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Listautumisten kasvutrendi ennakoi aktiivista vuotta 2014 

 
Yritysten listautumisannit kasvoivat maailmanlaajuisesti vuoden 2014 ensimmäisellä 
neljänneksellä ja aktiivisuuden odotetaan lisääntyvän läpi vuoden. Vilkkaimmat markkinat olivat 
Aasiassa, jossa yli 700 yritystä on valmiita listautumaan. Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa 
listautumisia vetävät nyt erityisesti pääoma- ja riskisijoittajat. 
 
EY:n vuosineljänneksittäin julkaiseman Global IPO Trends -raportin mukaan vuoden 2014 ensimmäisellä 
neljänneksellä yritysten listautumisaktiivisuus oli maailmanlaajuisesti korkeimmillaan sitten vuoden 2011. 
Tammi–maaliskuun 239 listautumisannin yhteenlaskettu arvo oli 44,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria. 
Vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna määrä kasvoi 47 prosenttia ja arvo 82 prosenttia. 
Pelkästään tammikuun aikana toteutettiin 101 listautumista yhteensä 18,5 miljardin dollarin arvosta, mikä 
teki tammikuusta aktiivisimman kymmeneen vuoteen. 
 
Aasiassa aktiivisimmat markkinat 
 
Aasian markkinat muodostivat 43 prosenttia listautumisten määrästä ja 38 prosenttia arvosta. Seitsemän 
vuosineljänneksen kahdestakymmenestä arvokkaimmasta listautumisesta tehtiin Aasiassa, mukaan 
lukien arvokkain, joka oli HK Electric Investments Ltd:n 3,1 miljardia dollaria kerännyt listautuminen 
Hong Kongin HKEx-pörssiin. Manner-Kiinassa toteutettiin 44 listautumista yhteensä 3,5 miljardin dollarin 
arvosta, ja Kiinan pörssien avautuessa uudelleen aktiivisuuden odotetaan jatkuvan. EY:n raportin 
mukaan yhteensä noin 700 aasialaista yritystä on tällä hetkellä valmiita listautumaan. 
 
Neljäsosa listautumisten arvosta Yhdysvaltoihin, Iso-Britannia johtaa Euroopassa 
 
Pääoma- ja riskisijoittajien vetämät listautumiset muodostivat koko maailman tasolla 33 prosenttia 
kaikista listautumisista, ja roolit korostuivat erityisesti Euroopassa ja Yhdysvalloissa. 
 
Yksittäisten pörssien näkökulmasta eniten rahaa keräsivät New Yorkin NYSEn tehdyt listautumiset.  
Yhdessä NYSE ja NASDAQ saivat 68 listautumista, joiden arvo oli 11,6 miljardia dollaria. Yhdysvaltojen 
pääomamarkkinat kiinnostavat myös maan rajojen ulkopuolella, ja 11 listautuneista yrityksistä oli 
ulkomaalaisia. Lähikuukausina listoille odotetaan lisää suuria ulkomaalaisia yrityksiä kuten Alibaba ja 
JD.com.  
 
Euroopassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä eniten arvoa listautumisiin keräsivät Ison-Britannian 
pääomamarkkinat: kahdeksan listautumisen yhteisarvo oli 4,6 miljardia dollaria. Eurooppalaisten 
osakeindeksien nousu kasvattaa myös pääomasijoittajien, yritysten ja sijoittajien luottamusta talouteen. 
 
- Aktiivisuus on lisääntymässä Suomessakin kahden hiljaisen vuoden jälkeen. Euroopan ja muun 
maailman kehitys vaikuttaa väistämättä myös meihin emmekä ole eristyksissä siitä,  
partner, KHT Mikko Järventausta Suomen EY:ltä kommentoi. 
 
Valoisat näkymät vuoden toiseen neljännekseen 
 
EY odottaa listautumisaktiivisuuden jatkuvan myös toisella vuosineljänneksellä sekä loppuvuonna 
alkuvuoden globaalin kasvutrendin mukaisesti. Geopoliittisia riskejä lukuunottamatta vakaa taloustilanne 
ja maailmanlaajuisesti likvidit markkinat tukevat lukuisia suunnitteilla olevia listautumisia. Näkymät 
listautumisaktiivisuudelle ovat hyvät ympäri maailman ja useilla toimialoilla kuten teknologia-, kiinteistö-, 
energia- ja terveydenhuoltosektoreilla. 
 
Lisätietoja 
 
Mikko Järventausta, KHT, partner, EY, p. 040 867 5656, mikko.jarventausta@fi.ey.com 
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Sivu 2 

 

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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