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Pääomasijoittajat kasvattivat yritysten arvoa pörssiä tehokkaammin 
 
Eurooppalaiset pääomasijoittajien yritysmyynnit piristyivät vuonna 2013 ja erityisesti 
listautumisia toteutettiin eniten sitten vuoden 2006. EY:n vuosittainen raportti osoittaa 
pääomasijoittajien lyövän julkisesti noteeratut yhtiöt yritysten arvon kasvattamisessa. 
 
Taloudellisen tilanteen kohentuminen Euroopassa, luottomarkkinoiden parantuminen ja listautumisille 
otolliset markkinat tukivat pääomasijoittajien tekemien yritysmyyntien kasvua vuoden 2013 aikana. EY:n 
vuosittaisen European PE exit study -raportin mukaan viime vuonna yritysmyyntien määrä kasvoi 77:ään 
edellisen vuoden 61:stä. Raportti käsittelee pääomasijoittajien suurista eurooppalaisista yhtiöistä 
tekemien yritysmyyntien tuloksia ja omistaja-arvon kasvattamiseen vaikuttavia tekijöitä. 
 
Vuonna 2013 pääomasijoittajien listautumisten kautta toteuttamat yritysmyynnit nousivat korkeimmalle 
tasolleen sitten vuoden 2006. Listautumiset vastaavat17 prosenttia kokonaisuudesta ja tutkimuksen 
mukaan pääomasijoittajien portfolioista löytyy lisäksi edelleen useita listautumiskelpoisia yhtiöitä. 
 
Parantuneet luottomarkkinat tukivat myös pääomasijoittajien välisten yrityskauppojen kasvua, joiden 
osuus toteutuneista myyneistä oli viime vuonna 55 prosenttia. Osuus kasvoi selvästi edellisen vuoden 38 
prosentista ja on korkein sitten vuoden 2007, mikä kertoo ostajien uskovan yritysten kasvupotentiaaliin 
seuraavassakin liiketoiminnan kehityksen vaiheessa. 
 
- Positiivista kehitystä on myös luotonantajien toteuttamien irtautumisten määrän putoaminen 
matalimmalle tasolleen sitten vuoden 2008. Yrityksille tehdyt myynnit kuitenkin odottavat vielä 
vilkastumistaan, sillä viime vuonna ne vähenivät edellisen vuoden 25 kaupasta 16:een, kommentoi 
partner Mikko Äijälä EY:n yritysjärjestelypalveluista. 
 
Pääomasijoittajat lyövät markkinat tuloksia kasvattamalla 
 
Tutkimuksen mukaan suurin osa myytyjen yritysten arvon kasvusta ja siten sijoituksille saadusta tuotosta 
on pääomasijoittajien omistuksen ansiota.  
 
- Sekä velkavipu että yleinen osakemarkkinoiden kehitys selittävät vain osan pääomasijoittajien 
saavuttamista tuotoista. Pääomasijoittajien onnistuminen näkyy juuri siinä, että heidän omistamiensa 
yritysten tulokset ovat kasvaneet vastaavia listayrityksiä enemmän, Äijälä toteaa. 
 
Tulosten kasvu on tutkimuksen mukaan ollut liikevaihtoa kasvattavien toimenpiteiden, kuten uusien 
tuotteiden, brändien ja markkinointistrategioiden, sekä toiminnallisen tehokkuuden parantamisen 
ansiota. Tutkimuksessa mukana olleiden pääomasijoittajien omistamien yritysten käyttökatteet kasvoivat 
vuosittain keskimäärin yli 8 prosenttia vuosien 2005–2013 aikana.  
 
Listautumiset ja pääomasijoittajien väliset ostot yleistyvät 
 
Eurooppalainen listautumismarkkina heräsi viime vuonna pitkästä horroksesta ja positiivinen kehitys on 
jatkunut vuonna 2014 pääomasijoittajien toteuttamien listausten tukemana. Euroopan 
luottomarkkinoiden koheneminen tukee myös pääomasijoittajien välisten kauppojen lisääntymistä, ja 
pääomasijoittajien menestys lisää niiden houkuttelevuutta luotonantajien näkökulmasta. Tutkimuksen 
mukaan eurooppalainen pääomasijoittamisen malli on näyttänyt selviävänsä hyvin heikossakin 
taloudellisessa ympäristössä ja pystyvänsä luomaan arvoa julkisen kaupankäynnin kohteena olevia 
yrityksiä paremmin. 
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Sivu 2 

Tutkimuksesta 
 
EY:n raportti Taking stock: How do private equity investors create value? A study of 2013 European 
exits käsittelee pääomasijoittajien omistamien suurten eurooppalaisten yhtiöiden myyntien (exitien) 
tuloksia ja toteuttamistapoja. Raportti perustuu tietoihin vuosina 2005–2013 toteutetuista 
yritysmyynneistä, joissa yritysten velaton arvo (enterprise value) on ollut ostohetkellä vähintään 150 
miljoonaa euroa.  Lisätietoja tutkimuksen käytännön toteutuksesta löytyy raportin sivulta 14. 
 
Lisätietoja 
 

Mikko Äijälä, partner, yritysjärjestelypalvelut, EY, p. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com 

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

EY lyhyesti 
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti, joka tarjoaa Suomessa 
lisäksi liikejuridiikan palveluita. 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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