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Alexandrian liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat voimakkaasti, asiakastyytyväisyys korkealla tasolla 

Alexandria-konsernin liikevaihto ylitti vuonna 2020 ensimmäistä kertaa 30 miljoonan euron rajan. Liikevoitto 
yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. 

Alexandrian liiketoiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2020. Konsernin liikevaihto nousi yli 16 % 34,8 
miljoonaan euroon (29,9 milj. euroa 2019). Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui edellisvuodesta 6,8 
miljoonaan euroon (2,8 milj. euroa). Konsernin tilikauden voitto oli 3,9 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). 

”Vuonna 2020 onnistuimme vastaamaan hyvin muuttuneisiin olosuhteisiin ja kasvattamaan liikevaihtoamme 
sekä parantamaan kannattavuuttamme merkittävästi. Henkilöstömme ja sidonnaisasiamiehemme tekivät 
loistavaa työtä haastavana vuonna, mistä olen erityisen kiitollinen ja ylpeä. Henkilöstömme hyvä työ näkyi 
myös laajalle asiakaskunnallemme, asiakastyytyväisyytemme nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 
vuonna 2020”, toimitusjohtaja Jan Åkesson kertoo. 

”Panostimme vuoden aikana runsaasti monikanavaiseen palveluun, mikä tehosti toimintaamme selvästi. 
Vuoden aikana asiakaskohtaamisia kertyi 88 000 kappaletta, mikä on yli 15 % enemmän kuin aikaisempana 
vuonna. Yli 40 % kaikista asiakaskohtaamisista toteutettiin etätapaamisina, ja uskomme monikanavaisen 
palvelun kysynnän jatkavan kasvuaan vuonna 2021. 

Vuosi oli asiakkaillemme tuottoisa, sijoitustuotteemme menestyivät hyvin vaihtelevissa 
markkinaolosuhteissa. Rahastojemme pääomat, strukturoitujen sijoitusten liikkeeseenlaskut sekä sijoitus- ja 
säästövakuutusten myynti kasvoivat selvästi. Keväällä yritysrahoituksen laskenut kysyntä alkoi palautua 
asteittain loppuvuoden aikana.  

Vuoden lopussa ilmoitimme käynnistäneemme strategisen selvitystyön yhtiön mahdollisesta listaamisesta 
First North -listalle. Selvitystyö etenee aikataulussaan, ja meillä on edelleen valmius toteuttaa mahdollinen 
listautuminen vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana”, Åkesson päättää. 

Vahvaa kasvua sekä rahastoissa että strukturoiduissa sijoituksissa 

Alexandria-rahastot kasvattivat päättyneenä vuonna suosiotaan ja niiden pääomat kasvoivat uuteen 
ennätykseen. Alexandrian kahdeksan sijoitusrahaston yhteenlasketut pääomat kasvoivat 108,0 miljoonaa 
euroa eli 21 % 623,8 miljoonaan euroon. Alexandria Rahastoyhtiö keräsi päättyneenä vuonna myös 7. eniten 
nettomerkintöjä kotimaisista rahastoyhtiöistä, sijoittajia kiinnostivat erityisesti kiinteistöihin ja 
reaaliomaisuuteen sijoittavat vaihtoehtorahastot.  

Strukturoiduissa sijoitustuotteissa Alexandria järjesti vuonna 2020 yhteensä 73 liikkeeseenlaskua (63 
liikkeeseenlaskua 2019), yhteensä nimellisarvoltaan noin 234 miljoonaa euroa (207 milj. euroa 2019). 

Alexandria valittiin viidettä kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi strukturoitujen sijoitusten tarjoajaksi 
European Structured Products & Derivatives -konferenssissa maaliskuussa 2021. Alexandria palkittiin 
ensimmäistä kertaa myös ”Pohjoismaiden paras tarjoaja” -palkinnolla. Paras tarjoaja valitaan tasapainoin 
sijoitusmenestykseen ja kokonaisvolyymiin perustuen 



 

Alexandria-konsernin keskeiset avainluvut 

 

  2020 2019 2018 
Liikevaihto, M€ 34,8 29,9 29,1 
Liikevoitto, M€ 6,8 2,8 3,7 
Tilikauden tulos, M€ 3,9 0,4 1,2 

 

 

 

 

Lisätiedot: 

Jan Åkesson 

toimitusjohtaja, Alexandria Pankkiiriliike Oyj 

040 731 2325  

jan.akesson@alexandria.fi 

 

Anssi Huisman 

viestintä- ja markkinointijohtaja, Alexandria Pankkiiriliike Oyj 

040 138 4639 

anssi.huisman@alexandria.fi 

 

Alexandria Pankkiiriliike Oyj 

Vuonna 1996 perustettu Alexandria on 25 vuoden aikana kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista 
sijoituspalveluyhtiöistä. Yhtiö on erikoistunut laadukkaisiin säästämisen ja sijoittamisen 
ratkaisuihin. Alexandria palvelee yli 35 000 asiakastaan 30 paikkakunnalla noin 250 sijoitusalan 
asiantuntijan voimin. Konsernin muodostavat Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria 
Rahastoyhtiö Oy, Alexandria Markets Oy, Alexandria Yritysrahoitus Oy sekä Premium Advisors Oy. 

 


