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Teknologiasektorilla vahva luottamus yrityskauppoihin tulevana 
vuonna 
 
Teknologiasektorin yrityskauppojen arvo kohosi globaalisti vuoden 2013 kolmannella 
vuosineljänneksellä korkeimmalle tasolle sitten 2000-luvun alun internethuuman. Sektorilla 
toimivien yritysjohtajien luottamus maailmantalouteen ja markkinoihin on myös vahvimmillaan 
kahteen vuoteen, ja kolmasosa heistä uskoo toteuttavansa yrityskaupan tulevan vuoden aikana.  
 
EY:n (aiemmin Ernst & Young) Technology Capital Confidence Barometer -tutkimukseen vastanneista 
teknologiayritysten johtajista 68 prosenttia aikoo kiihdyttää kasvustrategioitaan tulevien 12 kuukauden 
aikana. Epävarmuuden leimaamina viime vuosina yritykset ovat vahvistaneet taseitaan ja optimoineet 
pääomarakennettaan. Nyt ne ovat valmiita hyödyntämään elpyvän maailmantalouden tuomat 
mahdollisuudet kasvunsa tueksi. 
 
Joka kolmas teknologiasektorin yritysjohtaja on valmis toteuttamaan yrityskaupan tulevan vuoden 
aikana, kun vuosi sitten vain viidennes vastaajista uskoi niin. Kasvu heijastaa parantunutta tilannetta 
markkinoilla potentiaalisten ostokohteiden laadun sekä lukumäärän kannalta. 
 
Ennätyskvartaalilla kolmetoista kauppaa ylitti miljardin dollarin arvon 
 
Samaan aikaan yritysjohtajien luottamuksen kohentuessa yrityskaupat nousivat ennätystasolle vuoden 
2013 kolmannella kvartaalilla. Heinä-syyskuussa teknologiasektorin yrityskauppojen arvo globaalisti oli 
yhteensä 71,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Arvo kasvoi vuoden 2012 kolmanteen kvartaaliin 
verrattuna 152 prosenttia ja vuoden 2013 toiseen vuosineljännekseen verrattuna 113 prosenttia. Myös 
kansainvälisten, rajat ylittävien kauppojen arvo sekä lukumäärä kasvoivat kvartaalin aikana rikkoen 
pitkään jatkuneen laskutrendin. 
 
- Kolmannen kvartaalin aikana julkistettiin poikkeuksellisen paljon erittäin suuria kauppoja. Vaikka 
kauppojen arvo ei voi pysyä jatkuvasti yhtä korkealla, odotamme niiden vuositasolla mitattavan 
keskimääräisen arvon ja lukumäärän jatkavan kasvuaan toimialan selvästi parantuneiden odotusten 
johdosta, sanoo EY:n yritysjärjestelypalveluiden Senior Manager Petri Leinonen.  
 
Heinä-syyskuun aikana teknologiasektorilla kolmetoista kauppaa ylitti miljardin Yhdysvaltain dollarin 
arvon. Lisätiedot kaupoista löytyvät EY:n Global technology M&A update: July – September 2013 -
raportista. Viisi suurinta kauppaa olivat: 
 

1. Puolijohteiden valmistusteknologioita tuottavat yritykset yhdistyivät, kun Applied Materials osti 
Tokyo Elektronin. Kauppahinta: 9 280 miljoonaa dollaria. 

 
2. Peliyhtiö Activision Blizzard osti osakkeitaan takaisin Vivendiltä yhdessä yksityisistä sijoittajista 

koostuvan ryhmän kanssa. Kauppahinta: 8 169 miljoonaa dollaria. 
 

3. Monialayhtiö Koch Industries laajensi elektroniikkakomponenttien tuotantoon ostamalla Molexin. 
Kauppahinta: 7 200 miljoonaa dollaria. 

 
4. Microsoft osti Nokian matkapuhelin- ja palveluliiketoiminnat. Kauppahinta: 5 009 miljoonaa 

dollaria. 
 

5. Teknologiayhtiö Schneider osti automaatio- ja säätelyjärjestelmiä tarjoavan Invensysin. 
Kauppahinta: 4 908 miljoonaa dollaria. 
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Raporteista 
 
EY Global technology M&A update: July – September 2013 -raportti perustuu EY:n analyysiin The 451 
Group M&A Knowledgebasen yrityskauppojen tiedoista vuosilta 2012 ja 2013.  
 
EY Technology Capital Confidence Barometer kuvaa yritysten operatiivisen johdon ja hallitusten 
luottamusta maailman talouteen, pääomamarkkinoihin ja yrityskauppoihin. Tutkimukseen osallistui yli 
1600 yritysjohdon edustajaa 72 maasta, mukaan lukien 181 teknologiayrityksen johtajaa. 
 
Lisätietoja 
 
Petri Leinonen, Senior Manager, EY, puh. 040 543 5432, petri.leinonen@fi.ey.com 

Jon Paavilainen, viestintä, EY, puh. 050 300 9452, jon.paavilainen@fi.ey.com 

EY lyhyesti 
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme ja 
korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. 
Kasvatamme huippuosaajia, joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa työ- ja liike-elämää sekä 
toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä 
www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi. 
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