proaktiivinen ote ja arvon osoittaminen

• Vaihtoehtojen selvittäminen ja kilpailutilanteen luominen vaatii kaikkien tärkeiden kandidaattien tavoittamisen

• Arvon osoittaminen ei ole tuuripeliä, se vaatii työtä, osaamista ja työkaluja

4. Ajoituksen valinta
• Myynneissä oikeaa ajoitusta ei katsota kalenterista vaan toimitaan silloin kun ostajien odotukset ovat 

korkeimmillaan

• Kokonaisharkinta kaikkien osatekijöiden suhteen: Omistajien tavoitteet, toimialan ja talouden yleinen tilanne, 
liiketoiminnan tilanne, ostajien tilanne ja hankkeen vaatima aikataulu – harvoin kaikki yhtäaikaisesti optimissa.

5. Tarkoituksenmukaisen toimintatavan valinta

• Yritysjärjestelyhanke vaatii resursseja, joita on pystyttävä varaamaan sopiva määrä

• Toimintatavan valinnan perusteena, kuinka parhaiten kyetään tuomaan arvo esille ja selvittämään vaihtoehdot

• Omistajien ja johdon tärkein tehtävä on ylläpitää liiketoiminnan myönteistä kehitystä
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Riippumattomat investointipankkipalvelut
Transaktiot ja strateginen neuvonanto

Profiili Palvelemme yritysjohtoa ja omistajia rakentamalla arvonkasvua sekä realisoimalla liiketoiminnan täyden 
arvon. Asiakkaitamme ovat yritysjohto, sijoittajat, pääomasijoittajat sekä yrittäjät. Vahvistamme neuvonannon 
ja transaktioiden avulla asiakkaidemme kilpailuetua ja tuemme strategisen potentiaalin maksimoinnissa

Toimimme Suomesta kansainvälisesti

Palvelut Investointipankkipalvelut

• Yritysjärjestelyt
• Rahoitus
• Strateginen ja taloudellinen neuvonanto
• Pääomasijoitukset

Comset® Comset® on yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille. Comset® tuo omistajayrittäjille Nordic Growthin
maailmanluokan investointipankkipalveluiden parhaat käytännöt ja koko tiimin osaamisen paketoituna 
tarkoituksenmukaiseksi palveluksi. Ymmärrämme omistajia ja puhumme myös järjestelyosapuolena olevien 
kansainvälisten suuryritysten ja sijoittajien kieltä. 
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Erkki Hietalahti
Kansainvälinen investointi-
pankki- ja pääomasijoitus-
tausta. Strategiset yritys-
järjestelyt ja arvonkasvu

Vesa Hopia
Yritysjärjestelyjen ja 
talousjohdon tausta. 
Cross-border yrityskaupat 
ja talousohjaus

Tuula Jalonen
Hallinto ja 
markkinointitausta. 
Projektien hallinta ja 
hallinto

Asko Kapanen
Yritysjärjestelyt, myynti ja 
markkinointi, yrittäjä-
tausta. Exit-prosessi ja 
arvonkasvutoimenpiteet

Matias Pönniö
Sijoitus- ja 
rahoitusanalyysitausta. 
Arvonmääritys ja 
taloudelliset analyysit

Jari Honko
Pankkiiriliike-, sijoitus- ja 
projektinjohtotausta. Yritys-
järjestelyprojektit ja 
strategiset valinnat

Peter Immonen
Senior Advisor. 
Corporate Governance 
ja varainhoitotausta. 
Talouden ja sijoitus-
toiminnan trendit

Tina Hietalahti
Kansainvälisen 
taloushallinnon ja 
relocation -tausta. Kiinan 
yhteydet, sijoitusten ja 
talouden hallinta

Päivi Husu
Rahoituksen ja 
kirjanpidon 
yrittäjätausta. Kansain-
välinen talous- ja 
rahastohallinto

Tiina Karhula
Myynnin ja 
markkinoinnin 
yrittäjätausta. 
Asiakasyhteydet ja 
markkinointi

Aleksi Pulkkinen
Talous- ja 
rahoitusanalyysitausta. 
Arvonmääritys ja 
taloudelliset analyysit

Niklas Lindqvist
Kansainvälinen 
sijoitusanalyysi- ja 
sijoituspankkitausta. 
Yrityskaupat ja -järjestelyt
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Tausta ja kokemus

Tausta
• Tiimillä on laaja kokemus yritystoiminnasta ja siihen 

liittyvistä transaktioista
• Tiimi on ollut mukana rakentamassa useita kasvuyhtiötä 

sekä pääomasijoittajan että operatiivisessa roolissa.
• Tiimillä on vahva kokemus osakemarkkinoista, 

osakeanneista sekä yritysten listautumisista useasta 
perspektiivistä katsottuna

• Tiimillä on myös pitkä kokemus velkainstrumenttien 
käytöstä ja taserakenteen optimoinnista, sekä 
transaktioiden strukturoinnista 

• Yli 50 hallituspaikkaa
• Yli 150 yritysjärjestelyä

Toimialakokemus
• Osakkaiden toimialakokemus vuosina

Tiimi

Erkki Hietalahti 
• ACR Capital/Slottsbacken, Protos Stockbrokers, Citibank, ABN AMRO
Vesa Hopia
• PwC, Glaston, Outokumpu
Jari Honko
• Evli, Conventum, eQ Pankki, Swedbank, Ålandsbanken AM
Asko Kapanen
• Severa, DataInfo Solutions, Xenter
Niklas Lindqvist
• Ålandsbanken, Acadian

Matias Pönniö Tuula Jalonen
Päivi Husu Laura Torniainen
Tina Hietalahti          Tiina Karhula
Marianna Heiska Aleksi Pulkkinen 
Olavi Paulamäki

Hallitus
Osakkaat
Peter Immonen
• WIP Asset Management, Cargotech, H. Kuningas & Co, Carnegie

0 10 20 30 40

Transactions

Industry**

Private	Equity

Financial	Services

8



2010-03-01
# 9

Palvelumme yritysjärjestelyissä

Ostotoimeksiannot

Valmistautuminen  
yrityskauppaan

Hallituksen tai johdon yritysjärjestelykumppani/ ulkoistettu M&A osasto

Myyntitoimeksiannot

Arvonmääritykset

Ostokohteiden 
määrittäminen

Kontaktointi

Business due diligence2nd opinion

Neuvonanto ostettaessa tai 
myytäessä

Integrointi/SeurantaKauppaneuvottelujen 
avustaminen
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Muut palvelumme

Arvonkasvu ja arvonkasvun 
tuki

Portfolio analyysit

Fundraising

Arvonmääritykset

Pre-IPO tutkimus Strategiaprosessi

Liiketoiminta-analyysi

IPO

Julkisesti noteerattujen 
yritysten tuki 

Osakeanti

Joukkorahoitus

Lainarahoitus

First North Advisor

Listautumisen hyödyt ja 
haitat sekä kelpoisuus
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Projekti-esimerkkejä omistajayrittäjäsegmentistä

B2B Viestintä Teollisuus Ohjelmisto Kuluttaja

• 300+ projektia
• 200+ asiakasta

• Yritysmyynnit
• Yritysostot 
• Rahoitusjärjestelyt
• Impulse® -

arvonkasvupalvelut

Kiratek
Kiinteistö- ja 
rakennetekninen 
konsultointi

Market Media
Digital signage-
palvelut

OEM
Tekninen
tukkukauppa

PCP Partner
IT-palvelut

Hairmail
Kampaamotukku

Destamatic
Materiaalien kierrätys

Meshcom Tech.
Langaton mesh-
teknologian kehitys

Finlamelli
Energiatehokkaat 
hirsitalot

Severa
SaaS CRM- ja ERP-
järjestelmät

Heirol
Keittiövälineet

Suomen 
Majoitusmestari
Majoituspalvelut

Radionet
Langaton  laajakaista-
teknologia

SPT-Painting
Lattiapinnoitteet

Eget
Interaktiiviset 
pelisovellutukset

Kopparberg
Siiderituottaja 

Mainidea
Markkinatutkimus

Setera
Teleoperaattori PK-
yrityksille

Orfer
Teollisuuden pakkaus-
ja robotiikka järj.

Leanware
Tuotannonohjaus-
järjestelmät

Ideal Keittiöt
Keittiökalusteet

Kuljetus 
Kovalainen
Logistiikkapalvelut

Konsepti
Mainostoimisto

Steel Master
Moduloidut ratkaisut 
nesteiden ja kaasujen 
käsittelyyn

Office 
Innovations
Tulostus- ja doku-
mentointiratkaisut

Finnsusp
Piilolinssien 
huoltotuotteet
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Toimiala Teollisuus Palvelut Kauppa

Kohde Pamon Oy

KAIR-ilmanvaihtokoneet ja jäähdyttimet

Liikevaihto 8,2 m€, liikevoitto 1,0 m€

Kuljetus Kovalainen Oy

Tieliikenteen kuljetuspalvelut

Liikevaihto 15,3 m€, liikevoitto 0,6 m€

Rauheat Oy

LVI-tuotteiden maahantuonti

Liikevaihto 5,2 m€, liikevoitto 0,4 m€

Ostaja Lontoon pörssiin listattu Volution
Group Plc. Johtava IV-tuotteiden 
valmistaja ja jakelija Euroopassa ja 
Australiassa. Liikevaihto 185 m£. 

Posti Group Oyj on valtio-omisteinen 
11 maassa toimiva logistiikka- ja 
palveluyritys.  Liikevaihto 1,6 mrd €.

Teknisen tukkukaupan konserni OEM 
International AB – listattu Tukholman 
pörssissä. Toimii 14 maassa. Liikevaihto 2,7 
mrd SEK.

Kuvaus

Teknologisesti kilpailukykyiset tuotteet 
ja skaalautuva toimintamalli. Omistajat 
erilaisissa elämänvaiheissa. Järjestelyn 
kautta löytyi hyvä reitti varmistaa kasvu 
ja kansainvälistyminen sekä täyttää 
omistajien henkilökohtaisia tavoitteita.

Perheessä ei jatkajia. Tavoitteena 
löytää yrityskaupan kautta hyvä 
jatkaja yritystoiminnalle. 

Ostaja sai kattavan maantieteellisen 
alueen jakelutoimintaan.

Tavoitteena varmistaa kannattavalle 
kasvulle riittävät resurssit erityisesti Ruotsin 
markkinoilla.

Uusi tuotealue ja asiakassegmentti ostajalle.

”Kansainvälisen yrityskaupan 
kiemurat tulivat tutuksi. Olemme 
kiitollisia neuvonantajamme 
sitkeydestä ja hyvin tyytyväisiä 
lopputulokseen.”
Tatu Hartikainen
Toimitusjohtaja, Pamon Oy

”Yritykselle löytyi hyvä koti hyvillä 
ehdoilla. Ilman neuvonantajaa 
kauppaa ei olisi syntynyt.”

Martti Kovalainen

”Saimme sitä mitä halusimme. Emme olisi 
yksin löytäneet tätä ostajaa.”
Petri Peltomaa
Toimitusjohtaja, Rauheat Oy

Testimonials – Esimerkkejä myyntitoimeksiannoista
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Comset® - Yrityskauppapalvelu omistajayrittäjille

Valmistautuminen
arvon osoittamiseen

Kontaktointi ja 
alustava ostokiinnostus

Tarjousten haku

Neuvottelut

Kauppasopimus, Due Diligence ja
kaupan päättäminen

4-8 9-12+Kuukaudet

• Comset® -yrityskauppapalvelu tuo omistajayrittäjille Nordic Growthin maailmanluokan investointipankkipalveluiden parhaat 
käytännöt ja koko tiimin osaamisen paketoituna tarkoituksenmukaiseksi palveluksi. Ymmärrämme omistajia ja puhumme myös 
järjestelyosapuolena olevien kansainvälisten suuryritysten ja sijoittajien kieltä.

• Avaimet käteen -palvelu sisältää kaupan suunnittelun ja toteutuksen sekä haluttaessa myös juridisen neuvonannon ja 
veroneuvonnan. Projektista vastaa projektipäällikkö, tukenaan tarkoituksenmukainen 2-4 henkilön projektitiimi. Osapuolet 
tietävät kuka tekee mitäkin ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Tehdään se mitä luvataan ja palkkiomme on aina sidottu tuloksiin.

• Toimeksianto on määräaikainen hankkeen tyypistä ja tavoitteista riippuen 4-8 kuukautta, jonka jälkeen toimeksianto jatkuu 
toistaiseksi voimassaolevana kuukauden irtisanomisajalla. Määräajan puitteissa selvitetään alustava ostokiinnostus ja siten 
edellytykset saattaa projekti onnistuneesti kauppaan saakka. Näin varmistetaan tehokas ja tarkoituksenmukainen hanke –
onnistutaan tai epäonnistutaan nopeasti.
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Tapa toimia – Ostajarekisteri & vaihtoehtoisten tarjousten haku

Ostajarekisteri

• Jatkuvasti päivittyvä ostajarekisterimme nopeuttaa ostajien hakua. Asiakkaamme hyötyvät myös henkilökohtaisista 
kansainvälisistä yhteyksistämme tuhansiin mahdollisiin järjestelyosapuoliin.

Vaihtoehtoisten tarjousten haku

• Tarjousten haku on tärkeä osa yritysjärjestelyä ja se voi tapahtua usealla vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi korostetun 
hienovaraisesti rajatulla prosessilla tai haluttaessa julkisella huutokaupalla. Tapa valitaan aina järjestelylle asetettujen 
tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. 

• Myynneissä paras hyöty saadaan silloin, kun mahdollisimman moni potentiaalinen ostaja, kansallisuudesta riippumatta, on 
myynnistä tietoinen; etenkin se ostaja, joka on valmis maksamaan korkeimman hinnan ja hyväksymään kaupalle parhaimmat 
ehdot. Syvällinen lähestymistapa tuo hankkeen piiriin ostajia esimerkiksi lähitoimialoilta tai arvoketjun eri osista, joista usein 
löytyy etukäteen todennäköisimpinä pidettyjä ostajakandidaatteja suurempi intressi kaupan toteuttamiseen. 

Suorat yhteydet kansainvälisesti

• Toimimme Suomesta kansainvälisesti - ilman välikäsiä ja tarvittaessa kontakteja hyödyntäen. 

• Puhumme sujuvasti suomea, ruotsia, englantia, saksaa, kiinaa ja venäjää. Viimeisen vuoden aikana neuvotteluosapuolia 
esimerkiksi: Suomi, Englanti, USA, Kanada, Kiina, Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa, Italia, Romania…
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Arvon osoittaminen
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Arvo on katsojan silmissä

• Yrityksen arvo on aina tulevaisuuden kassavirtojen 
summa diskontapuna tähän päivään. Arviot 
tulevaisuuden kassavirroista vaihtelevat tarkastelijan 
mukaan.

• Markkinaodotukset ja usko yhqön kykyyn hyötyä 
tulevaisuuden muutoksista vaihtelee riippuen 
tarkastellaanko odotuksia esimerkiksi osingonsaajan, 
potenqaalisen ostajan tai rahoipajan näkökulmasta. 

• Yritysjärjestelyissä lopputulokseen vaikupaa 
ratkaisevasq, kuinka arvon osatekijät hyödypävät 
osapuolia ja kuinka ne tuodaan näkyviksi.

TavoiXeena tuoda arvon kaikki eri osatekijät näkyviin 
• Yritysjärjestelystä on mahdollista saada täysi hyöty irq 

ainoastaan silloin, kun yrityksen piilevätkin arvon 
osatekijät saadaan tuotua näkyviin.

• Tämä tulee tehdä eri osapuolia hyödypävällä tavalla ja neuvopeluqlanne huomioiden. Kokeneena yrityskauppojen toteupajana 
ja toimialaa hyvin ymmärtävänä partnerina osaamme esipää arvon todisteellisesq ja uskopavasq. 
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Nordic Growth
Aleksanterinkatu 17
00100 HELSINKI
Finland

Tel. +358 9 424 15600

www.nordicgrowth.com

Comset® - Omistajayrittäjän yritysjärjestelyt
www.comset.fi


