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Pääkirjoitus

Syö tai tule syödyksi

S

uurten yrityskauppojen paluu (Return

of the Big Deal) – näin otsikoi toukokuun
ensimmäinen The Economist -talouslehti.
Yrityskauppojen uskotaan siis lisääntyvän
tänä vuonna. Lehden mukaan optimistit
sanovat syynä olevan usko talouden elpymiseen ja sitä
kautta rohkeuden lisääntyminen. Pessimistit epäilevät
motivaatioksi orgaanisen kasvun vaikeuksia ja kauppojen tuomia veroetuja sekä kulujen leikkausmahdollisuuksia.
Huhtikuun loppuun mennessä maailmassa on viety
läpi jo 15 yrityskauppaa, joista kunkin arvo oli yli 10 miljardia dollaria. Tämä on enemmän kuin yrityskauppojen
ennätysvuoden 2007 ensimmäisen neljän kuukauden
aikana.
Euroopassa ollaan ostokBiggest takeover bids of the year to April 30th 2014
silla. Pfizerin tavoitteleman
AstraZenecan hinnaksi arviTarget
Bidder
Industry
Value, $bn
oidaan noin 100 miljardia
AstraZeneca (Britain)
Pfizer (US) 		
Health care
98.7
dollaria, mikä muuten vasTime
Warner
Cable
(US)
Comcast
(US)
		Cable		69.8
taa esimerkiksi Slovakian
Allergan (US) 		
Valeant (Canada)		
Health care
47.5
valtion yhden vuoden brutLafarge (France)		
Holcim (Switzerland)		Cement		40.6
tokansantuotetta. BloomForest Laboratories (US)
Actavis (US)		
Health care
25.3
bergin mukaan taustalla on
SFR (France)		 Altice (Luxemburg)		Telecoms		23.6
WhatsApp (US) 		
Facebook (US) 		
Social media
19.4
myös Pfizerin 69 miljardin
Alstom
(France) 		
GE
(US) 			Machinery
17.1
dollarin ulkomaiset kassaBeam (US)			
Suntory (Japan)		Drinks		16.0
varat, joita ei saada kotiuGlaxoSmithKline (Britain)
Novartis (Switzerland)
Health care
16.0
tettua.

Hallitukset
muistetaan yritysjärjestelyistä

Sources: Dealogic; The Economist
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Kerro mielipiteesi lehdestä ja
osallistu arvontaan.
Kolmen askeleen polku verkkokyselyyn

1. Mene osoitteeseen www.mcipress.fi/boardview
2. Merkitse numerosarja 839547.
3. Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla lähetä-painiketta.

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella
2014. Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan 31.7.2014. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.
Syksyn lukijapalkinnon Nokia Lumian voitti Tilisanomat-lehden lukija Sari Vesamäki.
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Anna äänesi kuulua
Puhuttiko jokin juttu
erityisesti? Jäikö jotakin
sanomatta? Haluamme
kuulla mielipiteesi tämän numeron
artikkeleista. Lähetä palautteesi
sähköpostitse osoitteeseen info@dif.fi.
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Yritysten taseet ovat hyvässä kunnossa varsinkin
USA:ssa. Ostoksia tehdään suureksi osaksi kassavaroilla ja veroedut lasketaan tarkasti. On arvioitu, että
yhdistetty Pfizer-AstraZeneca siirtää pääkonttorinsa
Isoon-Britanniaan, missä yhteisövero on 21 prosenttia.
Myös muut edut kiinnostavat – esimerkiksi joustava corporate governance, kuten vaikkapa Hollannissa. Tammikuun lopussa muodostettu Fiat Chrysler
Automobiles NV on oiva esimerkki: yhtiö on rekisteröity Hollantiin, se maksaa verot Britanniaan ja listataan Milanon lisäksi New Yorkin pörssiin.
Yritysten hallitukset ovat tässäkin polttopisteessä.
Hallitukset päättävät yritysjärjestelyistä – ja ne myös
muistetaan yritysjärjestelyistä. Koneen onnistumiset, mutta yhtä lailla Stora-Enson epäonnistuminen
USA:ssa ovat hyvässä muistissa. Outokummun tai
Nokian ratkaisut arvioidaan tulevaisuudessa.
Usein yritys myydään pakon edessä. Toisaalta isot
ostokset ja suurimmat virheet tehdään silloin, kun
menee hyvin. Hallituksen tulee tehdä päätöksiä. Toivottavasti suurin osa niistä on hyviä – tässä lehdessä
on paljon hyödyllistä luettavaa päätöksienne tueksi.

 elsingissä toukokuussa 2014
H
Maarit Aarni-Sirviö
päätoimittaja

jäsenkysely

Verotuksen
ennakoimattomuus
huolestuttaa
Hallitusammattilaiset ry toteutti maaliskuussa
verottajan toimia koskevan jäsenkyselyn, johon
vastasi yli neljäsosa yhdistyksen jäsenistä.
Valtaosa kyselyyn vastanneista katsoo, että Suomessa verotuksen ennakoitavuus on heikentynyt, ja
että valtio hakee lisätuloja muuttamalla verolakien tulkintoja. Tämä heikentää yritysten investointihalukkuutta Suomeen.
Vastaajien näkemykset verottajan linjauksista ovat
melko yhteneviä. Vapaissa kommenteissa korostuvat huolestuminen ennakoitavuuden vähenemisestä
sekä muutosten vaikutuksesta päätöksentekoon.
Kommenteissa todetaan muun muassa, että epäjohdonmukaiset linjaukset heikentävät luottamusta
verojärjestelmään, ja muuttunut verotuskäytäntö vaikeuttaa sallittua verosuunnitteluun liittyvää päätöksentekoa erityisesti listatuissa yhtiöissä.
Jäsenten näkemykset verottajan linjauksista olivat
muun muassa seuraavanlaisia:
– Verottajan lyhytnäköisen ahneuden sijaan tulisi
suosia Suomea pitkälle kantavia rakenneuudistuksia
yrityksiä samalla tukien.
– On huolestuttavaa, että keskusteluilmapiiri on
tasolla, jossa kaikkia yrityksiä väitetään huijareiksi
ja veronkiertäjiksi.
– Suomen verottajan arvaamattomuus vähentää
ulkomaisia investointeja Suomeen ja lisää suomalaisen pääoman siirtymistä ulkomaille.
– Verottajan tulkinnat ovat niin sanotusti kotiin
päin; verovelvollisen oikeusturva on vaarassa, ellei
ole asiantuntija.
Hallitusammattilaiset ry pitää kehitystä huolestuttavana. Yhtiöverotuksen ennakoitavuuden heikentymisen voidaan arvioida vähentävän Suomen
houkuttelevuutta investointien ja yritystoiminnan
sijaintimaana jopa yhtä paljon kuin yhteisövero
kannan alentaminen 20 prosenttiin. Maamme nykyinen kokonaisveroasteen huippukorkea taso vaikeuttaa liiketoiminnan uudistumista ja talouden kasvun
käynnistymistä ja sitä kautta työpaikkojen syntymistä
yksityisrahoitteiselle sektorille.
Hallitusammattilaiset ry:n käytössä on työkalu,
jonka avulla yhdistys laatii jäsenkyselyjä ajankohtaisista aiheista. Kyselyt toteutetaan internetissä, ja jäsenille lähetetään erillinen kutsu sähköpostitse.
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www.pwc.ﬁ

Capital Markets
Seminar
25th September 2014

PwC’s and Aalto University’s Annual Capital Markets Seminar brings together
ﬁnancial decision-makers to discuss the hottest topics of the capital markets and
challenges in today’s global economics. Participants will have an opportunity to
debate with distinguished speakers, e.g. Sixten Korkman and Olli Rehn.
The formal invitations and full agenda will be sent out in June, but please
do save the date 25th September 2014 at 3.00–7.00pm in your calendar.
The event is for Board Members, CEOs and CFOs.
Follow PwC Suomi:

PuheenjohTAJAlta

Ensin strategia, sitten
vasta yritysjärjestelyt

L

iiketoiminnan ostaminen on
sekä ostajalle että myyjälle strateginen valinta. Myyjälle kyse on
transaktiosta, joka päättyy kun
rahat on saatu ja vastuista vapauduttu. Ostajan menestyksen ratkaiseva
peli kuitenkin vasta alkaa, kun kaupan
kohde on siirtynyt ostajan vastuulle. Yritysoston tulee luoda ostajalleen kilpailuetua, joka vahvistaa yrityksen kykyä erottua kilpailijoistaan asiakkaille arvoa luovien ja asiakkaiden arvostamien seikkojen
osalta. Hyvä strategia hyödyntää globaalit
megatrendit ainutlaatuisella tavalla.
Tutkimusten mukaan valtaosa yritysostoista ei tuota ostavan yrityksen osakkaille
tavoiteltua omistaja-arvoa, vaan ne ovat
enemmän tai vähemmän epäonnistuneita
hankkeita. Silti niitä tarvitaan. Hyvä strategia hyödyntää toistoista oppimista. Siksi
yritysjärjestelyt ovat keskimäärin menestyksekkäämpiä niitä paljon tekevissä yrityksissä kuin harvatahtisissa ostajissa.
Ostavan yrityksen hallituksen on osattava
arvioida oman organisaation – neuvonantajat mukaan lukien – osaaminen ja kyvykkyys suoriutua kaupasta ja haltuunotosta
menestyksekkäästi. Erityisen tärkeää tämä
on, jos yritysostajan tiimi ei ole tehnyt
viime vuosina yhdessä useita yritysostoja.
Menestyvät yritykset kasvavat kannattavasti. Yritysostot ovat tapa nopeuttaa kasvua valituilla, houkutteleviksi arvioiduilla
tuote- ja markkina-alueilla. Niiden kautta
voidaan hankkia tarjontaa täydentäviä tuotteita, teknologiaa tai osaamista. Joskus voidaan tavoitella ostajan ja kaupan kohteen
transformaatiota,
uudelleensyntymistä.
Oikein ajoitettu yrityksen osan myynti
vapauttaa tasetta ja johtamisresursseja.
Tyhjät strategiset hokemat, kuten ”mittakaavaedut”, ”synergiahyödyt” ja ”visiot”

Directors’
Institute of
Finland

eivät ole vain riittämättömiä,
vaan ne voivat tuhota yrityksen
omistaja-arvoa vuosiksi, jos niitä
sovelletaan – usein investointipankkien yllyttäminä – suuriin
yritysostoihin ilman syvällistä
ymmärrystä todellisista mahdollisuuksista osakasarvon syntymiseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja ansaintapotentiaalin
vahvistamiseen. Hyvä hallituksen jäsen ymmärtää, mikä yritysjärjestelyssä luo arvoa asiakkaalle ja mikä on vain
joutavanpäiväistä sanahelinää.
Hallituksen tehtävänä on myös arvioida,
ovatko yritysostohankkeessa tuotot ja riskit
tasapainossa, onko vaihtoehtoisia ostokohteita ja kasvun keinoja arvioitu asianmukaisesti, ovatko yritysjohdon henkilökohtaiset
pyrkimykset liiaksi ajamassa kaupan toteutusta, onko ajoitus oikea ja kauppahinta
sopiva ja kestääkö yritys oston epäonnistumisen. Synergiaetujen realistisuuden kriittinen arviointi vaatii aina erityispohdintaa hallitukselta. Takeover -koodin mukaiset, ”ilman
yhtiön omaa aloitetta” tulleet ostotarjoukset
korostavat hallituksen roolia yhtiön ja sen
kaikkien nykyisten omistajien edun valvojana.
Yritysosto on projekti, jossa tavoitteet ja
reunaehdot kuten kauppahinta tulee määritellä etukäteen. Joskus on eduksi luopua liian
kalliiksi käyneestä tai merkittäviä riskejä
sisältävästä hankkeesta. Finanssimarkkinat
arvostavat rohkeita kasvutarinoita, mutta
pilkkaavat armotta epäonnistuneita yritysostajia. Hallituksen tulee oston jälkeen seurata asetettujen taloudellisten ja strategisten
tavoitteiden toteutumista pyrkien kaikkien
osallisten kokemuksista oppimiseen.
Yritysosto on aina hallituksen ja toimivan johdon yhteisen viisauden mittari.

Hyvä hallituksen
jäsen
ymmärtää, mikä
yritysjärjestelyssä
luo arvoa
asiakkaalle

Helsingissä

toukokuussa 2014

Jorma Eloranta
DIF:n hallituksen
puheenjohtaja
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Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola
painottavat, että huolellinen
valmistelu on erittäin tärkeää
yrityskaupoille lähtiessä.

8 Boardview 2/2014

pauliina tenhunen ja markku pohjola:

Strategia ohjaa
onnistunutta yrityskauppaa
Yritysjärjestely on aina hallituksen ja johdon yhteisponnistus. Hallituksen
rooli korostuu erityisesti pohjustusvaiheessa, sanovat hallitusammattilainen,
DIF:n hallituksen jäsen Markku Pohjola ja asianajaja, toimitusjohtaja
Pauliina Tenhunen. Castrén & Snellman on DIF:n asiantuntijakumppani.
Teksti: Hanna Rusila
Kuva: Vesa Tyni

Y

rityskaupoissa ja fuusioissa on
tehty Suomessa ja maailmalla
paljon virheitä, mutta myös
onnistuttu. Varoittavina esimerkkeinä mieliin ovat jääneet muun muassa Soneran
umts-kaupat Saksassa, Stora Enson Amerikan-ostokset ja yhdistyneen Telia Soneran alkutaival. Hyvä lopputulos lähtee aina
huolellisesta valmistelusta, mutta silti eniten kompastellaan toteutuksessa, toteavat
Markku Pohjola ja Pauliina Tenhunen.

Miten suuri merkitys hallituksella on
yritysjärjestelyn suunnittelussa?
Markku Pohjola: Strategiasta päättämi-

Haastattelusta
on katseltavissa
video osoitteessa
www.dif.fi

nen on yksi hallituksen päätehtävistä, ja yritysjärjestelyt ovat osa strategiaa. Kun yritysostoa tai -myyntiä aletaan harkita, taustalla pitää olla tarkkaan mietitty ”kartta” siitä,
mihin pyritään. Näin estetään ajautuminen
spontaaneihin ratkaisuihin. Isot yrityskaupat
ovat olleet välillä poissa yhtiöiden agendalta,
mutta niiden aika on jälleen tulossa. Näin
ollen myös johdonmukaisen hallitustyön ja
strategian merkitys korostuu.
Pauliina Tenhunen: Lain mukaan hallituksella on yleistoimivalta, joten sen rooli
yrityskaupoissa on suuri. Tavallaan tuntuu
kohtuuttomalta, että epäonnistuneet yrityskaupat menevät aina toimitusjohtajan nimiin,
koska hallitus on myös voinut päättää kaupasta muuta kuin toimitusjohtaja on esittä-

►
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nyt. Julkisista tiedoista tätä ei pysty
päättelemään.
Markku Pohjola: Pitää paikkansa. Kaikki strategiaan liittyvät
asiat tulevat hallitukseen, ja moni
hallitus haluaa käsitellä myös pienet yrityskaupat. Kun tietty strategia – esimerkiksi laajentuminen yrityskaupan kautta – on valittu, hallituksella on olennainen rooli ostokohteiden kartoituksessa. Se asettaa potentiaaliset kohteet tärkeysjärjestykseen ja varmistaa, että
suunnitelmaa noudatetaan. Erilaisia
mahdollisuuksia tulee eteen paljon,
joten hallituksen on kysyttävä itseltään: miksi tartumme juuri tähän?
Pauliina Tenhunen: Olisi kiintoisaa tietää, monessako hallituksessa on pöydällä vain yksi vaihtoehto, johon sitten tyydytään.
Markku Pohjola: Hyvä kysymys. Tällainen päätöksentekotilanne on vaikea, ja oikeastaan myös
väärä. Varsinkin jos taustalla ei ole
johdonmukaista suunnitelmaa.

Mikä voi mennä yrityskaupan
vaihtoehtoja analysoitaessa
vikaan ja miksi?
Markku Pohjola: Tutkimusten
mukaan kaksi kolmesta merkittävästä yrityskaupasta epäonnistuu,
näistä valtaosa toteutusvaiheessa.
Toisaalta kauhutarinoita kuulee siitäkin, miten arviointi ostokohteesta
ja sen arvosta on mennyt pieleen.
Tällöin päätöksenteon kannalta
keskeisiä asioita ei ole tarkistettu, ja
analyysistä löytyy reikiä.
Pauliina Tenhunen: Riskejä saa
ja pitääkin ottaa, joten huono hallitus on sellainen, joka ei uskalla
tehdä minkäänlaisia liikkeitä. Yleisohjeeksi suunnitteluvaiheeseen voi
sanoa: hankkikaa riittävästi asianmukaista tietoa ostokohteista ja
tehkää sitten johdonmukainen päätös, johon intressiristiriidat eivät
vaikuta. Haasteellista on tietysti
arvioida, milloin tietoa on pöydällä
tarpeeksi.
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Markku Pohjola: Soneran epäonnisissa umts-kaupoissa kyse oli
siitä, että toimilupien arvo nousi
markkinoiden silmissä loputtomasti ja ne sokaistuivat. Samoin
kävi koko it-buumissa. Ne, jotka
eivät pitäneet jalkoja maassa, erehtyivät tekemään huonoja kauppoja. Hallitus katsoo asioita kauempaa kuin operatiivinen johto, ja
siksi sen rooli euforian välttämisessä on suuri. Toimitusjohtajilla on
aika ajoin taipumusta tietynlaiseen
egon
rakennukseen, joka saa tekemään virhepäätöksiä.
Pauliina Tenhunen: Osakkeiden arvonmääritys on aina vaikeaa,
sillä kyse on ennustamisesta. Hoidan muun muassa vähemmistöosakkaiden lunastusriitoja, ja niissä
oikeudenkäynneissä on käynyt selväksi, miten paljon arvonmääritykset voivat poiketa toisistaan, jos
pohjaoletuksia muutetaan. Päätökset eivät saa perustua liian yksipuolisiin näkemyksiin. Siksi on tärkeää
saada hallituksiin eritaustaisia ja
eri tavoin ajattelevia ihmisiä, jotka
myös kyseenalaistavat toisiaan.
Markku Pohjola: Juuri näin.
Ostokohteen arvosta olisi saatava vähintään kaksi arviota, ellei
enemmänkin. Merkittävissä yrityskaupoissa hallitukselta edellytetään ennen kaikkea paneutu-

Usein resursseja
riittää siihen
asti, kun paperit
allekirjoitetaan ja
juodaan kuohuvaa

mista ja aikaa. Sillä on oltava malttia olla tekemättä päätöksiä, jos tietoa on liian vähän tai jos prosessi
ei ole tarpeeksi pitkällä. Hallituksen ja johdon pitää ymmärtää, etteivät isot päätökset ole vaihtoehdottomia. Etukäteen on pohdittava
myös sitä, millainen kombinaatio
ostettavasta ja ostavasta yrityksestä
syntyy. Synergiat pitää käydä läpi ja
tuleva integraatio suunnitella realistisesti jo ennen päätöksentekoa.

Millä tarkkuudella hallituksen
kannattaa paneutua due
diligence -prosesseihin?
Markku Pohjola: Due diligence
-arviointi tehdään yhdessä operatiivisen johdon kanssa. Hallitus ei
voi vain todeta johdolle, että katsokaapa nämä läpi. Riskinottoon on
tarpeen omaksua laajempi näkökulma. Toisin sanoen hallituksen
pitää ymmärtää arvo, joka yritysjärjestelyllä luodaan osakkeenomistajille, ja käydä laskelmat läpi.
Pauliina Tenhunen: Tässäkin
korostuu se, että asianmukaisen tiedon kerääminen on hallituksen tehtävä. Hallitus tutkii ostokohteen
ja tekee arvonmäärityksen. Joskus
vasta tässä vaiheessa huomataan,
että riski on liian suuri tai hinta liian
korkea, eikä kauppaa kannatakaan
toteuttaa. Järjestelyä on tarkasteltava mahdollisimman monilta eri
kanteilta: juridiselta, taloudelliselta,
ympäristövastuiden kannalta ja niin
edelleen.
Markku Pohjola: Kauppaa
ei pidä tehdä yhden laskelman
varassa. Näkökulmia tarvitaan useampia, ja huomioon on otettava
myös heikoin mahdollinen vaihtoehto, sillä sekin voi toteutua. Arvioinneissa on usein järkevää hyödyntää tarkastusvaliokuntaa. Vaihtoehtoisesti voidaan poimia hallituksen piiristä ryhmä, joka käy due
diligence -arviot läpi yhdessä johdon kanssa. Näin hallituksen näkökulma on huomioitu jo asian tul-

Vaarana on, että
moni asia jää
tekemättä tai
puolitiehen, jos
niiden perään ei
katsota

lessa sen käsittelyyn. Varsinaiset
arviot tekee toimitusjohtaja, mutta
hallituksen pitää tietää, mitä ne
sisältävät.
Pauliina Tenhunen: Pitkiä satasivuisia raportteja ei tietenkään ole
tarpeen lukea sanasta sanaan, mutta
pääkohdat hallituksen pitää tuntea.
Halutessaan se voi valita keskuudestaan ydinjoukon, joka käy asiat
muita jäseniä tarkemmin läpi.

Entä kuinka laajasti hallitus
on mukana yritysjärjestelyn
toteutuksessa?
Markku Pohjola: Hallituksen rooli
on varsin erilainen yrityskaupan
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa,
sillä toteutus kuuluu pääosin operatiiviselle johdolle. Hallituksen velvollisuus on seurata läheltä, miten
toteutus edistyy ja miten tavoitteisiin päästään. Hallitus sparraa johtoa valitsemaan oikeat ratkaisut. Ne
eivät ole itsestään selviä, sillä vastaan tulee paljon kysymyksiä ja
aina myös yllätyksiä, kun päästään
konkreettiseen tekemiseen.
Pauliina Tenhunen: Yhtiön
edun toteutuminen on tällöinkin
tärkeää varmistaa. Mahdolliset intressiristiriidat pitää putsata pois kaikissa vaiheissa.

Markku Pohjola: Täytyy muistaa, että hallitus on keskeinen toimija myös yritystä myytäessä.
Myynnin tie voi olla kiusallinen,
sillä taustalla on useimmiten yritysosto, joka ei ole tuottanut toivottua
tulosta. Monesti toimitusjohtaja ja
osa hallituksesta vaihtuvat. Tehdyt
virheet on oikaistava, ja luopumisen pitää yritysoston tavoin luoda
yhtiölle arvoa. Hallituksen vastuulla
on ohjata toimitusjohtaja oikeille
vesille.
Pauliina Tenhunen: Pitää paikkansa. Toimitusjohtaja on saattanut
hoitaa yritystä kuin omaa lastaan,
joten myynti voi tehdä hänelle tiukkaa.
Missä piilevät toteutusvaiheen
sudenkuopat? Miten
niihin voi varautua?
Markku Pohjola: Pieleen voi
mennä monikin asia. Yksi huono
lähestymistapa minusta on niin
sanottu hostile takeover. Liiketoiminnan tekevät aina ihmiset, ja heidät pitää saattaa yritysjärjestelyssä
yhteen. Yhtä tärkeää on sopia pelisäännöistä etukäteen: esimerkiksi
siitä, että päällekkäisiä toimintoja ei
integraation jälkeen sallita tai asiat
tehdään vain yhdellä tavalla. Kun
linjaukset on ennalta sovittu ja kirjattu, epäselviä tilanteita ei synny.
Pauliina Tenhunen: Yrityskulttuurilla on tässä keskeinen merkitys. Hyvää lopputulosta tuskin syntyy, jos ostajayritys määrää kaikesta.
Uuden, yhteisen toimintatavan löytyminen on oleellinen osa yritysjärjestelyn onnistumista.
Markku Pohjola: Totta. Kun
luodaan dialogi, toinenkin osapuoli
voi hyväksyä toimintatavat.
Pauliina Tenhunen: Juridiikan
merkitys on integrointivaiheessa
pienempi kuin valmistelu- ja sopimisvaiheessa, mutta työoikeudellisia kysymyksiä nousee tyypillisesti
esiin. Tällöin on tärkeää huolehtia,
että kaikki menee lain kirjaimen

mukaan. Suomessa ei ole syntynyt paljonkaan yrityskauppariitoja,
mutta anglosaksisessa maailmassa
ne ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Riitatilanteessa korostuu
hyvin laaditun kauppakirjan rooli.
Markku Pohjola: Kansainvälisissä yritysjärjestelyissä törmää
usein siihen, että eri maiden lainsäädäntöön ja toimintatapoihin ei ole
perehdytty riittävästi. Nokian teh-

Onnistuneimmissa
yritysjärjestelyissä
yhdistämällä kaksi
saadaan enemmän
kuin kaksi

taan lopettaminen Saksan Bochumissa toimii esimerkkinä siitä,
miten kalliiksi riittämätön perehtyminen voi käydä sekä rahallisesti
että yrityksen maineen kannalta.
Myös Telia Soneran rakentaminen
yski alkuvaiheessa. Suomi ja Ruotsi
ovat kansakuntina lähellä toisiaan,
mutta yrityskulttuurit törmäsivät
ja yhtiö päätyi ikävällä tavalla julkisuuden valokeilaan.

Kuinka läheltä hallituksen
pitäisi seurata ostokohteen
integrointia?
Markku Pohjola: Integraatiosuunnitelma on kiinteä osa yritysjärjestelyä, jonka hallitus käsittelee ja
hyväksyy. Toteutus kuuluu operatiiviselle johdolle, mutta hallitus
seuraa suunnitelmassa pysymistä
ja arvioi tavoitteiden toteutumista.
Keskeisiä ovat synergiaedut, joiden vuoksi järjestelyyn on lähdetty.
Tyypillisesti yrityskaupat epäonnistuvat siinä vaiheessa, kun integ- ►
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raatiota toteutetaan, mutta samalla
pitäisi hoitaa normaalia liiketoimintaa asiakkaiden kanssa.
Pauliina Tenhunen: Hallituksen vastuulla on myös varata riittävät resurssit integraatioon. Usein
resursseja riittää siihen asti, kun
paperit allekirjoitetaan ja juodaan
kuohuvaa, mutta entä sen jälkeen?
Hallituksen pitää huolehtia, että
johdolla ja henkilöstöllä on normaalityön rinnalla aikaa viedä integrointi kunnolla läpi.
Markku Pohjola: Totta. Ja jos
eri yrityskulttuureihin tottuneiden
ihmisten välille ei löydy yhteistä
säveltä, integraatio on tuomittu
epäonnistumaan. Tulevan yrityksen vision ja periaatteiden luomisessa hallituksella on erityisen tärkeä sparraava rooli.

Miten tärkeää hallituksen
on käydä läpi isoimmat
päätöksensä ja
yritysjärjestelyjen toteutus
jälkikäteen, esimerkiksi
viiden vuoden kuluttua?
Markku Pohjola: Seuranta-aika
tuntuu useimmiten olevan 2–3
vuotta, mutta oman kokemukseni
mukaan järjestelyn loppuun saattamiseen kuluu vähintään kaksin verroin aikaa. Vaarana on, että
moni asia jää tekemättä tai puolitiehen, jos niiden perään ei katsota –
esimerkkinä vaikkapa tietojärjestelmien yhdistäminen tai yhteisten toimintatapojen muotoutumi-

nen. Näissä voi esiintyä pitkään miseen kului yli kaksi kertaa enemhankausta, mikä haittaa liiketoi- män aikaa kuin suunniteltiin, mutta

peräänantamattomuus ja johdonmintaa.
Pauliina Tenhunen: Mutu-tun- mukaisuus palkittiin. Tärkein oppi
tumani on, että yritykset eivät juu- tästä on, etteivät asiat välttämättä
rikaan tee pitkän aikavälin arvioita. tule valmiiksi kerralla.
Pauliina Tenhunen: OnnistuParantamisen varaa siis olisi. Käytännössä jälkiarviointi voi tosin olla neimmat yritysjärjestelyt ovat niitä,
hankalaa, sillä viisi vuotta on pitkä joissa yhdistämällä kaksi saadaan
aika. Hallituksen jäseniä on voinut enemmän kuin kaksi. Tavallisimvaihtua, ja järjestelyn oletukset ovat min näin käy, kun eri bisnesalueita
liitetään toisiinsa. Yritysten kansaattaneet muuttua alkuperäisistä.
Markku Pohjola: Yksi mainit- nattaa ennen kaikkea katsoa oman
semisen arvoinen esimerkki hal- ”laatikkonsa” ulkopuolelle, sillä
litusurani varrelta on Tieto, joka nopeasti muuttuvassa maailmassa
teki 15–20 vuotta sitten paljon yri- perinteiset ajattelutavat eivät välttätyskauppoja. Ne olivat julkisuudes- mättä riitä. Kilpailua voi tulla miltä
sakin kerrottujen tietojen mukaan tahansa toimialalta.
kaupantekovaiheessa onnistuneita,
mutta integrointi jäi vajaaksi. Vii- Millainen on hallituksen
den tai seitsemän vuoden päästä rooli yritysjärjestelyjen
rahoituksessa?
integrointia ei enää voi tehdä, joten
yhtiön oli helpompaa myydä osta- Markku Pohjola: Hallituksen
maansa liiketoimintaa pois kuin pitää tietysti ymmärtää yritysjärjestelyn rahoituksen rakenne. Se päätkorjata puutteita.
tää, kuinka suuri osa rahoituksesta
Millaisia kokemuksia
katetaan esimerkiksi osakeannilla
teillä on onnistuneista
ja paljonko tarvitaan vierasta pääyritysjärjestelyistä? Mitä
omaa. Tässä on olennaista kyetä
niistä voisi oppia?
arvioimaan markkinoiden vastaanMarkku Pohjola: Oma pitkä otto- sekä yrityksen riskinkankokemukseni on Nordean raken- tokyky. Rahoituksen käytännön
tamisesta. Neljän suuren pankin toteutus on enemmän operatiivisen
yhdistämisessä syntyi merkittä- johdon heiniä, ja vaihtoehdoista
vän kokoinen yritysrypäs. Vaikka keskustellaan mahdollisesti myös
olenkin jäävi sanomaan, case ei tarkastusvaliokunnassa. Hallitukollut ihan huono. Se näkyy tänä sen tehtävä on varmistaa yrityksen
päivänä osakkeen arvossa. Proses- arvon lisääntyminen, ja tässä roolissista päättämiseen ja sen toteutta- saan se antaa myös rahoitussuunnitelmalle siunauksensa.
Pauliina Tenhunen: Juuri näin.
Rahoituksen suunnittelussa ja pääomarakenteen muutoksessa on
kyse koko yritysjärjestelyn kannalta merkittävästä asiasta.

Hallituksen pitää ymmärtää yritysjärjestelyn
rahoituksen rakenne
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Finnvera Oyj:n ja Tieto Oyj:n hallitusten
puheenjohtaja Markku Pohjola sekä
Castrén & Snellmanin toimitusjohtaja
Pauliina Tenhunen keskustelivat DIF:n
toimistolla Helsingissä 6. toukokuuta
2014.

Aalto
Executive DBA
Doctor of Business
Administration

OUR DBA CANDIDATES ASSUME
A SIGNIFICANT AND HIGHPOTENTIAL ROLE AS BOUNDARYSPANNERS BETWEEN ACADEMIA
AND BUSINESS.”
Dr. Henrikki Tikkanen
Professor, Aalto University School of Business

The Aalto Executive DBA is designed for experienced
individuals who wish to enhance the professional practice
in their key areas of interest. Aalto Executive DBA graduates
will develop doctoral level in-depth knowledge of the latest
theories and methodologies in business research and act as
thought leaders for organizational change.
Read more at www.aaltoee.com/aaltoexecutivedba

Accredited by:

uusi take over code

kirjoittaja

Tulkintaan
apua uudella
ostotarjouskoodilla
Julkinen ostotarjous on vaativa, moniulotteinen,
nopeatempoinen ja yleensä aikaa vievä prosessi.
Hallitus joutuu siinä koville. Uusi ostotarjouskoodi
tarjoaa hallitukselle tulkinta-apua.

Silloin, kun tietty taho julkisesti
tarjoutuu ostamaan suomalaisen
pörssiyhtiön osakkeita, puhutaan
”julkisesta ostotarjouksesta”, jota
Suomessa säätelevät muun muassa
arvopaperimarkkinalaki ja osakeyhtiölaki. Ostotarjouskoodi on tarkoitettu täydentämään tätä lain
säädäntöä.
Julkisissa
ostotarjouksissa
kohde
yhtiön hallituksen on katsottu olevan paras taho ottamaan
kantaa tarjouksen ehtoihin, ja suosittelemaan osakkeenomistajille
joko tarjouksen hyväksymistä tai

Uusi
ostotarjouskoodi
►► Uusi ostotarjouskoodi on
astunut voimaan 1.1.2014
►► Koodi korvaa vuonna 2006
annetun vastaavan suosituksen
(Helsinki Takeover Code)
►► Perustuu noudata tai selitä
-periaatteelle: sekä tarjouksen
tekijän että kohdeyhtiön on
ilmoitettava, onko sitoutunut
koodiin, ja perusteltava jos ei
ole
►► Koodi löytyy osoitteesta
http://cgfinland.fi/files/2013/12/
ostotarjouskoodi.pdf
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sen hylkäämistä. Näissä tilanteissa
hallituksen on edistettävä kaikkien
osakkeenomistajien etua ja toimittava nimenomaan näiden kannalta
parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi.
Tarjouksen tekijä on yleensä valmistellut ensimmäistä yhteyden
ottoa kuukausia ja odottaa kohdeyhtiön hallituksen reagoivan nopeasti.
Tehokas prosessi onkin tärkeä, sillä
yhteydenoton ja neuvottelujen vuotaminen julkisuuteen saattaa vaikuttaa hyvin kielteisesti varsinkin
kohdeyhtiöön. Ostotarjouskoodin
antama tulkinta-apu on omiaan jouduttamaan prosessin kulkua.

Harkintavalta on säilytettävä
Koodin sisältämät suositukset luovat ja vahvistavat markkinakäytäntöä. On kuitenkin keskeistä, että
hallitus kaikissa tilanteissa säilyttää harkintavaltansa sen suhteen, mikä on parasta kaikkien
osakkeen
omistajien osalta juuri
kyseisessä tilanteessa. Vaikka ostotarjousprosessi saa alkunsa tarjouksen tekijän aloitteesta, on kohdeyhtiön hallituksen syytä mahdollisuuksien mukaan ohjailla prosessia.
Tämä on erityisen tärkeää silloin,
jos kilpailevia tarjoajia astuu esiin.

Johan Aalto

asianajaja
Hannes Snellman
Asianajotoimisto Oy
Hannes Snellman
on DIF:n
asiantuntijakumppani

Koska ostotarjoustilanteet lisäksi
poikkeavat toisistaan olennaisesti ja
menettelytavat myös kehittyvät jatkuvasti, on käytännössä korostettava koodin ohjeellisuutta pikemminkin kuin sen sitovuutta.

Hallitukselta vaaditaan
aktiivisuutta
Hallituksen on ostotarjousprosessissa toimittava aktiivisesti ja
korostetun huolellisesti. Tämä ei
koske pelkästään hallituksen lausunnon valmistelua vaan myös sitä,
miten tarjouksen tekijän yhteydenottoja analysoidaan ja miten niihin
vastataan.
Huolellisen valmistelun perusteella hallitus voi myös ilmoittaa,
ettei tilanteessa ole perusteita jatkaa keskusteluja. Sen sijaan hallitus
ei voi hoitaa prosessia olemalla täysin passiivinen. Hallituksen on reagoitava vakavasti otettavaan yhteydenottoon ja selvitettävä yhtiön
vaihtoehtoja. Koodin suuntaviivat
siitä, mitä on huomioitava tässä suhteessa, toimivat hyvin.

Sidonnaisuuksilla
korostunut merkitys
Hallituksen jäsen voi edistää kaikkien osakkeenomistajien etua

Laajennetut
esteellisyyssäännöt
►► Hallituksen jäsenen on
ilmoitettava sidonnaisuutensa
tarjoajaan tai tarjoukseen
►► Koodin esteellisyyssäännöt
laajemmat kuin osakeyhtiölain
►► Myös jäsenen taustayhteisöt
ja näiden toiminta on otettava
huomioon

Koodin suositukset
luovat ja vahvistavat
markkinakäytäntöä

vain, jos hän toimii sivuvaikutteista
vapaana. Ei riitä, että hallituksen
jäsen on jäävitön osakeyhtiölain
perusteella. Jäsenen on lisäksi arvioitava sidonnaisuutensa tarjouksen
tekijään ja sen toteutumiseen. Jäsenen työnantajataho tai muu taustayhteisö (esimerkiksi toinen yhtiö,
jonka hallituksessa jäsen toimii) on
myös otettava huomioon.
Koodi selventää muutamia keskeisiä kysymyksiä tältä osin. Osakkeenomistus yhtiössä ei itsessään
luo ongelmallista sidonnaisuutta.
Sen sijaan, mikäli hallituksen jäsen
(tai taustayhteisö) on hyväksynyt tarjouksen tai aktiivisesti neuvottelee tarjouksen tekijän kanssa
hyväksymisestä, on jäsenen vakavasti harkittava, pystyykö hän enää
toimimaan sivuvaikutteista vapaana.
Hallituksen jäsenen on koodin
mukaan ilmoitettava sidonnaisuuksistaan ennen tarjouksen käsittelyä.
Koska tilanteet saattavat muuttua,
on syytä palata näihin kysymyksiin

myös prosessin aikana pidettävissä ja sen perusteella voi todeta, että tarhallituksen kokouksissa.
jous on hallituksen suositeltavissa.
Koodi ei sinänsä ota kantaa siiToimintamahdollisuuksia
hen, koska ja millä perusteella halliei saa rajoittaa
tus voi, tai sen tulee, ottaa yhteyttä
Tarjouksen tekijän pyrkimyksenä on muihin mahdollisiin ostajiin.
Yhtiön hallituksella ei ole toimiyleensä se, että kohdeyhtiön hallitus
myötävaikuttaa prosessiin, ja antaa valtaa aktiivisesti myydä yhtiötä,
yksimielisen suosituksen osakkeen- ellei siihen ole perusteltua syytä.
Vakavasti otettava ostotarjous
omistajille.
Tarjouksen tekijä mieltää usein, ehdotus voi olla sellainen syy, varettä hyvän tarjoushinnan vastineeksi sinkin jos hallituksen tiedossa on
hallituksen olisi esimerkiksi sitoudut- sellaisia muita tahoja, jotka ovat
tava olemaan neuvottelematta mui- aikaisemmin ilmaisseet kiinnostukden mahdollisten ostajakandidaattien sensa yhtiötä kohtaan. Tässäkin halkanssa.
lituksen huolellisuusvelvoite edellytKoodin mukaan hallituksen ja tää varovaisuutta. Tieto markkinoilla
yhtiön toimintamahdollisuuksia ei siitä, että yhtiö on myynnissä, vaitulisi rajoittaa tämänkaltaisilla sopi- keuttaa yleensä olennaisesti yhtiön
muksilla. Rajoitettua yksinoikeutta toimintaa. ”Myyntiprosessin” lopetvoidaan kuitenkin harkita myönnet- taminen voi lisäksi olla hyvin vaitäväksi siinä vaiheessa, kun hallitus keaa.
on kartoittanut yhtiön vaihtoehtoja

Koodin soveltaminen
käytännössä

Hallituksen
keskeiset velvoitteet
►► Hallituksen on toimittava
aktiivisesti ja huolellisesti
osakkeenomistajien kannalta
parhaan lopputuloksen
saavuttamiseksi
►► Yhtiön ja hallituksen
toimintamahdollisuuksia ei saa
rajoittaa
►► Hallituksen on suositeltava joko
tarjouksen hyväksymistä tai sen
hylkäämistä

Itsenäiseltä yrityskauppalautakunnalta, joka uudessa koodissa tunnetaan
ostotarjouslautakuntana,
on pyydetty hyvin vähän kannanottoja ja lausuntoja. Tämä johtuu
muun muassa siitä, että julkisten
ostotarjousten määrä on ollut suhteellisen pieni. Lainsäädäntömme ja
siihen liittyvä ostotarjouskoodi on
lisäksi jokseenkin selkeä. Kohde
yhtiöiden hallitukset ovat käytännössä näiden perusteella pystyneet
toimimaan johdonmukaisesti ja
huolellisesti.
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Building a forwardlooking board
Directors should spend a greater share of
their time shaping an agenda for the future.

Many of the companies whose corpses have littered
the market landscape over the recent years were undermined by negligent, over
optimistic, or ill-informed
boards. Yet directors still spend the bulk of their time
on quarterly reports, audit reviews, budgets, and compliance – 70 percent is not atypical – instead of matters
crucial to the future of the business.
The alternative is to develop dynamic, forward-looking boards. The exhibit below illustrates how boards
could devote more time to the strategic and forward-looking aspects of their agenda

Christian Casal

is a director in
McKinsey’s Zurich
office.

Christian Caspar

is a director emeritus
in the Zurich office and
serves on the boards of
several large European
companies.

McKinsey is one of DIF’s partners.

The case for change
Our recent conversations with 25 successful chairmen
showed a strong bias toward fiduciary tasks but also a
desire and willingness to shift focus.
– Boards need to look further out than anyone else
in the company, commented the chairman of a leading
energy company.
However, many directors don’t know enough about
the fundamentals and strategies of their companies. It
doesn’t have to be this way. The successful directors
engage in strategic discussions, form independent opinions, and work with the top team to make sure longterm goals are well formulated and met.

In practice,
things are never simple

Foundations of a forward-looking board
Chairmen and directors will quickly grasp the point
by studying the exhibit. The grey depicts how a board
preoccupied with fiduciary responsibilities typically
spends time.
The yellow shows what the calendar focus of a forward-looking board might look like. It’s impossible to
effect this change without a solid foundation: the right
directors, knowledgeable about their roles and able to
commit sufficient time.
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Traditional board agenda

Additional, forward-looking activities
Jan–Feb

Mar–April May–June

July–Aug

Sept–Oct

Nov–Dec

Corporate control, fiduciary
Review of last meeting’s protocol
Performance reports
Annual general meeting
Annual accounts
Auditors’ review
Legal, regulatory, compliance,
and risk

Shaping
Strategy

7

Market and competitive-landscape
review

11

Investment proposals

12

Talent-quality review

13

Risk management

15

Board education/team building

6

6

8

8

6

9

10

12

12

6

11
12

12

12

14
16
17

Reinvent board
Decisions

3

2
5

1
4

19

18

19

20

19
21

19
22

19
23

19
24

Details on selected activities (all others are self-explanatory, as labeled)
Fiduciary

1
2
3
4
5
6

Annual accounts
Annual budget directives

Incestment

12 Engage in ongoing review of
investment proposal

Board reinvention

17 Conduct board 360° evaluation
18 Determine approach for boardprocess enhancement

Next year’s budget
Auditor’s report
Audit-planning approach
Audit-committee reviews
Strategy

7 Set framework for the year
8 Define broad options
9 Outline/select options
10 Approve final strategy approach
11 Review strategic and competitive

position, key performance indicators
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Talent

13 Set talent-review objectives
for the year

Decision

19 Engage in decision making

– eg, on budgets, investments, M&A,
and key nominations

14 Review top 30–50 people
Risk

Board education

15 Determine risk-review objectives

20 Travel with sales staff,
customer visits

16 Conduct annual risk review,

21
22
23
24

for the year

including mitigation approaches

Visit R&D facilities
Visit new geographies
Inspect production sites
Attend customer conference

The best boards act as
coaches and sparring
partners

Roll back the future to access
top board members
Often, board vacancies are filled under pressure, without an explicit review of the board composition. A willingness to look further into the strategic requirements
for board composition expands the number of candidates with appropriate skills.
One of the world’s leading food companies studied
closely its strategic requirements to introduce a range
of relevant expertise. Its board still has high-profile (former) executives and top professionals with a profound
finance, risk, or general-management background and
diverse experience. But it also includes people with successful track records in health, nutrition, and welfare.

Define the board’s role clearly
The familiar board roles are easy to list. But in practice, things are never simple. CEOs and their top teams,
for example, are often touchy about what they see as
board interference. Equally, weighty boards are frequently frustrated because they can’t intervene more
actively or their advice is ignored.
It’s critical to defuse the tensions by clearly defining
the roles. For instance, a Nordic investment company
reviews role descriptions for the board and management
every year. The process always generates valuable discussions.

Get your board to work harder
Most boards we know are hard working. Yet the usual
10 or 12 days a year on the job isn’t enough. Many wellperforming boards prescribe a commitment of up to 25
days of engagement for nonexecutive members.
Some of that time should be spent in the field. The
chairman of a manufacturing company adds that:
– You can’t fully understand the business, analyze
the competition, review plans, visit facilities, travel with
salespeople, and set goals by working a handful of days.
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Putting the board’s best foot forward
The best boards act as coaches and sparring partners for
the top team. The challenge is to build processes that
tap the accumulated expertise of the board as they chart
the way ahead.

Require the board to study the external landscape
To be able to challenge management with critical questions, directors should regularly compare internal data
with competitors. The chairman of one telecommunications company says:
– From time to time, we seek outside advice to get an
independent view on the firm’s strategy and new potential development areas.

Make strategy part of the board’s dna
The central role of the board is to cocreate the company’s
strategy. In many corporations, however, the board
input is minimal.
What’s required is a fluid process: management should
prepare a menu of options that commit varying levels
of resources and risks. Board and management jointly
define the strategic framework, and management provides options for review.

Unleash the full power of your people
Forward-looking boards are also positioned to focus on
long-term talent-development because they understand
the strategy deeply. Many forward-looking boards hold
annual reviews of the top 30 to 50 talents.

Anticipate the existential risks
Every company has to take significant risks. But while it
has long been understood that overall responsibility for
risk management lies with boards, they often overlook
existential risks.
– Instead of only discussing competitive risks, boards
should put in place a well-functioning crisis-management system for cybercrime, insider trading, or corruption, says a consumer-goods company chairman.
Yet even the best systems will not identify all the
risks, and boards and management must somehow try
to grasp the unthinkable. Boards have the duty to ensure
that management teams pursue bottom-up investigations,
identify key risk areas, and act on the results.
Forward-looking boards must remain vigilant and
energetic. Winning boards work in the spirit of continuous improvement at every meeting, always keeping
long-term strategies top of mind. Forward-looking boards
can help companies avoid the sort of failures witnessed
during the last financial meltdown the next time one
strikes.
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Every company
has to take
significant risks.

Tiedolla on valtava voima.
Tieto voi muuttaa maailmasi. Se voi sivistää ja viihdyttää,
saada sinut vihastumaan ja rakastumaan, ostamaan ja
myymään. Sen avulla voi löytää työpaikan, kumppanin tai
vaikka kuppikakkureseptin.

Alma Media haluaa avata uuden näkymän media-alaan, tarjota uutta tietoa ja
uusia oivalluksia alan muutoksista, trendeistä ja ihmisistä kulissien takana.
Tutustu rohkeasti.
LIVINGINFORMATION.FI

How to manage transaction risks?

Transaction insurance
- a strategic tool
At the centre of nearly every M&A transaction is planned cash generation, which
remains the ultimate objective for buyers and sellers. The ability for a company to
realize planned cash generation, transfer risk off the balance sheet and manage
‘long tail’ liabilities is one of the important issues to maximize shareholder value.

The perception of how corporate
management boards are responding
to this risk has been changing. Reliable transaction risk mitigation is
about transferring the level of financial risk and enhancing the lifetime
of the risk management expressed
through sale and purchase agreements.
The board members will also
want to know there are no unassessed or uncovered hidden liabilities (e.g. environmental problems,
tax problems or pending major litigations) or negative issues with the
contractual representations and warranties that could turn promise into
failure.

More often insurance
capital forms an
integral part of
investment deal

escrow. With a significant insurance
capacity currently available through
international insurance markets to
cover transactional liabilities, transaction insurance is increasingly
used around the world by savvy parties to economically close their deals
and more importantly de-risk them.

Transaction insurance

Transaction insurance converts specific known and unknown future
liabilities associated with the transaction into a one-off premium that
transfers the risk to the insurance
market. Risks are ring-fenced and
can then be removed from a balance
sheet.
The mostly used transaction
Deal facilitation through
was possible say ten years ago. For insurance is Warranty and Indeminsurance market
almost a decade, corporate M&A nity insurance. In a nutshell, W&I
Much of known and unknown risk executives have included insurance Insurance provides cover for losses
in the form of misrepresentations capital in their arsenal of tools to get arising from a breach of warranty
(or in certain cases under an indem(representations and warranties in deals done.
However, the nature of these nity) in connection with a merger or
the sales and purchase agreement)
to long tail liabilities (tax, litigation, solutions and more importantly how acquisition. It is essentially the use
environmental risk for example) they are employed, has significantly of insurance capital (e.g. an insurer’s
can be accommodated upfront wit- changed in the past few years. These balance sheet) to facilitate a transachin transaction structures desig- solutions, known as transaction tion by transferring the transaction
ned to underpin sale and purchase insurance, increase the degrees of risk from the seller or the buyer to
freedom buyers and sellers have in the insurer. Other forms of transacagreements.
Insurance-backed risk transfer negotiating through issues that thre- tion insurance are available to cover
may help protect balance sheets aten or hamper a deal, frequently known/disclosed issues; however,
and deliver value from M&A with resulting in deal economics and pro- these are usually separate and disa higher degree of certainty than viding parties with an alternative to tinct from the cover available under

22 Boardview 2/2014

writer

Transaction insurance
is increasingly used
around the world

Tapio Vahervaara

Director
Aon Risk Solutions

Principles for considering
transaction insurance
a W&I Insurance policy. These include primarily environmental liability insurance, litigation
insurance and prospectus liability insurance.
Particularly the appetite for utilizing W&I
Insurance has increased tremendously over the
past 3 years. During the global financial crisis,
there was an increased use of W&I Insurance
as the attitude to risk changed. Over the past
few years the use of W&I Insurance has increased. Simultaneously the cost of insurance
For example in the Nordic market typical W&I
insurance price range being 0,75-2 % of the insured liability, and is usually a matter of commercial discussion between the parties. In an optimal situation the parties are disposed to share
the cost in the execution of a smooth deal.
Transaction insurance can be arranged in the
different stages of the M&A process, however
integration of insurance to the deal structure
would be most beneficial on a pre-closing basis
when the potential risk issue has been identified. Risk and insurance due diligence exercise
supporting the overall due diligence process may
often assist to identify and assess the potential known or unknown liabilities. The early
action also allows the insurance to be taken
into account in sales and purchase agreement
and deal pricing.
More often insurance capital forms an
integral part of investment deal and transaction insurance is a key component for de-risking transactions. In most situations, either the
buyer or the seller can arrange the insurance
with costs shared by the parties and factored
into the transaction.

As a thumb rule it is recommended to consider the risk transfer through insurance line
with the following principles:
►► Be pro-active - risk transfer should not be
an afterthought. Sellers who are truly able
to maximize exit proceeds are those who
incorporate transaction liability as part
of their due diligence package / auction
terms prior to soliciting bids. Buyers can
use it to improve their bid terms, increase
their chances of getting the deal and
removing considerable uncertainty and
financial risk.
►► Do not hesitate to consider insurance the insurance markets’ ability to cover
non-traditional known and unknown
liabilities is continually growing. When
confronted with a liability or potential
liability, it is worth to investigate whether
the risk can be transferred to the
insurance market.
►► Third party analysts’ opinion and lender
enthusiasm is important too – confidence
in deals can be won or lost through how
transactions are presented and how risk
is managed. Inclusion of insurance capital
can add significant comfort and leverage
in presenting a transaction and winning
the required support.
►► Although transaction insurance is not
appropriate or necessary for each and
every transaction, sellers, buyers and their
advisers should be aware that transaction
insurance solutions are available for
utilization as an additional tool to
enhance a buyer’s or seller’s position in a
negotiated M&A transaction.
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yrityskauppavalvonta

Kilpailuviranomaisen syyniin
myös vähemmistöomistukset?
Yritysjärjestelyjen huolellisen etukäteissuunnittelun ja markkinavaikutusten
analysoinnin merkitys on korostumassa entisestään, mikäli EU:n komission
puuhaama vähemmistöomistusten yrityskauppavalvonta toteutuu.

Kilpailuoikeudellinen yrityskauppa
valvonta on usein keskeinen yritysjärjestelyjen rakenteeseen ja aikatauluun vaikuttava tekijä. Kotimaisista yhtiöistä muun muassa Outokumpu, Ahlström ja Nokia ovat
viime aikoina käyneet läpi mittavia ja hankalia viranomaisprosesseja saadakseen luvat yrityskauppojensa toteuttamiseksi. Yritysjärjestelyjen huolellisen etukäteissuunnittelun ja markkinavaikutusten
analysoinnin merkitys korostuukin
entisestään, mikäli EU:n komission
valmistelema vähemmistöomistusten yrityskauppavalvonta toteutuu.

den välillä. Komissio voi kuitenkin
nykyisin puuttua vain sellaisiin yritysjärjestelyihin, joissa määräysvalta
kohdeyhtiössä siirtyy. Koska Ryanairin 29 prosentin vähemmistöomistus ei synnyttänyt kilpailuoikeudellista määräysvaltaa Aer Lingusissa, ei
komissiolla ollut toimivaltaa puuttua
omistukseen, vaikka olisi halunnut.
EU:n tuomioistuimet ovat sittemmin
vahvistaneet komission tulkinnan.
Komission päätöksen jälkeen ja
siitä huolimatta Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomaiset ottivat Ryanairin vähemmistöomistuksen Aer Lingusissa tutkittavakseen.
Paikallisen lain mukaan viranomaiTapaus Ryanair ja Aer Lingus
sella on toimivalta koskien kaikkia
Lentoyhtiöt Ryanair ja Aer Lin- yli 25 prosentin omistuksen hangus ovat leikkineet kissaa ja hiirtä kintoja riippumatta siitä, millaisen
kohta
vuosikymmenen.
EU:n laadullisen määräysvallan omistuskomissio esti vuonna 2007 Ryan- osuus takaa.
airia ostamasta Aer Lingusin koko
osakekannan vihamielisellä ostotarjouksella, koska kauppa olisi komission mukaan johtanut määräävään
markkina-asemaan lukuisilla lentoreiteillä.
Vaikka täydellinen yritysvaltaus jäi toteutumatta, Ryanair kasvatti kuitenkin kieltopäätöksen jälkeen omistustaan Aer Lingusissa
29,3 prosenttiin. Aer Lingus ei tästä
lämmennyt, vaan vaati EU:n komissiota määräämään Ryanairin luopumaan vähemmistöomistuksestaan
perustuen sen aiheuttamaa kilpailu
intensiteetin vähenemiseen yhtiöi-

Komissiolta
odotetaan niin
sanottua valkoista
kirjaa
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Pitkällisen tutkinnan jälkeen
Competition Commission määräsi
18.8.2013 Ryanairin vähentämään
osakeomistuksensa Aer Lingusissa
viiteen prosenttiin, koska katsoi tätä
suuremman vähemmistöomistuksen
pääkilpailijoiden välillä rajoittavan
tehokasta kilpailua.

Odotuksissa valkoinen kirja
EU:n komissio ei ole tyytyväinen
tilanteeseen, jossa siltä puuttuu
mahdollisuus tutkia ja estää ongelmallisiksi katsomansa vähemmistö
omistusjärjestelyt.
Tyytymättömyyttä lisää se, että merkittävillä
kansallisilla viranomaisilla (erityisesti Yhdistynyt Kuningaskunta,
Saksa ja Yhdysvallat) on tässä suhteessa komissiota paremmat työkalut. Ryanair/Aer Lingus -tapauksen jälkipyykkinä komissio onkin
kiihdyttänyt lainsäädäntöhanketta,
jonka pyrkimyksenä on myös
vähemmistöomistusten saattaminen yrityskauppavalvonnan piiriin.
Komissiolta odotetaan niin sanottua valkoista kirjaa eli lainsäädäntöluonnosta vähemmistöomistusten
valvonnasta lähikuukausina. Viimeisimmän tiedon mukaan komissio olisi preferoimassa järjestelmää,
jossa kaikki yli 25 prosentin vähemmistöomistukset tulisi liikevaihtorajojen ylittyessä ilmoittaa komissiolle.
Lisäksi ilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluisivat 5–25 prosentin omistukset silloin, kun ostaja saa omistuk-

Kirjoittaja
Niko Hukkinen

Partner
Roschier

Roschier on DIF:n
asiantuntijakumppani.

Raskas ilmoitusmenettely
ampuu helposti tykillä
kärpästä

sen lisäksi kohteessa myös jonkin
muun vaikutusvaltaa vahvistavan
oikeuden, kuten hallituspaikan.
Alle viiden prosentin omistukset
olisivat kokonaan kontrollin ulkopuolella. Järjestelmän ei myöskään
suunnitella koskevan pelkkiä kilpailijoiden välisiä hallitusedustuksia (cross-directorhip) ilman omistusyhteyttä, koska komissiolla on
näihin puuttumismahdollisuus kilpailua rajoittavia sopimuksia koskevan kiellon perusteella.
Vähemmistöomistusten ilmoitusvelvollisuuden on suunniteltu
koskevan ainoastaan kilpailijoiden välisiä tai vertikaalisessa (esimerkiksi tavarantoimittaja-asiakas)
suhteessa toisiinsa olevien yritysten
välisiä vähemmistöomistussuhteita.
Vähemmistöomistuksen suunniteltu
hankinta ilmoitettaisiin komissiolle
ensin yksinkertaistetulla ilmoituksella, jonka jälkeen komissio voi
tietyssä määräajassa vaatia täyden
ilmoituksen tekemistä. Vähemmistöomistuksen kauppaa ei saisi panna
täytäntöön, ennen kuin komissio
on joko luopunut vaatimasta täyttä

ilmoitusta tai kun täysi ilmoitus on
hyväksytty.
Valkoista kirjaa pidemmälle ei
nykyisen komission 31.8.2014 päättyvällä toimikaudella ehditä ja lainsäädäntöhankkeen loppuunsaattaminen (tai kuoppaaminen) jää siten
kilpailukomissaari Joaquín Almunian seuraajan harteille.

Kustannuksista kritiikkiä
Lainsäädäntöhanke on saanut osakseen voimakasta kritiikkiä yritysten ja kilpailuoikeuden asiantuntijoiden taholta. Tämän kirjoittaja
on osallistunut International Bar
Associationin yrityskauppavalvontatyöryhmän kommentaarin laatimiseen koskien komission kesällä
2013 julkaisemaa alustavaa keskusteluasiakirjaa vähemmistöomistusten valvontatarpeesta ja -järjestelmästä. Kritiikki kohdistuu erityisesti vähemmistöomistusten kontrollin yrityksille aiheuttamiin kustannuksiin ja hallinnolliseen taakkaan suhteessa sillä mahdollisesti
saavutettaviin terveen kilpailun turvaamisen tavoitteisiin.

Vähemmistöomistusten aiheuttamat todelliset kilpailuongelmat ovat
harvinaisia ja vielä harvemmin merkittäviä, joten hallinnollisesti väistämättä raskas ilmoitusmenettely
ampuu helposti tykillä kärpästä.
Ongelmana pidetään myös sitä,
että EU:ssa voimaantuleva lainsäädäntö saanee seuraajia myös kansallisella tasolla, koska jäsenmaat
pyrkivät harmonisoimaan kilpailu
oikeusjärjestelmänsä komission
mallin mukaisiksi. Vähemmistöomistusten ilmoitusvelvollisuuden
arviointi ja prosessien hallinnointi
28 jäsenmaan vaihtelevien lakitekstien perusteella on merkittävä haaste
hyvän hallinnon näkökulmasta.
Yrityskauppavalvonnan aiheuttamat prosessuaaliset ja aineelliset vaatimukset ovat nykyiselläänkin asia,
joka yritysjohdon on viisasta nostaa keskusteluun heti yritysjärjestelyjen suunnittelun alkuvaiheessa.
Kun kaupallisesti houkuttelevan
järjestelyn kilpailuoikeudellinen
toteuttamiskelpoisuus kartoitetaan
hyvissä ajoin, voidaan vielä aktiivisesti vaikuttaa järjestelyn rakenteeseen, säästetään resursseja ja osataan mitoittaa odotukset prosessin
suhteen oikein.
Ongelmien – tai jopa ilmoitusvelvollisuuden – tunnistaminen vasta
ilmoitusvaiheessa voi merkitä aikataulun olennaista pitkittymistä ja
pahimmillaan järjestelyn kaupallisen
ration menettämistä. Jatkossa kilpailuoikeudellisesta suunnittelusta
näyttäisi tulevan olennainen edellytys myös vähemmistöomistusjärjestelyä valmisteltaessa.
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IPR osana yritysjärjestelyjä

Kirjoittaja

Aineettomien oikeuksien
hyödyntäminen
johdon harteilla
Teknologinen kehitys on monella toimialalla johtanut
pirstaloiseen arvoketjuun. Tämän myötä aineettomien
oikeuksien (”IPR”) merkitys sekä strategisena työkaluna että
arvokkaana kauppatavarana liiketoiminnassa on kasvanut.
Aktiivinen IPR:n lisensointi- ja kaupallistamisstrategia voi olla menestyksekäs vaihtoehto perinteisille
yritysjärjestelyille arvoketjun hallintaa tavoitellessa. Suurimmassa
osassa suomalaisista yrityksistä ei
vahvasta teknologiapohjasta huolimatta kuitenkaan ole riittävän laajaa osaamista hyödyntää IPR:ia.

Osaamisen kaupallistaminen
arvontuotannon perustana
Relevantin informaation määrän
kasvu ja erityisesti informaation
hallinnan tehostuminen uusien
teknologioiden myötä on laskenut transaktiokustannuksia ja
avannut mahdollisuuksia arvoketjun – ja siten liiketoimintamallien
– uudelleenjärjestelyyn. Toimintoja
on voitu siirtää yrityksen ulkopuolelle tehokkuussyistä. Seurauksena
on ollut arvoketjun pirstaloituminen, jossa ennen keskitetysti tuotetut toiminnot hajaantuvat eri yrityksiin, mahdollisesti muodostaen
”ekosysteemejä”.
Arvoketjun muutoksessa mahdollisuudet vaikuttaa toimialan rakenteisiin ovat yhtäältä lisääntyneet ja toisaalta keskittymässä niille toimijoille,
jotka omistavat ekosysteemien kannalta keskeiset resurssit ja joilla on
kyky hyödyntää näitä tehokkaasti.
Nykytilanteessa, kriittisten resurs-

sien pohjautuessa osaamiseen ja
aineettomaan omaisuuteen, kyky
suojata näitä oikeudettomalta hyödyntämiseltä on kestävän liiketoimintamallin ytimessä.
Globaalissa taloudessa aineettomiin resursseihin kohdistuu merkittäviä paineita: uudet innovaatiot kopioidaan nopeasti ja ilman IPR-suojausta
kyky viedä innovaatioita menestyksekkäästi tuotemarkkinoille ja kaupallistaa korkean tason osaamista on
hyvin rajallinen.
Suomalaisten yritysten näkökulmasta tilanne on pahimmillaan
vakava, sillä IPR-osaaminen on toistaiseksi valtaosin riittämättömällä
tasolla, jotta yrityksemme olisivat
tulevaisuudessa johtavissa asemissa
toimialoillaan. IPR-kysymyksiä ei
tulisi sälyttää yksin spesialistitiimille,
vaan hallituksen ja johdon pitäisi nostaa valmiuttaan ohjata strategisella
suunnittelulla yhtiön aineettoman
omaisuuden ja IPR:n hallinnointia.

IPR-osaamisen puute
johtuu erityispiirteistä
Perinteisesti suomalaisissa yrityksissä IPR:t on mielletty pelkästään
oman teknologian suojaamisena, ja
siinäkin tulokset ovat olleet vaihtelevia. Tyypillisesti patentteja saattaa olla väärillä markkinoilla tai väärillä teknologia-alueilla. Valitetta-

Pekka Sääskilahti

Economist
August Associates

Mikko Manner

Partner
Roschier
Asianajotoimisto
Roschier on DIF:n
asiantuntijakumppani.

IPR-kysymyksiä ei
tulisi sälyttää yksin
spesialistitiimille

aineettoman
omaisuuden huima
arvonnousu
►► Investointipankki Ocean Tomo
on laskenut, että aineettoman
omaisuuden osuus S&P500yritysten arvosta on kasvanut
vuoden 1985 32 prosentista
80 prosenttiin vuoteen 2010
kiinteiden tuotannon tekijöiden
kustannuksella.
►► Tuoreessa Suomen talouden
tulevaisuuden mahdollisuuksia
analysoivassa raportissaan
professorit Holmström,
Korkman ja Pohjola nimeävät
talouskasvun pohjaksi
tiedon synnyttämisen, sen
omaksumisen ja hyödyntämisen.
►► Digibarometri 2014 tutkimuksen
mukaan suomalaiset yritykset
ovat kuitenkin jäämässä
pahasti jälkeen informaation
ja digitaalisuuden käytön
hyödyntämisessä.
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Suurella osalla suomalaisia
yrityksiä IPR:n hyödyntäminen on
kaukana edelläkävijöistä

vasti tällaisella toiminnalla saavutetaan kustannuksia ilman kilpailuetua. IPR:t ja niiden hallinta ovat
olleet kaukana liiketoiminnasta ja
IPR:ien tuomista todellisista mahdollisuuksista.
Keskeinen sokea piste strategisessa ajattelussa on ollut IPR:n
arvon ymmärtäminen, joka osaltaan selittyy arvonmäärityksen
haastavuudella. Erityisesti patentin
arvon määrityksessä on pystyttävä
mallintamaan (i) strateginen käyttäytyminen patentin omistajan ja
mahdollisen loukkaajan välillä ja (ii)
epävarmuus patentin pätevyydestä
ja loukkauksesta.
Puutteet arvostamismalleissa ja
niiden ymmärryksessä vaikeuttavat
parhaan investointitason määrittämistä, ja väärin mitoitetut panostukset näkyvät vaatimattomina tuloksina strategiassa sekä tehottomana
IPR-salkun kaupallisena hyödyntämisenä.
IPR:n hyödyntäminen vaatiikin
uudenlaista ajattelua yrityksen strategiaan. Hallituksen tulee ymmärtää,
että IPR on kielto-oikeus ja poikkeaa
siten merkittävästi tavanomaisesta
tuotannontekijästä. IPR ei ole panos,
josta syntyy tuotantoa, vaan keino
estää muiden toiminta. Kielto-oikeus
on kuitenkin toimiva vain yhdistyessään uskottavaan pelotteeseen sen
käytöstä.
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IPR mahdollistaa strategiaan osaalueita, joissa muiden yritysten liiketoimintaan ja strategioihin voidaan
vaikuttaa rajoittamalla tai muokkaamalla toimintamahdollisuuksia kielloilla tai tekemällä tietyt vaihtoehdot
taloudellisesti kannattamattomiksi.

Kilpailutekijä ja
kaupallistettava resurssi
Globaalissa liiketoiminnassa resurssien integraatio ei ole enää taloudellisesti toimiva ratkaisu arvoketjun hallintaan, vaan ratkaisun on
löydyttävä teknologiasopimusten
ja IPR:ien kautta. Transaktioissa
voitaisiin lisätä arvoa – ja joissain
tapauksessa korvata koko transaktion toteutusmalli – osaavalla IPR:n
lisensoinnilla, jota voidaan käyttää ohjaamaan tehokkaasti tulevaa
toimintaa usealla markkinalla, ja
rakentavammin kuin esimerkiksi
kilpailukielloilla tai muilla ei-IPRpohjaisilla sopimusvelvoitteilla.
Innovaatioiden kaupallistaminen ei myöskään vaadi integroitua
liiketoimintamallia, sillä tietyssä
arvoketjun osassa voidaan jo IPR:n
avulla saavuttaa globaalien markkinoiden edellyttämät skaalaedut.
IPR:ien kaupallistamisella, eli niiden
lisensoinnilla ja ”myynnillä”, voidaan
nostaa T&K-panostusten tuottoa ja
parhaimmillaan muuttaa toimialan
dynamiikkaa.

Esimerkki onnistuneesta liiketoimintamallin muutoksesta on
Qualcomm, joka luopui matkapuhelimistaan ja keskittyi IPR:iin ja piirisarjoihin. Myös Nokian uusi strategia lepää kolmen jalan varassa, joista
yksi perustuu vahvasti osaamiseen ja
IPR:iin. Samoin Wärtsilän kaksitahtimoottorien lisensointibisnes ja Raision yhteistyö Intellectual Venturesin
kanssa Benemilk -patenttien kaupallistamiseksi ovat tervetulleita esimerkkejä uudesta ajattelusta.
Kansainvälisessä lehtikirjoittelussa yhtenä pääesimerkkinä IPR:n
strategisesta hyödyntämisestä painottuvat globaalit teknologia-ekosysteemit, kuten Googlen Android,
mutta hallinnan mekanismeista on
kirjoitettu vähemmän.
Ekosysteemiajattelun ymmärtämisessä keskeistä on, että ekosysteemin ytimessä olevat toimijat
eivät vain ulkoista toimintoja eri yrityksiin – minkä suomalaiset osaavat – vaan ohjaavat ja kontrolloivat
muiden ekosysteemin jäsenten toiminnan mahdollisuuksia eri markkinoilla sopimuksilla ja aineettomilla
oikeuksilla.
Ekosysteemin keskeisten toimijoiden strateginen vapaus on suuri,
sillä IPR:n lisensointiratkaisuilla voidaan ulottaa vaikutusvaltaa laajemmalle kuin suorilla transaktioilla
ekosysteemin jäsenten kanssa kyettäisiin. Integroituun liiketoimintamalliin keskittyminen tuo mukanaan
riskin taantumisesta määräysvallattomaksi toimeenpanijaksi jonkin toisen
yrityksen ekosysteemissä.

tain syystä sitä ei kuitenkaan haluta,
ymmärretä tai osata hyödyntää riittävällä tavalla hyvänä liiketoimintana. Suurella osalla suomalaisia
yrityksiä IPR:n hyödyntäminen on
kaukana edelläkävijöistä.
Valitettavan usein hyvän teknologian kehittänyt suomalaisyritys
päätyy ulkomaisen yrityksen ostamaksi, vaikka mahdollisuuksia olisi
sekä rakentaa IPR-lisensoinnista
liiketoimintaa että saavuttaa teknologiaekosysteemin keskeisen pelurin positio. Yrityksen myynti on
sinänsä hyvä asia pääomien tullessa
Suomeen ja osoitus onnistuneesta
teknologian kehityksestä, mutta
toisaalta olisi myös toivottavaa, että
yritykset katsoisivat korttinsa itsenäisestä kehittämisestä pidemmälle.
Maailmanlaajuiset teknologia- ja
IPR-markkinat ovat vielä monella
tapaa jäsentymättömät, ja niiden kehittämisessä olisi syytä olla
mukana. Tällä hetkellä poissa markkinoilta ovat muutamia poikkeuksia lukuunottamatta suomalaiset
teollisuus- ja private equity -yritykset, vaikka mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin on ulottuvilla
myös Suomessa. Vanhakantainen
ajattelu istuu kuitenkin valitettavan
syvässä ja siten IPR:n mahdollisuudet ymmärtävillä hallitusammattilaisilla tulee olemaan merkittävä rooli
kansainvälisten teknologiamarkkinoiden kehityksessä.
Olennaista yrityksen hallituksen näkökulmasta on huolehtia,
että yrityksessä on riittävä kyvykkyys muun muassa hallita riskiä,
jonka aggressiiviset patenttipelaajat
Huomio
muodostavat. Lisäksi tulisi tunnisIPR-liiketoimintaosaamiseen
taa omien IPR:ien kaupallistamisen
Suomalaisten yritysten teknologia- mahdollisuudet sekä välittömän että
osaaminen on edelleen vahvaa. Jos- välillisen arvon luomisessa.
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case FISKARS: Royal copenhagen -osto

Kuninkaallista
posliinia Fiskarsin
salkkuun

KirjoittajaT
Jari Laaninen

rahoitusjohtaja
Fiskars Oyj

Joakim Åberg

Senior Partner
HLP Corporate
Finance

Tammikuussa 2013 toteutettiin kauppa, jossa
Suomen vanhin yritys, vuonna 1649 perustettu
Fiskars, osti Tanskan kruununjalokiiviin kuuluvan
vuonna 1775 perustetun Royal Copenhagenin.
Fiskarsin ostohanke vietiin läpi toteuttamalla
hallituksen hyväksymää strategiaa.

Runsaat kuusi vuotta sitten Fiskarsin hallitus uudisti konsernin strategian täydellisesti. Suunnitelma strategian toteuttamiseksi jaettiin kolmeen vaiheeseen. Ensiksi muutettiin
konsernin rakenteet holding-rakenteesta aktiiviseksi, integroitua kuluttajatuoteyhtiömallia tukevaksi.
Seuraavaksi otettiin käyttöön uusi
liiketoimintamalli ja aloitettiin prosessien ja järjestelmien yhtenäistäminen. Näiden muutosten tuloksena
Fiskars on tänään yhtenäinen yhtiö
selvästi yksinkertaistetulla rakenteella, joka keskittyy valikoituihin
liiketoimintoihin ja brändeihin.
Strategian toteuttaminen on nyt
kolmannessa vaiheessa, jossa painopiste on markkinaosuuden kasvattamisessa ja laajentumisessa uusiin
tuotekategorioihin ja uusille markkinoille. Nykyistä vaihetta toteutetaan investoimalla johdonmukaisesti
brändeihin ja markkinointiin sekä
panostamalla myyntityöhön. Strategiaa toteutetaan myös yritysostoilla,
jotka sopivat liiketoimintamalliin ja
strategiaan.
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Case Royal Copenhagen
Royal Copenhagen oli pitkään ollut
tanskalaisen pääomasijoittaja Axcelin omistuksessa. Kun Axcel aloitti
myyntitunnustelut vuonna 2012,
oli Fiskarsin painopiste strategian
toteuttamisessa voimakkaasti vielä
liiketoimintamallien ja prosessien
yhtenäistämisessä.
Eriasteisella
innokkuudella oli kuitenkin seurattu yhtiötä jo pitempään, ja hallitus hyväksyi lähdön ostohankkeeseen, koska yhtiö oli strategisesti
kiinnostava.
Axcel käynnisti neuvonantajineen ohjatun myyntiprosessin. Sellainen yleensä alkaa paksulla ”information memorandum” -asiakirjalla,
jossa myyjä selostaa myyntikohdetta. Tämän perusteella myyjä
pyytää ei-sitovat, ”indikatiiviset”
tarjoukset, joiden jälkeen myyjä

valitsee ostajakandidaatit, jotka saavat jatkaa ostohankkeessa.

Useita skenaarioita
Neuvonantajana toiminut HLP Corporate Finance teki arvonmääritystä

usean eri skenaarion perusteella, ja
yhdessä heidän kanssaan laskettiin
myös mahdollisia myynti- ja kustannussynergioita. Hallitusta pidettiin läpi koko prosessin ajan tasalla
hankkeen kehittymisestä.
Lisäksi hallitukselle selvitettiin
keskeiset kohdat kohdeyhtiön liiketoiminnasta ja siitä, kuinka se toteuttaa Fiskarsin strategiaa. Selvitettiin
myös, miten yhtiö yhdistettäisiin

Tiukemmissa
neuvottelutilanteissa
on arvokasta
käyttää taloudellista
neuvonantajaa

osaksi konsernin toimintaa mikäli se
saataisiin hankittua. Hallitusta toki
kiinnostaa arvioitu kohteen arvo ja
todennäköinen kauppahinta.
Luonnollisestikin ostaja pyrkii
välttämään tilannetta, jossa se joutuisi maksamaan osan arvioimistaan
synergiahyödyistä myyjälle. Hallitukselle annettavassa materiaalissa
pyrittiin keskittymään keskeisiin
kohtiin ja samalla antamaan lisätietoja niille hallituksen jäsenille, jotka
halusivat tutustua asiaan yksityiskohtaisemmin. Tämän materiaalin
tekemisessä HLP Corporate Financen kokemus vastaavista hankkeista
oli tärkeä.
Ostohankkeessa on tärkeää pitää
pää kylmänä ja olla innostumatta
kaupan kohteesta liiaksi. Oston hyötyjä on arvioitava rehellisesti ja kriittisesti, ei ylimitoittaen muttei myöskään ronskisti alakanttiin pyöristäen.

Kokemus helpottaa ratkaisuja
Myyjille alleviivattiin Fiskarsin pitkää historiaa, hyvien brändien keskeisyyttä strategiassa sekä kykyä
toteuttaa nopeasti trans
aktio varmalla prosessilla.
Myyjille paitsi hinta, myös varmuus transaktion toteutumisesta
on hyvin keskeistä. Vakavaraisella
ostajalla, jolla ei ole tarvetta erikseen
hakea velkarahoitusta kauppaa varten on selvä etulyöntiasema, jota
ostajan tulee korostaa myyjille.
Tärkeää on myös ymmärtää,
mikä on mahdollista ja mikä ei eri
vaiheissa ostoprosessia. Tähän vaikuttaa potentiaalisten ostajien
määrä, kilpailutilanne ja se, minkälaisen myyntiprosessin myyjä on
järjestänyt. Tiukemmissa neuvottelutilanteissa on arvokasta käyttää
taloudellista neuvonantajaa. He voi-

vat kokemuksensa perusteella löytää
ratkaisuja, joihin molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä.

Mikä oli prosessin tulos?

Oston hyötyjä on
arvioitava rehellisesti
ja kriittisesti

Perusteellisen due diligence -tarkastuksen jälkeen ja kun kaupan
pääasiallisista ehdoista oli neuvoteltu, pystyttiin hallitukselle ehdottamaan transaktiota, joka täytti
kaikki keskeiset kriteerit ja oli
uuden strategian mukainen:
►► Royal Copenhagen täydentää
brändiportfoliota ilman mitään
merkittävää päällekkäisyyttä.
►► Brändi ja Royal Copenhagenin
toiminta vastasi Fiskarsin ajattelua ja vahvuuksia, eli kykyä
luoda arvoa brändin rakentamisella, innovatiivisilla tuotteilla ja
designilla.
►► Royal Copenhagen tarjosi mahdollisuuden laajentua Aasiaan ja
etenkin Japaniin.
►► Synergioita saavutetaan jakelussa molempiin suuntiin, eli Royal
Copenhagen hyötyy aikaisemmasta jakelusta tietyillä markkinoilla. Fiskars taas hyötyy Royal
Copenhagenista Aasiassa ja
Tanskassa.
►► Royal
Copenhagenin
kokemus korkealaatuisesta, käsin
maalausta käsittävästä tuotannosta alemman kustannusten
maassa koettiin eduksi.
Ensimmäisen omistusvuoden jälkeen voidaan edelleen todeta, että
kaikki keskeiset kriteerit ovat voimassa ja Royal Copenhagenin osto
toteuttaa yhtiön strategiaa suunnitellusti. Siihen voidaan olla hyvin
tyytyväisiä, että ostovaiheessa tehtiin perusteellinen työ hallituksen
vahvalla tuella, yhdessä osaavien
yhteistyökumppaneiden kanssa.
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inhimillinen pääoma

HR due diligence
mukana
yritysjärjestelyissä

Kirjoittajat
Jarmo Savenius

Senior Consultant
Mercuri Urval

Seija Malmi

Vice President
Mercuri Urval

Yrityksen pääoma on ihmisten korvien välissä ja sydämessä.
Jos näitä ei hartaista toiveista ja pyrkimyksistä huolimatta
tavoiteta, on järjestely tuomittu epäonnistumaan.
Mercuri Urval on DIF:n asiantuntijakumppani.

Due diligence -prosessia käsittelevä
kirjallisuus jakaa prosessin yleensä
seuraaviin osiin: business DD, legal
DD, tax DD, financial DD, vendors
DD ja muut osa-alueet. HR due diligence kuuluu siis otaksuttavasti
kohtaan ”muut”. Kuitenkin nykypäivänä yritysjärjestelyissä kaupan
kohteena on usein ennen kaikkea
inhimillinen pääoma.

yritys ”Pelti” Oy kävi läpi perinpohjaisen perinteisen mallin due diligence-prosessin. Kaiken piti olla
kunnossa. Konsultin ihmettelyyn
yrityksen johdon arvioinnin pintapuolisuudesta ”Läkki” Oy:n toimitusjohtaja huomautti: ”Osto, haltuunotto ja integrointi on suunniteltu niin hyvin, että mikään ei
voi mennä pieleen”. Kaksi vuotta
tuon keskustelun jälkeen ”Pelti”
Pari todellista esimerkkiä
Oy:n mukana tulleet avainhenki”Läkki” Oy oli aktiivinen osapuoli löt ja osa ”Läkki” Oy:n avainhentoimialajärjestelyssä, jossa ostettava kilöitä olivat jättäneet yrityksen
ja osa heistä oli perustanut kilpailevan yrityksen. Haltuunotto takkusi ja henkilökunta oirehti tyytymättömänä.
”Moppi” Oy:n ottaessa haltuun
”Huisku” Oy:ltä osan liiketoimintaa, tehtiin jo ennen kaupan vahvistusta sopimus avainhenkilöiden
arvioinnista ja kuulemisesta.
Etukäteissuunnittelu mahdollisti HR DD:n todella nopeassa
aikataulussa ja henkilöstö siirtyi
kivuttomasti uuteen organisaatioon. Molemmat osapuolet näkivät
HR DD:n projektin siirtoa helpottavana ja tilannetta puhdistavana
toimenpiteenä. Projektin avulla saatiin tietoa sekä siirtyvästä osaamisesta ja kyvykkyyksistä että pohjaa uuden organisaation ja roolien
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Nykypäivänä
yritysjärjestelyissä
kaupan kohteena on
usein ennen kaikkea
inhimillinen pääoma

rakentamiseen. Toiminnot alkoivat
sujua nopeasti ja tehokkaasti, sekä
kulttuurien sopeutuminen alkoi heti
ensimmäisestä päivästä lähtien.

Tutkittua tietoa
University College London teki Mercuri Urvalin toimeksiannosta kansainvälisen tutkimuksen inhimillisen elementin merkityksestä yritysjärjestelyissä. Tarkasteltavana toimialana oli yrityskauppoja ammatikseen tekevä toimiala eli pääomasijoittajat.
Päälöydös tutkimuksessa oli se,
että vaikka inhimillisen elementin
merkitystä korostetaan puheissa,
niin ratkaisut sillä saralla tehdään
edelleenkin ”perstuntumalla” ja intui-

tioon luottaen. Tässä on selkeä ristiriita siihen
nähden, kuinka järjestelmällisesti ja ammattimaisesti DD-prosessin muut vaiheet tehdään.
Onneksi tutkimukseen vastanneet tiedostavat
ongelman itsekin.
Inhimilliseen elementtiin eli ihmisiin ja heidän kyvykkyyksiinsä paneutuminen voidaan
kokea kiusallisena tai nolona varsinkin kesken ostoprosessin. Ei kehdata, mutta ei ehkä
osatakaan. Osaava yhteistyökumppani voisi
tuoda lisävaloa ja oman näkökulmansa ostettavan yrityksen avainresursseista vaikka vain olemalla läsnä niissä keskusteluissa, joita prosessin aikana käydään.
Mikäli kumppanilla on riittävästi ymmärrystä liiketoiminnasta, johtamisesta ja ihmisestä, hän osaa ammattitaitonsa turvin tehdä
ne oleelliset kysymykset, joilla avainhenkilöiden vahvuuksia ja ajatusmaailmaa avataan. Sitten kun kaupat on tehty ja löydetty yhteinen
sävel, kehittämistä voidaan jatkaa syvällisemmillä avainhenkilöiden ja johtamisen kehittämiseen tähtäävillä projekteilla.

DD-vaiheessa muista
ainakin tämä:
►► Turvaa avainresurssit! Vähennä huolta ja
epätietoisuutta sekä huhujen syntymistä
aktiivisella ja rehellisellä tiedottamisella.
Positiivisen ja uskottavan tulevaisuuskuvan
rakentaminen on tärkeää.
►► Arvioi avainhenkilöiden kyvykkyys uutta
strategiaa vasten! Se joka menestyy
yhdessä organisaatiokulttuurissa tai
bisnestilanteessa, ei välttämättä kykene
sopeuttamaan toimintaansa uuteen
tilanteeseen.
►► Tunnista potentiaali ja anna tilaisuus loistaa!
Muutoksen edistäjät voivat olla piilotettuja
potentiaaleja. Selvitä myös se, ketkä ovat
nykyisiä tuloksentekijöitä äläkä väheksy
heidän panostaan tai näkemyksiään.
►► Syvällinen tieto avainhenkilöiden
vaikuttimista ja motivaattoreista antaa
työkaluja muutostilanteeseen aina liittyvien
riskien hallitsemiseen.
►► Organisoi yritysjärjestely! Kuka vastaa DDvaiheesta ja kuka ottaa vastuun integraation
toteutumisesta? Yritysjärjestelyä pitää johtaa.
►► Selvitä, kuka voisi olla oikea asiantuntija HRDD vaiheen kumppaniksi.

Attorneys at Law

Teollisuuden
asianajotoimisto
Projektirakentaminen.
Energia.
Infrastruktuuri.

Asianajotoimisto Bergmann Oy
Eteläranta 4 B 9
00130 Helsinki

p. 09 6962 070
oﬃce@bergmann.ﬁ
www.bergmann.ﬁ

yrityskaupan perusedellytykset

kirjoittaja

Onnistunut kaupanteko
vaatii tarkkuutta
Kymmeniä yrityskauppoja tehnyt liike-elämän vaikuttaja totesi
hiljattain, että yritysjärjestelyissä vaikeita asioita on vain kolme:
oikean kaupan tekeminen, oikea arvostus ja oikea haltuunotto.
Yritysjärjestelyt ovat parhaimmillaan valtavan arvonluonnin lähde –
ja pahimmillaan vetävät yhtiön tuskalliseen kurimukseen.
Vain vähemmistö yrityskaupoista
luo arvoa kaupan molemmille osapuolille. Myyjä hyötyy useimmiten, ja
julkisen yhtiön myynti johtaakin keskimäärin 15-20 prosentin ylituottoon.
Ostaja sen sijaan yleensä häviää lyhyellä aikavälillä, ja kurssi laskee muutaman prosentin. Useamman vuoden
tähtäimellä ostajan tuotto taas vaihtelee rajusti – lähes täydellisistä epäonnistumisista satumaisiin voittoihin.

Perusedellytykset
kuntoon
►► Selvitä tyhjentävästi, miksi
kauppa halutaan tehdä.
Onko se strategisesti ja
taloudellisesti mielekäs? Mitkä
ovat vaihtoehtomme? Mitä
teemme, jos kauppa ei toteudu?
Yhtiö ei voi koskaan olla
riippuvainen vain jonkin tietyn
yritysjärjestelyn toteutumisesta.
►► Keskity erityisesti etukäteisja jälkityöhön. Ne ovat
arvonluonnin perusta.
Transaktio on huolellisen
arviointityön päätöspiste
ja vielä huolellisemman
haltuunoton alkupiste.
►► Tasavertaisia yhdistymisiä
(merger of equals)
ei käytännössä ole.
Tasavertaisuuden erityinen
korostaminen johtaa
jommankumman tai molempien
osapuolten pettymykseen.
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Tuukka Seppä

Partner & Managing
Director
The Boston
Consulting Group
BCG on DIF:n asiantuntijakumppani.

Ostajan
perussäännöt
►► Ymmärrä läpikotaisin, mitä
ostat. Tee riittävät due diligence
-selvitykset: kaupallinen,
taloudellinen ja juridinen. Käytä
hyviä neuvonantajia.
►► Älä maksa ylihintaa. Muodosta
selkeä tavoitelaskelma:
momentum case, target case
ja tavoitellun tuoton vaatimat
toimenpiteet. Hinnan on
oltava selkeästi alhaisempi
kuin tavoitelaskelman arvo.
Ole realisti toteutuskykyä
arvioidessasi.
►► Ostettuasi kohteen valtava
työ on vasta edessä. Tee
perusteellinen haltuunottoja integraatiosuunnitelma.
Hyödynnä
viranomaishyväksyntöjä
edeltävä aika.
►► Integroi päättäväisesti ja
nopeasti heti, kun kohteeseen
on pääsy. Älä tyydy
toiminnallisen integraation
aikaansaamiseen, vaan vie
tavoitelaskelman toteutumisen
vaatimat liiketoiminnan
muutokset läpi. Seuraa
toteutumista erityisen tiukasti.
►► Jos teet kaupan yhdessä
muiden osapuolten kanssa,
ole valmis ottamaan kohde
kokonaan haltuun tai
luopumaan omistuksestasi,
mikäli yhteistyö syystä tai
toisesta osoittautuisi hankalaksi.

The Boston Consulting Groupin
(BCG) tutkimusten perusteella esimerkiksi kohteen pienuus ja läheisyys,
suhdanteen vaihe, huutokauppa tai
listaamattomuus vaikuttavat merkittävästi kaupan menestykseen. Mutta
merkittävintä on kuitenkin, kuinka
hyvin järjestely toteutettiin.

Myyjän
perussäännöt
►► Tiedä, mitä myyt ja kommunikoi
se tehokkaasti. Teetä myyjän
selvitykset (vendor due
diligence) vakuuttavilla ja
puolueettomilla neuvonantajilla
erityisesti, mikäli myytävä
kohde ei ole läpinäkyvyydeltään
täydellinen.
►► Muodosta selkeä oma
tavoitelaskelma: momentum
case, management case ja
niiden yhtiöltäsi vaatimat
toimenpiteet. Vertaa tätä
ostajien ehdotuksiin.
►► Toteuta tavoitelaskelman
mukaisia toimenpiteitä hyvissä
ajoin ennen myyntihetkeä. Tee
tulosta parantavia muutoksia
ja vahvista pitkän aikavälin
kilpailukykyä.
►► Luo kiinnostusta – kynttilä ei
loista vakan alla.

Jäsensivut

Teksti: Maija Hiiri Kuvat: Tomi Hyttinen
ajassa

Yritysjärjestelyjä ja oopperaa
Erityisesti yritysvastuukysymykset ja eettisten riskien havainnointi asettavat hallitukset työssään
vaikeasti ratkottavien kysymysten
ääreen. Kansalaiset ja media ovat
valppaita haastamaan yritysten johtyksestä. Paneelikeskustelu käy- don ja hallituksen.
tiin aiheesta Yritysjärjestelyt kehittyvillä markkinoilla. Keskusteluun Millä mielellä aloitat
osallistui kolme yhdistyksen jäsentä, uuden tehtäväsi DIF:n
hallituksen jäsenenä?
Siv Schalin, Liisa Hurme, Philip
Aminoff sekä UPM:n strategiajoh- On hyvin kiinnostavaa aloittaa työ.
taja Kari Ståhlberg.
Kun oma työkokemus sisältää myös
Tilaisuus päättyi buffet-illalli- kokemusta kuntajohtamisesta, toiseen, jonka aikana saatiin nauttia von voivani nosta esille seikkoja,
Suomen Kansallisoopperan tenorin miten DIF voisi edistää kuntayhtiAki Alamikkotervon musiikkiesi- öiden ammattimaista johtamista.
tyksistä.
Kysyimme yhdistyksen hallituksen tuoreiden jäsenten mietteitä
seminaarin lomassa.

DIF:n jäsenet kokoontuivat vuosikokoukseen ja seminaariin 22. toukokuuta EY:n tiloihin Helsinkiin.
EY on yhdistyksen asiantuntijakumppani.
Kokouksessa valittiin hallituksen uusiksi jäseniksi Harri Kerminen, Marketta Kokkonen ja Juha
Salonen. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jorma Eloranta ja vanhoina jäseninä Maarit Aarni-Sirviö,
Markku Pohjola, Kimmo Rasila ja
Merja Strengell.
EY:n hallituksen puheenjohtaja Harri Pärssinen avasi seminaarin ja toivotti 130-päisen yleisön
tervetulleeksi. Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa
valotti puheenvuorossaan hallituksen roolia vaativissa yritysjärjestelyissä. Varman toimitusjohtaja Risto
Murto lähestyi teemaa omistajan
näkökulmasta.
EY:n EMEIA Markets Leader
Pär-Ola Hansson kertoi puolestaan
yritysjärjestelyjen globaalista kehi-

Marketta Kokkonen,
olet toiminut Espoon
kaupunginjohtajana ja olet
muun muassa Solidiumin
hallituksen jäsen. Miten
hallitustyö on muuttunut?
Samalla kun yritysten toimintaympäristö kansainvälistyy ja monimutkaistuu, muuttuu myös hallitustyö entistä vaativammaksi.
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Kuva: Maija Hiiri

DIF:n hallitus sai uuden kokoonpanon yhdistyksen
vuosikokouksessa Helsingissä. Kokousta seuranneessa
Hallitus ja yritysjärjestelyt -seminaarissa
keskusteltiin yrityskauppojen rajusta kasvusta.

Jäsensivut

1
●
2
●

3
●

1 Vuosikokouksessa uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Salonen (vas.), Marketta Kokkonen ja Harri Kerminen.
●
2 Pär-Ola Hansson puhui yritysjärjestelyistä globaalista näkökulmasta.
●
3 Risto Murto avasi puheenvuorossaan hallituksen roolia yritysjärjestelyissä.
●
4 Tilaisuudessa kuultiin Suomen Kansallisoopperan tenorin Aki Alamikkotervon esityksiä.
●
5 Tilaisuus veti runsaasti väkeä paikalle. Edessä vasemmalla Kimmo Rasila, Maarit Aarni-Sirviö ja Jorma Eloranta.
●
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Paneelikeskustelusta
on katseltavissa
video osoitteessa
www.dif.fi

Esitykset kertoivat erinomaisesti
keskeisistä tekijöistä yritysjärjestelyissä. Niissä on aina kysymys lukuisista tärkeistä asioista ja hallituksen
roolina on kokonaisuuden hahmottaminen ja hallinta.

Teit pitkän työuran Kemirassa
ja olet usean pörssiyhtiön
hallituksen jäsen. Onko
yritysjärjestelyissä näkyvissä
jokin yhteinen tekijä tai trendi?
4
●

5
●

Millainen oli mielestäsi
vuosiseminaarin anti?
Seminaari oli hyvä, kuten aina aiemminkin. Hyvistä alustuksista ja keskusteluista oppii aina itsekin.

Harri Kerminen, mikä
jäi erityisesti mieleen
vuosiseminaarista?
Erityisesti jäi mieleen hallituksen
suuri rooli merkittävissä yritysjärjestelyissä, esimerkkinä Nokia.
Samoin neuvonantajien käyttö ja
neuvonantajien johtaminen yritysostoissa.

Yritysjärjestelyt ovat viime aikoina
lisääntyneet monilla toimialoilla.
Kasvun hidastuminen, globalisaation eteneminen, kilpailun kiristyminen ja uusien toimijoiden nousu
kehittyvillä markkinoilla ajavat
myös yritysjärjestelyihin markkinaosuuden ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseksi. Yritysjärjestelyt ovat vaativa keino toiminnan
muuttamiseksi; ne luovat aina mahdollisuuksia ja riskejä yhtä aikaa ja
muuttavat toimialan dynamiikkaa.

Juha Salonen, mikä
oli vuosiseminaarin
kiinnostavin esitys?

Olet myös Policy-valiokunnan
uusi puheenjohtaja.
Mihin asioihin haluat
kiinnittää huomiota?
Koen DIF:llä olevan tärkeä tehtävä
kaikessa siinä, millä hallituksen
jäsenten tietoja ja taitoja kehitetään
vastaamaan hallitustehtävien edellyttämiä jatkuvasti lisääntyviä vaatimuksia.
Policy-valiokunnan puheenjohtajana pyrin toimimaan siten, että
DIF:n lausunnot ja kannanotot mahdollisimman hyvin tukevat DIF:n
tehtävää ja vastaavat hallituksissa
toimivien jäsenten näkemyksiä.
Tällä hetkellä valmisteilla on
DIF:n hallituksen kanssa yhteistyössä laadittava lausunto kuntalakiehdotukseen ja myös muita periaatteellisia kannanottoja vireillä
oleviin hankkeisiin. Työlistalla on
myös Tietopankin osien laajennustyö, joka lähikuukausien aikana
tulee työllistämään valiokunnan
jäseniä.

Sekä Risto Siilasmaan että Risto
Murron esitykset hallituksen roolista yritysjärjestelyissä olivat hyvin
kiinnostavia. Hallitustyöskentely
on entistä vaativampaa ja erityisesti
vastuukysymykset korostuvat tulevaisuudessa myös Suomessa.
Hallituksen on aina materiaalisia
yritysjärjestelyjä koskevia päätöksiä
tehdessään arvioitava päätöksiä hallituksen jäsenen vastuun näkökulmasta ja kiinnittää erityistä huomiota päätösten perusteluihin, joihin
saatetaan vuosien päästä palata.
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Jäsensivut

Jäsenluettelo
Henkilöjäsenet
e = emeritusjäsen
Aarni-Sirviö, Maarit
Ahdekivi, Eeva
Ahdekivi, Heikki
Ahdekivi, Sakari
Ahlström, Thomas
Airaksinen, Manne
Ala-Ilkka, Heikki
Alho, Jukka
Allonen, Heikki
Aminoff, Hele-Hannele
Aminoff, Philip
Andersen, Teija
Andersin, Henrik
Antila, Jukka
Anttila, Juhani
Anttonen, Ari
Ant-Wuorinen, Jukka e
Aro, Mika
Aro, Timo
Arvonen, Arto
Asanti, Jaakko
Aspholm, Ingalill
Beijar, Bengt
Bergh, Kaj-Gustaf
Berglund, Tom
Bergman, Tor
Bergström, Anniina
Bergström, Stig-Erik e
Brunila, Anne
Bucht, Henri
Bäckman, Tiina
Bäckström, Tore
Castren, Matti
Castrén, Päivi
Copeland, Matti
Dahlblom, Christina
Danker, Mats
Ehrnrooth, Paul
Eklund, Jari
Eklundh, Sten

Ekroos, Vesa
Ekström, Jan
Elfving, Christian
Eloholma, Aimo
Eloranta, Jorma
Engman, Elina
Erma, Juhani
Ervasti-Vaintola, Ilona
Eräkangas, Kirsi
Fagerholm, Catarina
Fagerholm, Jannica
Floman, Erik
Ginman-Tjeder, Nella
Gran, Kim
Grannenfelt, Eeva
Granskog, Christer
Granvik, Carl-Johan
Gräsbeck, Jerker
Grönlund, Peter
Gustavson, Stig
Haapamäki, Jorma
Haapanen, Mikko
Haarla, Ainomaija
Haavisto, Esa
Hagros, Kaj
Hahto, Tarmo
Halmeenmäki,
Juha-Pekka
Halonen, Eino
Hankonen, Raija-Leena
Hannula, Antti
Hannus, Kari
Hanslin, Kim
Hara-Haikkala, Salli
Harald, Bo
Harju, Jukka
Hasi, Kalevi
Hedvall, Kaj
Heikfolk, Mikael
Heikintalo, Satu

Uudet henkilöjäsenet
Maaliskuu 2014
Katja Keitaanniemi
Huhtikuu 2014
Harri Koponen, Pasi Kämäri, Maunu
Lehtimäki, Mikael Malmsten, Helena
Pettersson, Juha Pinomaa, Leena
Roiko, Marita Salo, Riitta Savonlahti,
Peter Schulman, Hanna Sievinen,
Samuli Sipilä, Eriikka Söderström,
Heikki Westerlund, Tero Viherto
Toukokuu 2014
Paul Ehrnrooth, Kim Gran, Jukka
Hienonen, Jyri Häkämies, Pekka Kosonen, Eija Pitkänen, Mika Sarhimaa
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Heikkinen, Pentti
Heikkonen, Matti
Heinistö, Kari
Heinonen, Jouni
Heinonen, Mikko
Helaniemi, Erkki
Heliövaara, Eero
Helkkula, Vesa
Hellemaa, Carina
Helminen, Marjaana
Helminen, Sakari
Henriksson, Antti
Herold, Marcus
Herranen, Arto
Herranen, Maarit
Hienonen, Jukka
Hietala, Jaakko
Hiljander, Henry
Hintikka, Martti
Hintsanen, Suvi
Hirvonen, Matti
Hokkanen, Päivi
Honkanen, Matti
Honkanen, Vesa
Hornborg, Heikki
Hurme, Liisa
Huuskonen, Pertti
Hyttinen, Asko
Hyttinen, Pentti
Häggblom, Rainer
Häkämies, Jyri
Hämäläinen, Erkki e
Hämäläinen, Heikki
Hämäläinen-Lindfors,
Sirkka
Hänninen, Markku
Ikäheimo, Johanna
Ikäheimo, Seppo
Illi, Kristina
Ilveskero, Mika
Immonen, Peter
Inborr, Jan-Erik
Inha, Matti
Ipatti, Jorma
Iso-Aho, Maritta
Itkonen, Vesa
Itävuori, Jussi
Jaakkola, Jari
Jaakola, Matti
Jaatinen, Seppo
Julin, Yrjö
Jännes, Antero
Järvelä, Jukka
Järvinen, Kari
Kaario, Mammu
Kaartinen, Kari
Kaitala, Kimmo
Kanerva, Leena
Kantola, Birgitta
Karhapää, Merja
Karhu, Kim
Karinen, Timo
Karppinen, Esa
Karttunen, Marjukka
Karvinen, Kari

Kasanen, Eero
Kaskeala, Juhani
Kasurinen, Hannu
Kataja, Matti
Kauppi, Marko
Kauppi, Piia-Noora
Keitaanniemi, Katja
Kekoni, Jaakko
Kerminen, Harri
Keronen, Taru
Kerppola, Nora
Keskiaho, Juha-Pekka
Kettunen, Pekka
Kielenniva, Jorma
Kiiski, Tapani
Kiiskinen, Tapio
Kivinen, Juha
Kohonen, Ari
Kohtamäki, Timo
Koiso-Kanttila, Kimmo
Koivurinta, Jan M
Kokkonen, Marketta
Komi, Kirsi
Kontio, Johanna
Kontu, Aappo
Kopola, Nina
Koponen, Harri
Koponen, Juha
Koppatz, Paula
Korhonen, Anja
Korhonen, Ari
Korhonen, Juha
Korhonen, Jyrki
Korpi, Jaana
Korpinen, Inga
Korpinen, Raimo
Korppi-Tommola, Juha
Korvenmaa, Esa
Koskinen, Markku
Kosonen, Pekka
Kotka, Ville
Kottonen, Hannu
Kouvalainen, Satu
Krogerus, Hannu
Kronberg, Johan
Kronman, Gunvor
Kulmala, Teuvo
Kurkilahti, Lasse
Kurkinen, Juha
Kuusisto, Petri
Kyytsönen, Matti
Kämäri, Pasi
Laaksonen, Juha
Laaksonen, Pekka
Lager, Esa
Lahti, Ari
Lahtinen, Antero
Laine, Pertti
Laitasalo, Riitta
Laitinen, Jussi
Laitinen, Maire
Laitinen, Timo T
Lampela, Outi
Larma, Janne
Lauslahti, Harri

Lautjärvi, Kari
Lehmusto, Heikki
Lehti, Eero
Lehtimäki, Maunu
Lehtinen, Vesa
Lehtomäki, Vesa
Lehtoranta, Ari
Leino, Liisa
Leino, Timo
Lencioni, Roberto
Leppälä-Nilsson, Anne
Leskinen, Jorma
Lettijeff, Pekka
Liljeblom, Eva
Liljeström, Tom
Lind, Raimo
Lindahl, Robin
Lindberg, Stefan
Lindh, Merja
Linnainmaa, Leena
Lintala, Heikki
Lipsanen, Juho
Louhija, Matti
Luhtaniemi, Timo
Luoma, Pekka
Luomaranta, Ritva-Liisa
Luostarinen, Reijo e
Lyytinen, Asa-Matti
Lähdesmäki, Kalle
Lähdesmäki, Tuomo
Majander-Reenpää, Leena
Maksniemi, Tauno
Malmsten, Mikael
Manner, Simo
Manninen, Petri
Marjanen, Petri
Martikainen, Tarmo
Marttila, Pauli
Marttila, Päivi
Matikainen, Esa
Mehtälä, Satu
Meriläinen, Veijo
Miekk-Oja, Susanna
Mielck, Janne
Mielonen, Jari
Miettinen, Marjo
Miettunen, Pertti
Miikkulainen, Esko
Mitts, Bjarne
Mynttinen, Riitta
Mäihäniemi, Reijo
Mäkelä, Antti
Mäkelä, Jukka
Mäkelä, Kai
Mäkeläinen, Mika
Mäkinen, Juhani
Mäkinen, Jukka
Mörttinen, Leena
Naukkarinen, Arto
Niemelä, Kuisma
Niemi, Matti
Niemi, Mauri
Niemi, Tom
Nieminen, Mika
Niemistö, Kari

Nihti, Markku
Nikkola, Matti
Nordman, Carl e
Norvio, Erkki
Numelin, Carl-Johan e
Nyberg, Gustav
Nyberg, Kim
Nyman, Sixten
Ohls, Bengt e
Ojala, Veijo
Oksanen, Markku
Ollila, Jan
Ormio, Julia
Otala, Leena
Paananen, Elmar
Paananen, Leena
Paasikivi, Jari
Paasikivi, Pekka
Packalén, Matti
Paitula, Hannu
Palin-Lehtinen, Eira
Palmberg, Tom
Palosuo, Heikki
Palvi, Mauri
Pankakoski, Antti
Parkkinen, Marko
Parviainen, Seppo
Pasanen, Jari
Paukku, Paul
Paul, Mikael
Paulig, Eduard
Paulin, Jyrki
Pauni, Sami
Pelkonen, Arno
Peltola, Juha
Penttilä, Hannu
Pere, Pekka
Perttunen, Risto
Pettersson, Helena
Petäjistö, Jorma
Piekkola, Asko
Piela, Topi
Pietikäinen, Sirpa
Pinomaa, Juha
Pirinen, Pekka
Pitkänen, Eija
Pohjanvirta, Olli
Pohjola, Markku
Pohjolainen, Veli
Pohjonen, Arto
Punta, Eeva
Puolimatka, Rauno
Pääkkönen, Tarja
Pöysti, Kaija
Raitala, Pasi
Raitasuo, Outi
Raitio, Laura
Rantanen, Juha
Rantanen, Teppo
Rantanen-Kervinen, Pirkko
Rasila, Kimmo
Rasila, Tommi
Ratia, Lauri
Rauramo, Markus
Rautamaa, Jari-Pekka

►

Jäsenhakemus: henkilöjäsenyys
Directors’ Institute of Finland – Halli
tusammattilaiset ry (DIF) auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistäen hyvää
hallitustyötä. Yhdistyksen tavoitteena on olla
johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä
Suomessa. Yhdistys osallistuu myös aktiivisesti alan pohjoismaiseen ja eurooppalaiseen
kehitykseen. Yhdistyksessä on yli 470 henkilöjäsentä, neljä yhteisöjäsentä ja 18 asiantuntijakumppania. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen
korkeatasoisen tietopankin hallitustyöskentelystä verkossa, jäsenlounastilaisuuk-

Jäseneksi hyväksytään henkilö, jolla
on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta
hallitustyöskente
lystä pörssiyhtiössä tai
muussa merkittävässä yrityksessä. Jäseneksi
voidaan hyväksyä myös muu henkilö, jolla
on alaan liittyvää erityistä osaamista tai kokemusta. Hakijalla tulee olla kahden hänet tuntevan yhdistyksen jäsenen suositus. Yhdistyksen
hallitus käsittelee hakemukset. Vuosikokouksessa 2014 vahvistettu liittymismaksu on 250 €
ja jäsenmaksu 330 € /vuosi, joka kattaa kauden
1.6.2014-31.5.2015.

sia, hallituspaikkojen välitystä, Boardview-jäsenlehden ja vähintään kuukausit DIF:n hallitus 2014:
tain ilmestyvän jäsentiedotteen sekä mah- Jorma Eloranta (pj)
Markku Pohjola
dollisuuden vaikuttaa yhdistyksemme Maarit Aarni-Sirviö
Kimmo Rasila

kautta. Jäsenet voivat verkostoitua ja vaihtaa
kokemuksia muiden kanssa sekä osallistua
joko maksuttomiin tai jäsenhintaisiin koulutustilaisuuksiin. Lisätietoja: www.dif.fi.
Nimi

Harri Kerminen
Marketta Kokkonen

Juha Salonen
Merja Strengell

Syntymävuosi

Kotiosoite
Sähköposti

Puhelin

Ammatti
Yritys
Nykyiset
hallitus
jäsenyydet

Muu perustelu
hakemukselle
Suosittelijat

Päiväys ja
allekirjoitus

Yhtiö

Toimiala

Directors’
Institute of
Finland

Leikkaa lomake,
nido tai teippaa se
ylälaidasta ja jätä
lähimpään postilaatikkoon. Postimaksu on
maksettu puolestasi.
Voit myös skannata
lomakkeen ja lähettää
sen sähköpostitse
osoitteeseen info@
dif.fi.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun
kotimaassa

Boardview Oy
Tunnus 5019913
00003 VASTAUSLÄHETYS

Taita lomake tästä, nido tai teippaa se ylälaidasta.

Boardview
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kesä

Directors’
Institute of
Finland

Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti

Syö tai tule
syödyksi
tarkkana yritysjärjestelyissä

Kaksoishaastattelussa Pauliina Tenhunen ja Markku Pohjola • Case Fiskars • Transaction insurance – a strategic tool
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DIF:n jäsenlehti Boardview on
ainoa suomalainen pelkästään
hallitustyöhön keskittyvä lehti.
Se ilmestyy 4 kertaa vuodessa,
ja jokaisella numerolla on hallituksen
haasteisiin liittyvä teema.

Jäsensivut
Rautiainen, Ismo
Rehn, Alf
Ritakallio, Timo
Roiko, Leena
Rolig, Petri
Rosberg, Marja-Liisa
Rossi, Teuvo
Routila, Panu
Ruotsalainen, Seppo
Ruuska, Jukka
Rytkönen, Esko
Ryöppönen, Hannu
Rönkkö, Markku
Rönnholm, Thomas
Saarinen, Leena
Saikku, Markus
Saini, Timo
Saksman, Ossi
Salakka, Jouko
Salo, Marita
Salokoski, Timo
Salomaa, Jukka
Salonen, Juha
Salonen, Sampo
Saraketo, Timo
Sarhimaa, Mika
Sarsama, Juha
Sasse, Jan

Savander, Niklas
Savolainen, Harri
Savonlahti, Riitta
Schalin, Berndt
Schalin, Kiuru
Schalin, Siv
Schulman, Peter
Schults, Margus
Sebbas, Leif
Seitovirta, Mika
Seligson, Peter
Sievinen, Hanna
Siilasmaa, Risto
Siirala, Leena
Silaskivi, Vesa-Pekka
Sillanpää, Matti J
Silvennoinen, Anja
Silvennoinen, Mikael
Simberg, Staffan
Simola, Pertti
Simola, Valtteri
Sipi, Timo
Sipilä, Eeva
Sipilä, Samuli
Soanjärvi, Tuija
Sohlberg, Merja
Sohlström, Hans
Soila, Anssi

Sonninen, Jorma
Sormunen, Kirsi
Stadigh, Kari
Strengell, Merja
Ståhlberg, Kaarina
Sumelius, Bertil
Sundström, Kjell
Suni, Marianna
Suomela, Eero
Suominen, Jukka
Suominen, Pekka
Suonenlahti, Mikko-Jussi
Suonoja, Soili
Suutari, Harri
Svanborg, Reijo
Syrjälä, Timo
Söderström, Eriikka
Takala, Erja
Talma, Arja
Tammela, Pekka
Tanhuanpää, Kalle
Tapio, Markku
Teerikorpi, Esko
Teir-Lehtinen, Carola
Tenhunen, Pauliina
Therman, Peter
Thorén, Petra
Tiitola, Antti

Tikkanen, Tarja
Timgren, Martti
Toivanen, Markku
Toivola, Juha e
Tolvanen, Tapio
Toveri, Maarit
Tuominen, Jaana
Turunen, Jorma
Turunen, Seija
Tähtinen, Jyrki
Törnroos-Huhtamäki,
Solveig
Tötterman, Markus
Vaajoensuu, Hannu
Wahlroos, Juha
Vahtola, Marina
Walldén, Helena
Wallgren-Lindholm, Carita
Valo, Raimo
van Niftrik, Christian e
Vanha-Honko, Vesa
Vanhainen, Juha
Vanhanen, Ari
Varjas, Tapani
Vartiainen, Pekka
Wartiovaara, Risto e
Vasara, Antti
Wathén, Eva-Johanna

Vauhkonen, Heikki
Veijalainen, Jarkko
Vepsäläinen, Anni
Wessman, Anna Maija
Vesterinen, Vesa
Westerlund, Heikki
Westermark, Carl-Magnus
Wierda, Folkert
Viherto, Tero
Vikiö, Jari
Viljo, Matti
Wilkman, Nina
Vimpari, Antti
Virkkunen, Lauri
Virtanen, Antero
Virtanen, Olli V
Vitie, Heikki
Vitzthum, Christoph
Voipio, Raimo
Wolontis, Mats
von Knorring, Johan
von Weymarn, Tom
Väliaho, Pirjo
Välikangas, Liisa
Väänänen, Heikki

Yhteisöjäsenet/henkilöedustajat

Hallitus

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Harri Sailas ja Timo Ritakallio
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Risto Murto ja Reima Rytsölä
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
Lasse Heiniö ja Hanna Hiidenpalo
Solidium Oy
Annareetta Lumme-Timonen ja Petter Söderström

Jorma Eloranta (pj.), vuorineuvos
Maarit Aarni-Sirviö, DI, MBA
Harri Kerminen, vuorineuvos
Marketta Kokkonen, Fil.maist.,
tkn.tri h.c.
Markku Pohjola, KTM
Kimmo Rasila, ekonomi
Juha Salonen, VT, ekonomi
Merja Strengell, DI

Asiantuntijakumppanit
Asianajotoimisto Borenius Oy
The Boston Consulting Group
Boyden Oy
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Deloitte
EY
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Hay Group
Heidrick & Struggles
KPMG
Asianajotoimisto Krogerus Oy
Mandatum Life
McKinsey & Company
Mercer
Mercuri Urval
MPS-Yhtiöt Oy
PricewaterhouseCoopers
Roschier Asianajotoimisto Oy

Yhteystiedot
Hallitusammattilaiset ry
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Puh. (09) 6227 1840
info@dif.fi
www.dif.fi
Pääsihteeri
Maarit Aarni-Sirviö
maarit.aarni-sirvio@dif.fi
GSM 050 379 4170
Toimistopäällikkö
Maija Hiiri
maija.hiiri@dif.fi
GSM 0400 48 55 48
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Jäsensivut

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus
Osakkeenomistajien
oikeuksista annetun
direktiivin muutosehdotus
Euroopan komissio on 9.4.2014
antanut ehdotuksen osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamiseksi. Direktiiviehdotuksen sisältämä suurin muutos
liittyy tiettyjen asioiden viemiseen
yhtiökokousten päätettäväksi tai
hyväksyttäväksi, joista pääsääntöisesti päätetään hallituksissa. Lisäksi
listayhtiöille ehdotetaan tiettyjä
uusia raportointivelvollisuuksia.
Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan, että yhtiökokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi tulisi
viedä yhtiön palkitsemispolitiikka
(joka kolmas vuosi) sekä palkitsemisraportti, joka sisältää tiedot listayhtiöiden toimielinten (hallitus ja
toimitusjohtaja) toteutuneesta palkitsemisesta edeltävältä vuodelta.
Palkitsemisraportti tulisi yhtiökokouksen käsiteltäväksi vuosittain.
Lisäksi on ehdotettu, että tietynkokoiset lähipiiritransaktiot
tulisi saattaa aina yhtiökokouksen
hyväksyttäväksi tai erikseen julkistettavaksi. Lähipiiritransaktiot
tulisi viedä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, mikäli liiketoimen arvo
ylittää 5 prosenttia yhtiön arvosta.
Mikäli lähipiiritransaktion arvo ylittäisi yhden prosentin yhtiön arvosta,
tulisi siihen liittyen hankkia erillinen lausunto riippumattomalta toimijalta ja transaktio tulisi julkistaa
erikseen.
Myös institutionaalisille sijoittajille ja varainhoitajille sekä nk. proxy
advisor -toimijoille ehdotetaan erinäisiä julkistamisvaatimuksia. Institutionaalisille sijoittajille ehdotetaan
muun muassa vaatimus julkistaa niiden käyttämä sijoituspolitiikka sekä
raportointi siitä, miten politiikkaa on
toteutettu.
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Komission antama suositus
niin kutsutun noudata
tai selitä -periaatteen
mukaisesta raportoinnista
Komissio on 9.4.2014 antanut suosituksen nk. noudata tai selitä
-periaatteen soveltamisesta, eli
ohjeen siitä, että yhtiöiden tulisi
– mikäli ne soveltavat kansallisten
hallinnointikoodien kaikkia suosituksia tai mikäli ne poikkeavat
tietystä suosituksesta – ilmoittaa,
miten ja miksi poikkeavat siitä.
Suurimmalta osin suosituksen
vaatimukset esitettävästä tiedosta
ovat yhdenmukaisia Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2012
antaman soveltamisohjeen kanssa,
jonka mukaan hallinnointikoodien
poikkeamiset tulee selostaa mahdollisimman kattavasti ja selkeästi.
Yhtiöiden tulee muun muassa
kertoa perustelut poikkeamiselle
sekä selostaa, miten yhtiö toimii
kyseessä olevan suosituksen sijaan.
Lisäksi jo annetussa soveltamisohjeessa on todettu, että voi myös
olla perusteltua kuvata menettelyä,
jonka perusteella on päätetty poikkeamisesta.
Komission antama suositus sisältää lisäksi joitakin tarkennuksia mainittuihin velvollisuuksiin ilmoittaa
poikkeamisesta noudata tai selitä
-periaatteen mukaisesti, kuten esimerkiksi velvollisuus selostaa onko
poikkeama rajattu ajallisesti, sekä
milloin yhtiö mahdollisesti aikoo
jälleen noudattaa suositusta.

Yritysten raportointivelvoitetta
koskeva EU-direktiivi
Euroopan parlamentti on 15.4.2014
hyväksynyt niin kutsutun ei-taloudellista raportointia koskevan
direktiiviehdotuksen.
Direktiivi
asettaa pörssiyhtiöille sekä muille
yleisen edun kannalta olennaisille
yhteisöille (Public Interest Entities),

joilla on yli 500 työntekijää, velvollisuuden julkistaa selvityksen, jossa
annetaan olennaista tietoa ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ja työntekijöitä koskevista seikoista, sekä
tietoa liittyen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruptioon ja lahjonnan torjuntaan.
Yritysten tulisi ilmoittaa noudattamastaan toimintapolitiikasta sekä
kuvata tähän liittyviä riskejä. Yhtiö
voi myös ilmoittaa, mikäli se ei noudata tiettyä toimintapolitiikkaa, jolloin sen täytyy antaa asiasta selvitys
(noudata tai selitä -periaate).
Direktiiviehdotus velvoittaa
myös julkistamaan yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan monimuotoisuuspolitiikan, mikä tarkoittaisi muun muassa hallituksen ikä-,
sukupuoli-, koulutus- tai ammattijakaumaa koskevaa selvitystä.

Policy-valiokunnan
tehtävät ja kokoonpano
Policy-valiokunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen viranomaisille tai julkisuuteen annettavia lausuntoja ja kannanottoja
hallitustyöskentelyn tai yhtiön hallituksen
kannalta muutoin tärkeissä asioissa.
Periaatteellisesti tärkeät kannanotot
Policy-valiokunta valmistelee yhteistyössä
hallituksen kanssa.
Policy-valiokunta voi laatia lausuntoja
sekä lausuntopyyntöjen johdosta että
oma-aloitteisesti.
Lisäksi Policy-valiokunta vastaa
Boardview Oy:n asiantuntijakumppaneiden laatimien Tietopankin osien valmistelun ohjaamisesta sekä niiden sisällöstä ja
ajantasaisuudesta. Tietopankki tarjoaa yhdistyksen verkkosivuilla jäsenille työkaluja
hallitustyössä ilmeneviin kysymyksiin.
Policy-valiokunnan kokoonpano:
►► Puheenjohtaja: Juha Salonen
►► Jäsenet: Maarit Aarni-Sirviö, Manne
Airaksinen, Stig Gustavson, Sixten
Nyman, Kaarina Ståhlberg, Tapani
Varjas ja Matti Vuoria
►► Sihteeristö: Mikko Reinikainen ja
Micaela Thorström
►► Asiantuntija: Leena Linnainmaa

Directors’ Institute of Finland
– Hallitusammattilaiset ry
Osana direktiiviehdotusta on
myös selvitetty velvoitteita liittyen
maakohtaiseen veroraportointiin,
eli verojalanjäljen raportointiin.
Mahdollista sääntelyä tällaiseen
raportointiin liittyen selvitetään ja
siihen palataan viimeistään vuonna
2018, eikä se täten sisälly hyväksyttyyn direktiiviehdotukseen.

Tilintarkastusuudistus EU:ssa
Euroopan Parlamentti hyväksyi
3.4.2014 tilintarkastusuudistuksen. Pörssiyhtiöiden ja finanssiyhtiöiden on kilpailutettava tilintarkastuspalvelunsa ja vaihdettava
tilintarkastusyhteisöä vähintään
kymmenen vuoden välein. Tilintarkastajayhteisön mahdollisuutta
tarjota tilintarkastusasiakkailleen
konsultointipalveluja rajoitetaan.
Direktiivi julkistettaneen kesäkuussa 2014. Säännösten voimaan
saattamisen osalta on ehdotettu
kahden vuoden siirtymäaikaa, joidenkin säännösten osalta kolmea
vuotta.

teemat 2014
Yhdistyksen lounastilaisuudet
ja Boardview-lehti suunnitellaan
neljännesvuosittain vaihtuvien
teemojen mukaisesti.
Q1 Hallitus ja liiketoiminta
ympäristön ennakointi
Q2 Hallitus ja yritysjärjestelyt
Q3 Hallitustyön kehittäminen
Q4 Hallitus ja kriisitilanteet

Directors’ Institute of Finland –
Hallitusammattilaiset ry (DIF)
on voittoa tavoittelematon
yhdistys, joka myötävaikuttaa
hyvien hallituskäytäntöjen
kehittämiseen sekä ottaa
kantaa hyvään hallintotapaan
ja muihin hallituksen
kannalta merkittäviin
kysymyksiin valmistelemalla
lausuntoja ja kannanottoja.

Missio

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä
menestymään. DIF edistää hyvää ja
ammattimaista hallitustyöskentelyä
toimien aatteellisena yhdistyksenä,
joka on kehittävä, verkostoiva ja
kantaaottava. Yhdistys kuuluu alan
eurooppalaiseen katto-organisaatiToiminnan perusta on olla kehittävä, oon ecoDaan (European Confederakantaaottava ja verkostoiva. Ver- tion of Directors’ Associations).
kostoitumalla eri asiantuntijoiden
kanssa yhdistyksellä on edellytyk- Visio
DIF on johtava foorumi hallitustyön
kehittämisessä Suomessa.
DIF edistää jäsentensä ammattitaitoa
sekä yritysten hyvää hallitustyössyksyn 2014
kentelyä
ja kilpailukykyä. Se vaikuttaa
tapahtumia
yhteiskunnassa.
4.9.2014
Hallitusten merkitys on kasHyvinvointi-ilta.
vanut. Yritysten ja markkinoiden
Ravitsemustekijöiden
kansainvälistyminen ja kasvu tekee
ja elintapojen merkitys
hallitustyöstä entistä vaativampaa,
ikääntyessä. Vapaamuotoinen
haasteellisempaa ja työllistävämpää.
tilaisuus Docratesilla.
Talouden ja strategisten kilpailuolo16.9.2014
suhteiden ymmärtäminen on kesJäsenten lounastilaisuus, teema:
keistä.
Hyvä hallintotapa pitää osata.
Hallitustyön kehittäminen.
Paneelikeskustelu.

16.10.2014
Jäsenten lounastilaisuus, teema:
Hallitus ja kriisitilanteet. Puhuja:
varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio
(Ilmarinen).
17.11.2014
Jäsenten lounastilaisuus, teema:
Hallitus ja kriisitilanteet. Puhuja:
ministeri Pekka Haavisto (VNK,
omistajaohjaus).

teemat 2015
Q1 Hallitus ja digitalisaatio
Q2 Hallitus ja omistus
Q3 Hallitustyön kehittäminen
Q4 Hallitus ja brändi

set kehittää jäsenistönsä valmiuksia
hallitusammattilaisina sekä vahvistaa yhdistyksen roolia hallitustyön
asiantuntijana ja lausunnonantajana.

Lisää tietoa näistä ja muista
tilaisuuksista jäsensivuilla
www.dif.fi/tapahtumia
(edellyttää sisäänkirjautumisen).

Jäsenistö
Yhdistyksen jäsenmäärä on lisääntynyt tasaisesti 15–20 prosentin
vuosivauhtia. Nyt henkilöjäseniä on
yli 470, joista naisia on noin neljännes. Huomattava osa jäsenistä toimii
pörssiyhtiön hallituksessa. Lisäksi
yhdistyksellä on neljä yhteisöjäsentä.

Säännöt
Yhdistyksen säännöt on luettavissa
verkkosivuilla www.dif.fi/meista/
saannot.
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Jäsensivut

johtaminen

HALLITUSTYÖSKENTELY

strategia

Hallituksen rooli:
Johdon (erityisesti
toimitusjohtajan) arviointi
ja valinta. Organisaation
tehokkuuden arviointi.

Hallituksen rooli ja suhde
omistajiin erityisesti
pörssiyhtiöissä. Hallitustyö ja sen arviointi.

Hallituksen rooli:
Strategian laadinta ja
toteutuksen seuranta

Pörssiyrityksen
toimitusjohtajan valinta

Hallituksen vastuut
ja velvollisuudet

Strategiatyö – rakentaminen

Strategiatyö – implementointi
Vaatimustenmukaisuus
ja hallituksen vastuu
Johdon arviointikäytännöt
Hallitusarviointi
Johdon rekrytointi pk-yrityksissä

talous
Perustiedot hallituksen
jäsenelle: Kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus- valiokunnan ja sisäisen tarkastuksen
rooli. Veronäkökohdat ja yritysjärjestelyt.

Organisaation tehokkuus

Kirjanpito ja
tilinpäätöskäytännöt

palkitseminen
Hallituksen näkökulma: Johdon palkitsemisen osa-alueet.
Eläkevakuutusjärjestelyt.
Katsaus henkilöstörahastoihin.

Johdon palkitseminen

Vakuutustuotteet
ja henkilöstörahastot

Tarkastusvaliokunta
ja sisäinen tarkastus

sääntely
Hallituksen näkökulma:
Corporate governance.
Suhteet osakkeenomistajiin.
Sisäpiiriläisyys.

Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys

Corporate governance -sääntely
Verotus
Yhtiökokous ja
suhteet osakkeenomistajiin

Sisäpiirintieto
ja tiedottamisvelvollisuus

DIF:n jäsenten käytössä on hallitusosaamista vahvistava Tietopankki. Se sisältää kattavasti
hallitustyöskentelyä tukevaa materiaalia, jota kehitetään ja täydennetään jatkuvasti. Se koostuu tällä hetkellä
kuudesta alueesta. Kesällä 2014 Tietopankki laajenee. Uusia alueita ovat mm. Kestävä kehitys ja Rahoitus.
Tietopankki on laadittu yhteistyössä DIF:n asiantuntijakumppanien kanssa. Varsinaisen sisällön lisäksi
Tietopankissa on syventäviä artikkeleita sekä ajankohtaisia uutiskirjeitä.
Tietopankin käyttö edellyttää kirjautumisen jäsensivuille. Mikäli tunnuksesi ovat kadonneet, ota yhteys yhdistyksen
toimistopäällikköön: maija.hiiri@dif.fi.
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Toisinajattelija

Hallituksille haasteita
yritysjärjestelyistä

Y

ritysjärjestelyt vaikuttavat omistussuhteisiin, usein myös liiketoiminnan
rakenteisiin. Pörssimaailmassa esiintyy yrityskauppojen lisäksi myös listautumisia, ostotarjouksia, fuusioita,
jakautumisia ja osakeanteja. Niitä yhdistävät
rahoitusratkaisut ja lukuisten henkilöiden työpanos.
Päävastuun kantava yhtiön hallitus joutuu
myrskyn silmään. Etenkin yrityskaupoissa riskit
ovat suuria. Kuten pörssissäkin, psykologia houkuttelee yritysostoihin hintojen ollessa huipussaan.
Consolidated Paper on ääriesimerkki riskeistä,
mutta hyvästäkin kohteesta maksetaan usein ylihintaa. Mittavaan liikearvoon liittyvä alaskirjausriski voi taantuman oloissa vaarantaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden. Monella yhtiöllä on tästä
kokemusta.
Suoraselkäinen hallituksen jäsen muodostaa
oman kantansa itsenäisesti muistaen kaikkien
osakkeenomistajien etua. Näin toimivat aikoinaan
Finnlinesin ja Tectian (nykyinen SSH) riippumattomat jäsenet torjuessaan oman yhtiön pääomistajan tekemän alihintaisen julkisen ostotarjouksen.
Hintana oli menetetty hallituspaikka.
Aina hallituksen toiminta ei ansaitse kehuja.
Kaksikin tapausta liittyy Suomen aikoinaan vanhimpaan pörssiyhtiöön, vakuutusyhtiö Pohjolaan.
Vuonna 2001 yhtiön hallitus päätti ostaa noin
270 miljoonalla eurolla investointipankki Conventumin, joka oli kaatumaisillaan muun muassa
arvonsa menettäneisiin IT-osakkeisiin. Sopii ihmetellä hallituksen arvostelukykyä.
Vuonna 2005 Pohjolan osake-enemmistö siirtyi
silloiselle OKOlle. Ostajan nopeasti asettama hallitus suhtautui suorastaan vihamielisesti tuhansia vähemmistöomistajia kohtaan, vaikka näiden
omistusosuus oli vielä merkittävä.

Kim Lindström

sijoittaja ja
sijoituskirjailija
(mm. Puoli vuosisataa
pörssin sisäpiirissä)

Hallituksilla on tapana
pyytää investointipankilta
lausunto (fairness opinion)
tarjousten kohtuullisuudesta
osakkeenomistajien kannalta.
Entisenä investointipankkiirina en arvosta näitä lausuntoja, ja olen nähnyt niissä
jopa asiavirheitä. Epäilen jopa,
että maksaja saa sellaisen lausunnon kuin haluaa.
Sitä paitsi, kuka tietää
onko tarjous kohtuullinen?
Finanssikriisin aikana osakkeista maksettiin murtoosa nykyhinnoista. Silloinkin olisi saanut lausuntoja
tarjousten kohtuullisuudesta.
Maailma ei ole täydellinen. Arkipäivän tasolla
hallituksen haasteet mutkistuvat entisestään.
Yrityksen myyjä tuntee kohteen paremmin kuin
ostaja. Hallitus on usein johdon antaman tiedon
varassa. Johtohan toimii yleensä sekä yritysjärjestelyn aloitteentekijänä että neuvotteluprosessin vetäjänä.
Pienyhtiöissä hallitus, omistus ja toimiva johto
eli valta ja vastuu ovat yleensä samoissa käsissä.
Pörssiyhtiön hallituksen jäsen on harvoin merkittävä omistaja. Epäonnistunut kauppa ei vaikuta
hänen henkilökohtaiseen talouteensa.
Hallituksen ja johdon sisäisten valtasuhteiden
vuoksi kaikkien näkemys ei välttämättä ole yhtä
painava. Hallituksen vahva mies saattaa jyrätä läpi
tahtonsa, eikä rivijäsen halua olla ”hankala”. Laajaomisteisissa yrityksissä valtatyhjiöön astuu usein
operatiivinen johto. Näin kävi aikoinaan Nokiassa.

Hallitus on usein
johdon antaman
tiedon varassa
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MC reads

Kesäistä herättelyä

Kesälukemisena toimii hyvin
esimerkiksi neljä erilaista
kirjaa, joissa yhdessäkään
keskinkertaisuutta
ei pidetä valttina.
Yllätin itsenikin, kun tartuin kirjaan,
jonka tiesin herättelevän sanomallaan erityisesti naisia. Olin onnistunut välttämään Sheryl Sandbergin kirjan Lean In, mutta kun Arianna Huffingtonin uusin kirja
Thrive – The Third Metric to Redefining Success and Creating a Life of
Well-Being, Wisdom, and Wonder
ilmestyi maaliskuussa, uteliaisuuteni voitti. Ensivaikutelma: lukemisen arvoinen myös miehille – kevyt
mutta syvällinen.
Jos kesän lukulistan ensimmäinen
kirja on Thrive, ja siitä sattuu saamaan
esimerkiksi mindfulness -kipinän, on
lukemista helppo jatkaa kotimaisella,
mukaansatempaavalla Jarkko Kurvisen ja Lauri Sipilän kirjalla Mielipidejohtaja – Voittajan resepti toimialasi
valloitukseen. Arianna Huffington ja
hänen koko mediajättinsä Huffington Post sinänsä toimisivat hyvänä
esimerkkinä mielipidejohtajuudesta.
Mielipidejohtajasta siirtyisin sujuvasti äskettäin Suomessakin (DIF:n
tietopankkiaamiaisella) vierailleen
Hay Groupin Yvonne Sellin ja kollegansa Georg Vielmetterin kirjoittamaan kirjaan Leadership 2030 – The
Six Megatrends You Need to Understand to Lead Your Company into the
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Kuinka
skaalataan
menestystä?

Future. Maailma ”pienenee” ja samalla
monista asioista kuten ympäristöstä
tullee kaikkien yhteinen haaste.
Jos vielä tämän lisäksi ehtii yhteen
kirjaan tarttumaan, niin mielestäni
hyvä jo hieman työhön palaamiseen johdatteleva kirja olisi Stanfordin professoreiden Robert Suttonin
ja Huggy Raon uusi kirja Scaling Up
Excellence – Getting to More Without
Settling for Less. Kuinka skaalataan
menestystä?
Neljä erilaista kirjaa, joissa kaikissa kuitenkin pohjimmiltaan sama
viesti – olkoon termi sitten menestys,
onnellisuus tai johtajuus – muutosta
on ilmassa ja leadership on kovaa
valuuttaa.
Oma tulkintani tältä pohjalta on,
että varsinkin keskinkertaisuudella
tulee olemaan suuria vaikeuksia. Elämän sisältö määritellään varmuudella
uudelleen.

Lukija
Matti Copeland
on EY:n Executive
Director ja utelias
businesskirjojen
lukija.

Arianna
Huffington:
Thrive – The
Third Metric
to Redefining
Success and
Creating a Life
of Well-Being,
Wisdom, and
Wonder.
Harmony 2014.
Jarkko Kurvinen &
Lauri Sipilä:
Mielipidejohtaja
– Voittajan
resepti
toimialasi
valloitukseen.
Talentum 2014.
Robert I. Sutton &
Huggy Rao:
Scaling Up
Excellence –
Getting to more
without settling
for less.
Cornestone 2014.

Georg Vielmetter
& Yvonne Sell:
Leadership
2030 – The Six
Megatrends
You Need to
Understand
to Lead Your
Company into
the Future.
Amacom 2014.

MANDATUM HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ

Korvaamaton
Onni on helposti särkyvää. Joskus vakava sairaus, työkyvyttömyys
tai kuolema särkee perheesi tai yrityksesi suunnitelmat.
Henkilöriskivakuutuksien avulla onnistut paremmin
säilyttämään sen, mikä sinulle ja läheisillesi on tärkeää.

www.mandatumlife.fi/korvaamaton

Committed to your success.

Legal wisdom. Practical advice.

