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Yleisömyynnin merkintäohjeet
Merkintäpaikat
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:
• Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordea.fi
• Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean
pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000
(suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000
(ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 8.00–18.00
numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm)
• Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille
• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa
niiden aukioloaikoina
• Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private
Banking -asiakkaille)

Yleisömyynnin merkintäpaikkana Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille toimii:
• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa
www.nordnet.fi/altia
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina sijoittajille, jotka eivät ole
Nordean tai OP Ryhmän tai Nordnetin1 asiakkaita toimivat:
• Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa
www.op.fi/merkinta. Internetin kautta sitoumuksen antavilla tulee
olla Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin,
S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkkopalvelutunnukset
• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa
niiden aukioloaikoina
• OP Ryhmän nimetyt pankit (kts. sivu 30) niiden aukioloaikoina.

Myynti- ja merkintähinta
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina OP Ryhmän asiakkaille toimivat:
• Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa
www.op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen antavilla OP
Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset.
• OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm).
Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen
yhteydessä.
• OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina

Myyntiosakkeiden alustava hintaväli on vähintään 7,50 euroa ja
enintään 9,00 euroa myyntiosakkeelta. Yleisömyynnissä lopullinen
osakekohtainen myyntihinta voi kuitenkin olla enintään alustavan
hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa myyntiosakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi
kuin yleisömyynnin myyntihinta, eli henkilöstöosakkeen merkintähinta
on enintään 8,10 euroa.
Katso tarkemmat tiedot tämän markkinointiesitteen kohdasta
Osakemyynnin ja henkilöstöannin ehdot, sivulta 35 alkaen.
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19.3. 2018 klo 16.00

Yleisömyynnin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan

20.3.2018 klo 16.00

Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät

22.3.2018 klo 12.00

Instituutiomyynnin merkintäaika päättyy

22.3.2018 (arvio)

Osakemyynnin ja Henkilöstöannin tulos julkistetaan

23.3.2018 (arvio)

Yleisömyynnissä annetut Myyntiosakkeet kirjataan sijoittajien
arvo-osuustileille

23.3.2018 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin prelistalla
odotetaan alkavan

27.3.2018 (arvio)

Osakkeiden kaupankäynnin Helsingin Pörssin pörssilistalla
odotetaan alkavan

28.3.2018 (arvio)

Henkilöstöannissa annetut Henkilöstöosakkeet kirjataan
sijoittajien arvo-osuustileille

Pois lukien Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaat (Euroclear
Finlandin arvo-osuustiliä käyttämällä ei voi osallistua Yleisömyyntiin).
Markkinointiesite
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henkilöstö

Altia lyhyesti

703

lukumäärä vuoden
lopussa 2017

ALTIA ON JOHTAVA POHJOISMAINEN alkoholijuomayhtiö, joka

valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee omia tuotemerkkejään
sekä päämiestuotteita. Yhtiö toimii Pohjoismaissa, Virossa ja Latviassa.
Altia vie alkoholijuomia noin 30 maahan, pääosin Euroopassa, Aasiassa ja
Pohjois-Amerikassa. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Altialla on tuotantoa Ranskan Cognacissa. Yhtiö on viinien ja väkevien alkoholijuomien
markkinajohtaja yhteenlasketuilla pohjoismaisilla markkinoilla volyymilla
mitattuna.1 Altian omia avainbrändejä ovat Koskenkorva, Chill Out,
Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla.

vertailukelpoinen
käyttökate 2017*

42,4

Yhtiö tähtää toimintansa kannattavuuden parantamiseen tuotevalikoiman ja toimintatapojen pitkäjänteisellä ja jatkuvalla uudistamisella. Altia
tekee systemaattista innovointityötä, jonka tuloksena on lanseerattu
useita uusia tuotteita markkinoille.

käyttökate 2017*

40,3

Altian toiminnan perustana ovat suomalaisten viljelijöiden tuottama ohra
ja kotimainen tuotanto. Yhtiö on luonut liiketoimintamallin, joka toteuttaa vahvasti kiertotalouden periaatteita, ja esimerkiksi Altian Koskenkorvan tehtaalla raaka-aineena käytettävä kotimainen vilja hyödynnetään
kokonaan.

vertailukelpoinen
käyttökateprosentti 2017*

11,8 %

Altia haluaa edistää uudenlaista, modernia ja vastuullista pohjoismaista
juomakulttuuria ja tiivistää tämän sanoin ”Lets drink better”.
käyttökateprosentti 2017*

11,2 %

“
Let’s
drink
better

2
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Liikkeenjohdon konsultin analyysi
Volyymilla mitattuna. Liikkeenjohdon konsultin analyysi

liikevaihto 2017

359,0
milj. €

Altia on viinien ja väkevien
alkoholijuomien markkinajohtaja yhteenlasketuilla
2
pohjoismaisilla markkinoilla.

1

milj. €

nettovelka/
vertailukelpoinen käyttökate
2017*

1,1

tilintarkastamaton

*)
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Listautumisen
tavoitteena on entisestään
parantaa kykyämme
toteuttaa strategiaamme
menestyksekkäästi.
PEKKA TENNILÄ

Toimitusjohtajalta

Altia on vahva pohjoismainen bränditalo, ja olemme ylpeitä näyttävästä
ja alati kehittyvästä tuotevalikoimastamme. Meillä on johtava markkinaasema väkevissä alkoholijuomissa Suomessa ja Ruotsissa volyymillä
mitattuna, ja myös vakiintuneet markkinaosuudet muilla keskeisillä
markkinoillamme Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Näiden muutosten ja mahdollisuuksien ohella haluamme edistää
uudenlaista, modernia ja vastuullista pohjoismaista juomakulttuuria
toimintamme tarkoituksen, Let’s drink better, mukaisesti.

Haluamme olla juomayhtiö, joka hakee kannattavaa kasvua vahvan
kuluttajaymmärryksen ja markkinoiden kehittämisen kautta.
Tähtäämme valtioiden vähittäismyyntimonopolien tärkeäksi kumppaniksi ja pyrimme kannattavaan kasvuun kaikilla markkina-alueillamme.
Tavoitteenamme on kasvattaa pohjoismaisia avainbrändejä, vahvistaa
strategisia kumppanuuksia, laajentaa myyntikanavia, ja toteuttaa merkittävää muutosta viinikategorian osalta.

Lisääntynyt kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ohjaa sekä kuluttajakäyttäytymistä että liiketoimintaamme. Kuluttajat hakevat muun
muassa ainutlaatuisia paikallisia tuotteita, joilla on oma tarinansa ja
jotka on valmistettu laadukkaista raaka-aineista ja pakattu käteviin pakkauksiin. Parannamme järjestelmällisesti toimintamme tuottavuutta, ja
innovoimme ja lanseeraamme uusia tuotteita markkinoille.

Olemme kehittäneet yhtiötä kannattavan kasvun strategiamme mukaisesti. Altia on taloudellisesti hyvässä kunnossa ja liikevaihto on kasvanut.

Innovaatiokyky ja vastuullisuus keskeisiä
menestystekijöitä

Toimintamme ytimessä ovat paikalliset tuotteet, puhtaat raaka-aineet,
suomalainen ohra ja kotimainen tuotanto. Pyrimme hyödyntämään
raaka-aineena käytettävän kotimaisen viljan kokonaan. Kiertotalouteen
perustuva Koskenkorvan tehtaamme on tästä hyvä esimerkki.

“

Strategista liikkumavaraa listautumisesta

Toimintamme ytimessä ovat
paikalliset tuotteet, puhtaat
raaka-aineet, suomalainen
ohra ja kotimainen tuotanto.

Olen innoissani suunnitellusta listautumisesta. Olemme jo pitkään toimineet itsenäisesti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla ja listautuminen olisi luonnollinen askel Altian tarinassa. Listautumisen tavoitteena on entisestään parantaa kykyämme toteuttaa strategiaamme
menestyksekkäästi ja lisätä tunnettuuttamme sekä kiinnostusta Altiaa
kohtaan. Sen avulla laajennettaisiin myös omistajapohjaa ja tämä mahdollistaisi meille pääsyn rahoitusmarkkinoille.

Viiniportfoliomme on saanut jalansijaa kasvavilla viinimarkkinoilla
menestyksekkäiden innovaatioiden, kuten True Colours ja Xanté Sparkling -kuohuviinien ansiosta. Blossa-tuoteperhe on kasvanut uusien lanseerausten myötä, erityisesti alkoholittomien tuotteiden kategoriassa.
Koskenkorva Vodkan ja O.P. Anderson Aquavitin lanseeraus Yhdysvaltain markkinoilla oli meille merkittävä avaus viime vuonna.

Olemme moderni, innovatiivinen, jatkuvasti kehittyvä yhtiö ja listautuminen tukisi toimintamalliamme ja identiteettiämme yhtiönä. Uskomme
vahvasti, että listautuminen toisi Altialle entistä laajempaa avoimuutta ja
mahdollisuutta kehittää vastuullista juomakulttuuria tulevaisuudessakin.
Tervetuloa mukaan omistamaan pohjoismaista bränditaloa!

Samaan aikaan alkoholijuomien myynnissä, markkinoinnissa ja anniskelussa on tapahtunut suuria muutoksia. Suomessa vuoden 2018 alusta
voimaan tulleen uuden alkoholilain myötä etanolipohjaisia juomasekoituksia saadaan myydä Suomen päivittäistavarakaupassa, mikä avaa
Altialle uusia mahdollisuuksia.
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Pekka Tennilä
toimitusjohtaja
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Miksi sijoittaa Altiaan?

Pohjoismainen markkinajohtaja, jonka portfolioon kuuluu ikonisia alkoholibrändejä ja kattava viinivalikoima
Altia on viinien ja väkevien alkoholijuomien
markkinajohtaja yhteenlasketuilla pohjoismaisilla markkinoilla ja Suomessa, sekä väkevien
alkoholijuomien markkinajohtaja Ruotsissa.1
Yhtiö on läsnä kaikilla pohjoismaisilla viinien
ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla sekä
Baltian maissa ja matkustajamyynnissä. Altian
brändit vastaavat hyvin sekä pohjoismaisiin
että globaaleihin markkinatrendeihin.
Yhtiön valikoimaan kuuluvat pohjoismaiset
avainbrändit Koskenkorva, Chill Out, Blossa,
Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla sekä perinteisiä paikallisia brändejä
kuten Leijona, Jaloviina, Explorer, Grönstedts,
Brøndums, 1-Enkelt ja Saaremaa. Altian laajaan viinivalikoimaan kuuluu monia tunnettuja
ulkomaisten päämiesten viinibrändejä kuten
Bollinger, Codorníu, Pasqua, Faustino,
Trapiche, Nederburg, Tarapacá, Robert
Mondavi, Lindeman’s ja Penfolds.
Volyymeissa mitattuna. Liikkeenjohdon konsultin analyysi.

1

Kokemuksen ja koon tarjoamat
vahvat edellytykset toimia vakailla
ja tuottoisilla pohjoismaisilla
markkinoilla
Altian liiketoimintamalli tarjoaa vahvat edellytykset Pohjoismaiden 12,2 miljardin2 euron
suuruisilla viinien ja väkevien alkoholijuomien
markkinoilla toimimiseen. Suurin osa liikevaihdosta tulee näillä markkinoilla valtioiden
vähittäismyyntimonopoleista. Perinteisesti
vakaiden monopolimarkkinoiden myynnit ovat
viime vuosina pääosin kasvaneet3. Pohjoismaisen viinimarkkinan arvon odotetaan kasvavan
tasaisesti noin prosentin vuosivauhtia vuosina
2017–2021,2 ja samalla väkevien alkoholijuomien markkinan arvon odotetaan jatkavan
kohtuullista ja vakaata kasvua2.
Altian valikoima eri tuote- ja hintaryhmissä on
kattava, ja yhtiö kykenee myös mukauttamaan
tuotantoaan ja toimimaan viinintuottajien
kanssa paikallisten ratkaisujen toteuttamiseksi. Altialla on lisäksi huomattava kokemus valtioiden vähittäismyyntimonopolien
kuluttaja-asiakkaiden mieltymyksistä sekä
laaja pohjoismaisen markkinan ja sen trendien tuntemus. Nämä ovat kaikki tärkeitä
kilpailutekijöitä. Altialla on myös merkittävää
kokemusta markkinoista, joilla markkinointia
on tiukasti rajoitettu.
Euromonitor (toukokuu 2017)
Alko, Systembolaget, Vinmonopolet (2017) ja Alko (2017),
Information on the Nordic Alcohol Market 2017.

2
3
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Selkeä strategia, jolla rakennetaan
kannattavaa kasvua
Altian strategialla tavoitellaan kannattavaa
kasvua. Strategia perustuu pohjoismaisten
avainbrändien kasvattamiseen, strategisten
kumppanuuksien vahvistamiseen, myyntikanavien laajentamiseen ja merkittävän muutoksen toteuttamiseen viineissä sekä toiminnan
tehostamiseen. Kasvuodotusten keskiössä
ovat uudet innovaatiot ja tiettyjen avainbrändien kansainvälinen potentiaali. Tukeakseen
edellä mainittuja orgaanisia strategisia
tavoitteitaan, Altia jatkaa aktiivista brändiportfolion hallintaa ja kehittämistä. Tämä pitää
sisällään mahdolliset valikoidut hankinnat ja/
tai myynnit.
Altialla on vakaa jalansija eri tuotekategorioissa ja hintaluokissa – myös kysynnältään
vakaissa edullisemman hintaluokan tuotteissa
ja paikallisissa perinteisissä brändeissä. Yhtiön
koon, laajan valikoiman, tuoteinnovaatiokyvyn
ja vahvan markkina- ja kuluttajatuntemuksen
ansiosta Altialla on hyvät edellytykset vastata
pohjoismaisten markkinatrendien tarjoamiin
laajentumismahdollisuuksiin. Resursseja ja
investointeja on keskitetty uusiin tuotteisiin ja
yhteistyömalleihin, minkä odotetaan tuottavan kasvua viineissä. Verkkokauppa ja muut
kuluttajille suunnatut verkkosivut sekä vähittäismyynti ovat viennin lisäksi keskeisessä
asemassa myyntikanavien laajentamisessa.

Integroitu toimintamalli tuo
mittakaavaetuja ja synergioita
sekä mahdollistaa vastuullisemman
tuotannon
Altian integroitu toimintamalli tuo synergia- ja
mittakaavaetuja sekä mahdollistaa koko kapasiteetin hyödyntämisen. Kannattavuutta pyritään maksimoimaan hyödyntämällä jaettuja
toimintoja Altian omille brändeille, päämiesbrändeille ja teollisuuden tuotteille. Koska
yhtiö voi esimerkiksi ostaa päämiesbrändien
tuotteet sekä omia viinejä varten tarvittavat
pakkaamattomat viinit samoilta kumppaneilta,
on pakkaus- ja logistiikkakapasiteetti tehokkaammassa käytössä. Lisäksi toimintamallin
avulla voidaan hyödyntää laajemmin tuotekehitykseen ja innovointiin liittyvää osaamista
ja yhtiön markkinatuntemusta.
Liiketoiminnan vastuullisuus on Altialle
tärkeää. Vastuullinen toimintatapa näkyy sekä
prosesseissa että tuotteissa. Koskenkorvan
tehtaan toiminta perustuu kiertotalouteen:
raaka-ainevilja hyödynnetään kokonaan
erilaisten tuotteiden tuotannossa Altian omiin
ja teollisten asiakkaiden tarpeisiin sekä viime
kädessä Koskenkorvan tehtaan yhteydessä
sijaitsevassa biovoimalaitoksessa. Ympäristönäkökulmat huomioidaan myös raaka-aineita
ja pakkausmateriaaleja valittaessa, tuotannon
energian- ja vedenkulutuksessa sekä vähentämällä tuotannossa syntyvän jätteen määrää.

Kokenut johtoryhmä toteuttaa
strategiaa tuloksellisesti
Altian johtoryhmällä on vahvaa näyttöä strategian luomisesta ja toteuttamisesta. Johtoryhmällä on laaja kokemus Pohjoismaiden
ja Baltian maiden alkoholimarkkinoista sekä
toimimisesta brändikeskeisessä ja trendivetoisessa markkinaympäristössä, mikä on
ollut tärkeä tekijä Altian talouden kehitykselle
ja menestykselle.
Yhtiön toimitusjohtajalla on pitkä alan kokemus Carlsberg-konsernista, jossa hän toimi
13 vuotta ennen siirtymistään Altialle vuonna
2014. Pian uuden toimitusjohtajan nimityksen
jälkeen vuonna 2014 yhtiö julkaisi vuosille
2014−2016 uuden strategian, jonka tavoitteena oli parantaa Altian kannattavuutta ja
siirtää yhtiön toiminnan painopistettä brändiyhtiöksi. Nykyinen johtoryhmä on parantanut
Altian kannattavuutta viime vuosina.
Hallituksella on merkittävää kokemusta listayhtiöympäristössä toimimisesta sekä vaadittava
ymmärrys ja tietotaito tähän liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien ratkaisemiseksi.

Markkinointiesite

Vahva kannattavuus, vakaa
kassavirta sekä houkutteleva osinkopolitiikka
Kannattavuuden parantamiseksi Altia on
tehnyt vuodesta 2013 laajoja strategisia toimenpiteitä, kuten vahvistanut omia brändejä,
keventänyt brändivalikoimaa ja parantanut
näkyvyyttä keskeisissä kanavissa. Yhtiö on
myös keskittynyt kehittämään toiminnan
tehokkuutta yksinkertaistamalla yhtiörakennetta ja toimintoja sekä tehostamalla pääoman hallintaa.
Liiketoiminnalle ominaista ovat vakaat ja
hajautetut tulovirrat, joita viinien ja väkevien alkoholijuomien vakaa kulutus tukee.
Altia on tehnyt selkeitä strategisia aloitteita
kannattavuuden parantamiseksi entisestään.
Yhtiön johto uskoo, että huolellisesti hallitut
operatiiviset investoinnit ja tehokas käyttöpääoman hallinta tukevat tuottavaa ja vakaata
kassavirtaa, mikä mahdollistaa houkuttelevan
osinkotuoton.

9

Let’s drink better
ALTIA HALUAA OLLA
KEHITTÄMÄSSÄ UUDENLAISTA,
MODERNIA JA VASTUULLISTA
JUOMAKULTTUURIA
TOIMINTAMAISSAAN
POHJOISMAISSA JA BALTIASSA.
Vastuullinen juomakulttuuri on monipuolista, sosiaaliseen elämään ja
ruokakulttuuriin liittyvää juomien kohtuullista nauttimista. Vastuullinen
juomakulttuuri tähtää alkoholin haittojen vähentämiseen ja samalla
siihen liittyvien myönteisten asioiden tukemiseen. Näitä ovat esimerkiksi
ruuan ja juoman liitto, juhlat ja perinteet, laadusta nauttiminen sekä
pienet rentoutumishetket arjessa.
Altia on tiivistänyt yrityksen olemassaolon tarkoituksen lauseeseen:
Let’s drink better. Parempi juominen voi olla esimerkiksi laadukkaampaa,
vähäisempää, sosiaalisempaa, ympäristöystävällisempää tai miedompaa.
Kohti parempaa juomista vievät koko ajan kuluttajien aktiiviset, vastuulliset valinnat sekä vahvistuva terveystietoisuus.
Altian tuotekehityksessä on aina mukana Let’s drink better -näkökulma:
tuoko uusi tuote kuluttajalle ympäristöystävällisemmän vai vaikkapa
tuottajapaikkakunnan kyläyhteisöä hyödyttävän vaihtoehdon? Onko
juoma luomutuotettu vai tulevatko raaka-aineet läheltä, entä onko se
kokonaan kotimainen? Yhtiö kasvattaa myös jatkuvasti matala-alkoholisten ja alkoholittomien tuotteiden osuutta tuotevalikoimasta.
Vastuullista juomakulttuuria tulee lisäksi tukea julkisen ja yksityisen
puolen yhteistyöllä ja avoimella keskustelulla koko yhteiskunnassamme.

10
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Megatrendit

Strategian tavoitteena
kannattava kasvu
Altian strategian ytimessä on uudenlaisen, modernin ja vastuullisen pohjoismaisen
juomakulttuurin rakentaminen – Let’s drink better. Visiona on olla juomayhtiö, joka
hakee kasvua vahvan kuluttajaymmärryksen sekä markkinoiden kehittämisen kautta.
Yhtiö tähtää valtioiden vähittäismyyntimonopolien keskeiseksi kumppaniksi ja pyrkii
luomaan positiivista arvokehitystä kaikilla markkina-alueilla. Altia keskittyy luomaan
kestävää ja kannattavaa kasvua.
Altian pohjoismaisten avainbrändien
kasvattaminen

Merkittävän muutoksen
toteuttaminen viineissä

Pohjoismaisten avainbrändien kasvattaminen
edellyttää brändiarvon rakentamista, viestintää
ja läsnäoloa oikeissa kanavissa sekä laajentumista
uusiin kuluttajaryhmiin, tilaisuuksiin ja uusille
markkinoille. Altia keskittyy innovointiin, tuotekehitykseen ja avainbrändien markkinointiin.
Kasvua odotetaan tulevan pitkällä aikavälillä sekä
volyymien perusteella että hintojen perusteella
(premiumisaatio). Vuonna 2017 pohjoismaisten
avainbrändien liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia1
verrattuna vuoteen 2016.

Altia keskittyy kasvattamaan omien viini
brändiensä valikoimaa lanseeraamalla uusia
brändejä, pakkauksia ja tuotteita, jotka vastaavat
markkinatrendeihin. Erityisesti italialaisten,
espanjalaisten ja ranskalaisten viinien osuutta
pyritään kasvattamaan, ja yhtiö tähtää kasvuun
myös lisäämällä yhteistyötä päämiesten kanssa.
Kehitystyön painopiste on Ruotsin ja Suomen
markkinoilla. Vuonna 2017 Altian viinibrändien
liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia edellisvuodesta1.

Strategisten kumppanuuksien
vahvistaminen

Laajentaminen uusiin myyntikanaviin

Altia pyrkii vahvistamaan strategisia kumppanuuksiaan hyödyntämällä ydinosaamistaan eli
myyntiä ja markkinointia sekä kuluttajien ja
markkinoiden tuntemusta. Altia kehittää uusia liiketoiminta- ja yhteistyömalleja koko arvoketjuun
tekemällä yhteistyötä kumppanien kanssa sekä
innovaatioissa, nesteiden tuotekehityksessä, viinipakkauksissa että sopimuspalveluissa. Vuonna
2017 Altian liikevaihto kasvoi kahdentoista
suurimman päämiehen osalta 4,8 prosenttia
edellisvuodesta1.

Myyntikanavien laajentamisstrategiaan sisältyvät
päivittäistavarakauppatoiminnan ja verkkokaupan
kehittäminen. Uudistetun alkoholilain odotetaan
tukevan Altian asemaa Suomen markkinoilla.
Päivittäistavarakaupassa keskeiset hankkeet
ovat vähittäismyyntiorganisaation rakentaminen ja vahvistaminen, päivittäistavarakauppaan
suunnatun tuotevalikoiman luominen sekä sen
myyntiä edistävä markkinointi. Altia edistää läsnäoloa, näkyvyyttä ja myyntiä kaikilla olennaisilla
verkkokauppa-alustoilla sekä lisää avainbrändien
näkyvyyttä anniskelumyyntikanavissa.

Kasvun rahoittaminen ja mahdollistaminen
Kasvuhankkeiden lisäksi Altia keskittyy jatkuvasti parantamaan kokonaistehokkuutta. Ensi sijassa tämä
tarkoittaa toimitusketjun tehokkuuden parantamista ja uusien valmiuksien kehittämistä. Toiminnan ketteryys, joustavuus ja laatu sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat avainasemassa tehokkuuden parantamisessa ja tuottavuuden varmistamisessa. Lisäksi Altia pyrkii tehokkuuden parantamiseen jatkuvalla
kustannusten vähentämisellä ja tuotevalikoiman optimoinnilla.

Let’s
drink
better

Strategisten
kumppanuuksien
vahvistaminen

Liiketoiminnan
kasvattaminen ja
laajentaminen keskeisten
kumppaneiden kanssa

aitous
vastuullisuus
terveystietoisuus

Jatkuva
kokonaistehokkuuden
parantaminen

Kasvun rahoittaminen
ja mahdollistaminen

Brändiarvo, oikeat
kanavat,
uudet tilanteet ja
markkinat
Pohjoismaisten
avainbrändien
kasvattaminen
Merkittävän
muutoksen
toteuttaminen
viineissä

Pitkän
aikavälin
taloudelliset
tavoitteet

Omien viinibrändien
valikoiman kasvattaminen
innovaatioiden avulla

Laajentaminen
uusiin myyntikanaviin

Päivittäistavarakauppatoiminnan
ja verkkokaupan kasvattaminen
ja kehittäminen

Kannattava kasvu

Pääomarakenne

2 % 15 %

< 2,5

Vuotuisen liikevaihdon
kasvu 2 prosenttia ajan
mittaan (CAGR)

Raportoitu nettovelka suhteessa vertailu
kelpoiseen käyttökatteeseen <2.5x
pitkällä aikavälillä

Vertailukelpoinen
käyttökateprosentti
kasvaa pitkällä aikavälillä
15 prosenttiin

Tukeakseen edellä mainittuja orgaanisia strategisia tavoitteitaan, Altia jatkaa aktiivista brändiportfolion
hallintaa ja kehittämistä. Tämä pitää sisällään mahdolliset valikoidut hankinnat ja/tai myynnit.
1

premiumisaatio
helppokäyttöisyys

Osinkopolitiikka

x

≥ 60 %
Osingonmaksusuhde 60 prosenttia
tai enemmän tilikauden tuloksesta. Yhtiö pyrkii noudattamaan
aktiivista osingonjakopolitiikkaa,
ja se osa tilikauden tuloksesta, jota
ei voi arvioida tarvittavan Yhtiön
kasvuun ja kehittämiseen, jaetaan
osakkeenomistajille.

Liikevaihdon jakautuminen perustuu tilintarkastamattomaan johdon raportointiin.
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Laatua ja vastuullisuutta
– pohjoismaiset markkinatrendit
Pohjoismaiden keskeisimmät markkinatrendit ovat terveys ja hyvinvointi, premiumisaatio, vastuullisuus, sekä helppokäyttöisyys1.
Pohjoismaiset trendit mukailevat globaaleja markkinatrendejä, joissa
korostuvat erityisesti premiumisaatio ja käsityöläistrendi.
Terveys ja hyvinvointi
Kuluttajien kasvanut terveystietoisuus on tukenut alkoholipitoisuudeltaan miedompien ja alkoholittomien viinien vahvaa kasvua1. Se
on vaikuttanut väkevien alkoholijuomien kulutukseen negatiivisesti
ja kokonaisvolyymejä tarkastellen kulutus on viime aikoina pysynyt
ennallaan2.
Autenttisuus ja laadukkaampiin tuotteisiin vaihtaminen
Kulutus on siirtynyt kohti premium- ja super premium -tuotteita, minkä ansiosta Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien ja viinien markkinan arvo on kasvanut. Premium- ja super premium -tuotteita ostetaan

muun muassa niiden laadun, ainutlaatuisuuden ja paikallisuuden vuoksi,
ja yhtiön johto uskoo tämän trendin kasvattavan markkinan arvoa myös
tulevina vuosina. Lisäksi jatkuvasti kehittyvä cocktailkulttuuri kannustaa kuluttajia siirtymään korkeampaan laatuun ja eräissä tapauksissa
vähemmän tunnettuihin tuotekategorioihin, kun baarimestarit etsivät
uusia ja uniikkeja tuotteita.2
Vastuullisuus
Kuluttajien vaihtaessa laadukkaampiin tuotteisiin ympäristötekijöistä
on myös tullut entistä tärkeämpiä, mikä on näkynyt esimerkiksi luomuviinien kysynnän kasvuna.1
Helppokäyttöisyys
Käytännöllisyydestä on tullut kuluttajille tärkeää, ja uudet pakkausmenetelmät, kuten hanapakkaukset ja PET-kierrätysmuovipullot, ovat
kasvattaneet suosiotaan.1

Liikkeenjohdon konsultin analyysi
IWSR (2017), Forecast 2017-2021 Global Summary Report

1
2
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ALTIAN MENESTYMISEN AVAIN ON
VAHVOISSA TUOTEBRÄNDEISSÄ

Klassikkobrändit ja
uudet innovaatiot
Altian toiminta perustuu vahvaan omien brändien valikoimaan, monipuoliseen
kansainvälisten päämiesbrändien valikoimaan ja jatkuvaan tuotekehitykseen.
Yhtiö pyrkii kehittämään kokonaan uusia tuotteita ja laajentamaan nykyisiä
brändejään sekä tarjoamaan asiakkaille uutta muotoilua ja pakkauksia.

Kuvassa Altian pohjoismaiset avainbrändit
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Liikevaihto
tuoteryhmittäin 20173
28 %

Kuluttajatuotteiden
liikevaihdon jakauma 20173
60 %

35 %
Väkevät alkoholijuomat

Altian brändit

Viinit

Päämiesbrändit

Muut juomat

2%

Teolliset tuotteet ja
40 %

palvelut
35 %
3

Liikevaihdon jakautuminen perustuu tilintarkastamattomaan johdon raportointiin

Paikalliset / maakohtaiset klassikkobrändit

Trendien mukaisia tuoteinnovaatiota
Altialla on tuotteita kaikissa keskeisissä tuotekategorioissa. Altian
pohjoismaisia avainbrändejä ovat Koskenkorva, Chill Out, Blossa,
Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja Valhalla. Nämä tuotemerkit
ovat yhtiölle tärkeitä sekä paikallisesti että kansainvälisesti, ja vuonna
2017 ne tuottivat noin 52 prosenttia Altia-brändien liikevaihdosta1.
Paikallisella tasolla tärkeitä ovat klassikkobrändit, kuten Leijona ja
Jaloviina Suomessa, Explorer ja Grönstedts Ruotsissa, Brøndums ja
1-Enkelt Tanskassa ja Saaremaa-vodka Virossa, jotka tuottivat vuonna
2017 noin 17 prosenttia Altia-brändien liikevaihdosta1. Alueelliset
mieltymykset vaihtelevat ja paikallisilla brändeillä on vahva asema
omilla markkinoillaan, esimerkiksi Ruotsissa Altia on akvaviittien ja
snapsien markkinajohtaja 67 prosentin osuudella markkinan kokonais-

volyymista2 ja Blossa-glögibrändillä on yhtiön analyysin mukaan noin
71 prosentin markkinaosuus vähittäismyyntimarkkinasta.
Altian omien brändien lisäksi yhtiöllä on laaja valikoima päämiesbrändejä noin 150 päämieheltä. Näistä keskeisiä väkevissä alkoholijuomissa
ovat esimerkiksi Finlandia Vodka, Amarula ja Jack Daniel’s ja viineissä Bollinger, Codorníu, Pasqua, Faustino, Trapiche, Nederburg,
Tarapacá, Robert Mondavi, Lindeman’s ja Penfolds.
Yhtiö omistaa kaikkiin tuottamiinsa brändeihin liittyvät keskeiset
tavaramerkit. Tuotemerkit ovat alkoholijuomateollisuuden tärkeintä
omaisuutta, koska vahva brändi on omistajalleen merkittävä kilpailuetu.

Liikevaihdon jakautuminen perustuu tilintarkastamattomaan johdon raportointiin
Liikkeenjohdon konsultin analyysi

Altian järjestelmällinen tuotekehitysprosessi on mahdollistanut useita
onnistuneita tuotelanseerauksia. Altialla on vuosittain tuotekehityksen
alla noin 100 innovaatiohanketta. Uuden tuotteen kehitys alkaa ideoinnista ja konseptin luomisesta jatkuen tuotekehitykseen, tuotantoon ja
lopuksi tuotteen lanseeraamiseen. Yhtiö pyrkii tuomaan markkinoille
kokonaan uusia tuotteita ja brändejä sekä toisaalta laajentamaan nykyisiä brändejään.
Altia keskittyy tällä hetkellä erityisesti uudistetun alkoholilain luomiin
mahdollisuuksiin, etenkin etanolipohjaisten ready to drink -juomien

myyntirajoitusten poistuttua päivittäistavarakaupasta. Yhtiö seuraa
myös juomatottumusten muutosten tarjoamaa kasvupotentiaalia
kehittämällä premium-tuotteita. Nykyistä valikoimaa uudistetaan tarjoamalla asiakkaille uutta muotoilua ja pakkauksia.
Tuoteinnovaatioiden lisäksi yhtiö pyrkii keskittymään innovatiiviseen
markkinointiin ja uusiin liiketoimintamalleihin. Altia pyrkii laajentamaan
markkinoille pääsyään ja parantaa valmiuksiaan tavoittaa laajempia
kuluttajaryhmiä innovatiivisten verkkokauppa-alustojen ja helpompien
verkko-ostotapojen avulla.

1

CASE

2

Altian matka Pohjoismaiden johtavaksi
alkoholijuomayhtiöksi viineissä ja väkevissä
1880

1910

1888
Hiivatuotannon aloitus
Rajamäellä.

1930

1919
Kieltolain
voimaantulo
Suomessa.

1932
Kieltolain
peruminen ja
alkoholijuomien tuotannon aloitus
Rajamäellä.

1950
1953

1980

1990

1983
Koskenkorvan
monituotetehdas.

1934

1999
Altian
erottaminen
Alkosta.

2000
Finlandia
Vodkan
myynti.
2006–2007
Yritysostot
Latviassa ja
Tanskassa.
2009
Grönstedts

1938
Koskenkorvan
tehdas tai viinapolttimo.

18

2000

2010
2010
Vin & Spiritin
laaja viini- ja
väkeväsalkku
valikoimaan.
2013
Konjakin
tuotantolaitoksen ja
kypsytysvarastojen
osto
Ranskasta.
2017
O.P. Anderson
Distillery
perustettiin.

Markkinointiesite

2012

2014
Glögien ja viinien pullotus
keskitetään
Rajamälle.

True Colours Cava
True Colours Cava -kuohuviini lanseerattiin
helmikuussa 2017. True Colours oli uusi tuote,
jossa yhdistettiin premiumisaatio ja erottuva
pakkaus, kun laadukas premium-tuote liitettiin
yhteiskunnalliseen vastuuseen, mahdollisuuteen ottaa kuluttajana kantaa LGBT-yhteisön
puolesta ja brändin edistämiin arvoihin.
Yhteistyön onnistuminen näkyi myynnin
suotuisana kasvuna ja siinä, että viinintuottajakumppani hankki brändin lisenssin tuotteen
lisäjakeluun.

CASE

CASE

Jaloviina Myrsky, Kaski ja Tammi
Jaloviina on konjakista, neutraalista viljaviinasta ja vedestä valmistettu väkevä alkoholijuoma. Jaloviina-tuoteperheen ydin koostuu
perinteisistä vuoden 1932 Jaloviina-tuotteista,
ja sitä on myöhemmin laajennettu. Viime vuosina Altia on laajentanut tuoteperhettä uusilla
tuotteilla Jaloviina Myrsky, Kaski ja Tammi.
Jaloviina Kaski lanseerattiin syyskuussa 2015
ja Jaloviina Myrsky helmikuussa 2017, kun
taas Jaloviina Tammi tuotiin markkinoille juhlistamaan Suomen satavuotista itsenäisyyttä.
Tuotevalikoiman laajennukset ovat lisänneet
Jaloviina-tuoteperheen kokonaismyyntiä.
Tämän lisäksi yhtiö lanseerasi vuonna 2017
Jaloviina Long Drink ready to drink -juoman,
jolla voidaan hyödyntää uudistetun alkoholilain
luomaa potentiaalia päivittäistavarakaupassa.

Markkinointiesite

Koskenkorvan uudelleenbrändäys
Koskenkorva Vodka uudelleenbrändättiin toukokuussa 2016 visiona luoda houkutteleva,
erityisesti vientiin suunnattu tuote. Osana
uudelleenbrändäysprosessia tuotteesta
lanseerattiin uusi pullo ja design ilmentämään
Koskenkorvan alkuperää ja perinteitä sekä
käsityöläisyyttä. Uusissa Koskenkorva Vodka
-tuotteissa on kolme makua: Blueberry Juniper, Lemon Lime Yarrow sekä Sauna Barrel,
joka kypsyy kuusi kuukautta hiillytetyissä tammitynnyreissä. Uudelleenbrändäykseen kuului
myös uusia ready to drink -juomia, joiden maut
ovat Village Tea ja Blueberry Tonic.
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Tehokas ja kestävä toiminta
Altia toimii tehokkaasti niin taloudellisesta kuin ekologisesta näkökulmasta, hyödyntäen tuotannon
ja innovoinnin synergioita, kiertotalouden periaatteita sekä suosien kotimaisia raaka-aineita. Kaikki
alkoholijuomatuotannon ylijäämä saadaan teollisuuden käyttöön.
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Altian omat brändit hyödyntävät jaettuja toimintoja, kuten hankintaa, tukitoimintoja, logistiikkaa, tuotekehitystä ja innovointia.
Yhtiön toiminnot mahdollistavat joustavan ja sujuvan tuotannon
sekä tehokkaiden pullotus- ja pakkauslaitosten käytön lähes kaikille
yhtiön brändeille.
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Synergiaetua jaetuista toiminnoista
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Altia I

Myös Altian päämiesbrändit hyötyvät yhtiön toimintamallista ja
Altia pystyy tarjoamaan kumppaneilleen pelkkää jakelua laajempaa
palvelua, mikä vahvistaa yhteistyösuhdetta ja erottaa Altian muista
toimijoista. Altian pitkästä kokemuksesta ja paikallisten kuluttajien
mieltymysten ja ostokäyttäytymisen laajasta tuntemuksesta uusien
tuotteiden kehityksessä, brändäyksessä, pakkauksissa ja markkinoinnissa on hyötyä myös päämiesbrändeille.

Kiertotalous Koskenkorvan
tehtaalla
Altian Koskenkorvan tehdas sijaitsee
Etelä-Pohjanmaalla Ilmajoella, Koskenkorvan kylässä. Koskenkorvan tislaamo ja
tärkkelystehdas ovat pitkälti automatisoituja. Viljaviinan ja teknisten etanolien lisäksi
tehdas tuottaa useita sivutuotteita, kuten
tärkkelystä ja rehuraaka-ainetta.

noin 15 prosenttia Suomen vuotuisesta
ohrasadosta ja yli 30 prosenttia Suomessa
vuosittain myydystä ohrasta. Suomalaisesta
ohrasta valmistettu viljaviina on Altian alkoholijuomatuotteiden ja Finlandia Vodkan
raaka-aine. Altia on ainoa Finlandia Vodkan
valmistaja maailmassa.

Nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa kehittyneellä tuotantotekniikalla ja prosesseilla saadaan hyödynnettyä raaka-aineet
tehokkaasti. Koskenkorvan tehdas perustuu
bio- ja kiertotaloudelle, ja se hyödyntää raaka-aineena käytettävän suomalaisen viljan
sataprosenttisesti. Tuotantoprosessi toimii
jatkuvasti vuorokauden ympäri ja käy 350
päivää vuodessa.

Koskenkorvan tehdas on Pohjoismaiden
suurin tärkkelystehdas ja ainoa ohratärkkelyksen tuottaja koko maailmassa. Ohratärkkelystä käytetään paperi- ja kartonkiteollisuudessa sideaineena, oluentuotannossa
käymis- ja makuaineena sekä muissa
elintarviketeollisuuden sovelluksissa. Koskenkorvan tehdas on mukana tarjoamassa
vaihtoehtoja uusiutuvaksi raaka-aineeksi
paperi- ja kartonkiteollisuuden öljypohjaisten sideaineiden korvaajaksi.

Kotimaiset raaka-aineet tehokkaassa käytössä
Yhtiö tislaa suomalaisesta ohrasta viljaviinaa, jota käytetään monien
Altian väkevien alkoholijuomien ja Finlandia Vodkan pohjana. Altian
väkevissä alkoholijuomatuotteissa käytetään Koskenkorvan tehtaan
viljaviinan lisäksi puhdasta lähdevettä, jota käytetään ainesosana
ilman kemiallista puhdistusta. Rajamäen lähdevettä on käytetty
juomien valmistukseen jo vuodesta 1888, jolloin Rajamäen tehdas
aloitti toimintansa. Yhtiö suojelee vedenottoalueen lähdeveden laatua omistamalla alueen kaivoja ja maa-alueet, rajoittamalla alueelle
rakentamista ja perustamalla suojelualueita.
Altian tuotannossa käyttämättä jääneitä raaka-aineita ja sivutuotteita myydään yhtiön teollisuuden asiakkaille. Teolliset tuotteet
koostuvat viljaviinasta, teknisistä etanoleista, Naturet-maalämpönesteistä, ohratärkkelyksestä, ja rehuraaka-aineista. Yhtiö pyrkii
kasvattamaan teknisten etanolien tuotantoaan, mikä parantaisi
yhtiön liikevaihtoa ja alentaisi viljaviinan tuotantokustannuksia.

Tehdas käyttää vuosittain yli 200 miljoonaa kiloa suomalaista ohraa, joka on

Yli

200

MILJ. KG

ALKOHOLIJUOMAT

•
•
•
•
•
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Tislaamo ja tärkkelystehdas Koskenkorvalla
Alkoholijuomatehdas ja teknisen etanolin tuotantolaitos
Rajamäellä
Akvaviittitislaamo Ruotsin Sundsvallissa
Alkoholijuomatehdas Viron Tabasalussa
Konjakintuotantotilat ja kypsytysvarastot Ranskan Cognacissa

33

% ohranjyvästä
käytetään rehuraakaaineen tuotannossa

50

Yli
% :n lasku
CO2 päästöissä

TEKNISET
ETANOLIT

REHU

VILJAVIINA
Koskenkorva
Tehdas &
biovoimalaitos
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Tuotantoa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Ranskassa

TUHKA

suomalaista ohraa

% ohranjyvästä
käytetään viljaviinan
tuotannossa

60

Yli
% :n
polttoaineomavaraisuus
höyryenergian tuotannossa
HIILIDIOKSIDI

CO2

TÄRKKELYS

36 % ohranjyvästä

käytetään tärkkelysten
valmistukseen
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Suuret ja vakaat markkinat
Alkoholijuomamarkkina voidaan jakaa karkeasti viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoihin.
Vähittäismyyntimarkkinat Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koostuvat pääasiassa valtion vähittäismyyntimonopoleista ja Tanskassa ja Baltiassa pääasiassa päivittäistavarakaupasta.
Alkoholijuoma-alan kilpailuympäristö
Altia on volyymeilla mitattuna Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien
ja viinien markkinajohtaja1. Viinimarkkina on väkevien alkoholijuomien
markkinaan verrattuna fragmentoitunut, sillä alalla toimii useita pieniä
tuottajia, maahantuojia ja jakelijoita.
Yhtiö kilpailee viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla globaalien, alueellisten pohjoismaisten, sekä pienten paikallisten väkevien
alkoholijuomien tuottajien ja viinien maahantuojien kanssa. Altian suurimpia globaaleja kilpailijoita ovat Diageo ja Pernod Ricard. Alueellisista
kilpailijoista tärkeimmät ovat Arcus ja Solera, joiden toiminta keskittyy
selkeästi Pohjoismaiden alueelle.
Alkoholin markkinointia koskevat rajoitukset voivat hankaloittaa
täysin uusien tuotteiden brändiarvon rakentamista varsinkin väkevissä alkoholijuomissa. Tämän vuoksi yritykset, joilla on entuudestaan
vakiintunut asema ja tunnetut tuotemerkit, voivat olla edullisemmassa
asemassa verrattuna yrityksiin, jotka vasta pyrkivät markkinoille.

Pohjoismaiden päivittäistavarakauppaa koskevat säädökset vaihtelevat
eri maiden välillä, mikä vaikuttaa vähittäismyynnin rakenteisiin, markkinointitapoihin ja hinnoittelumekanismeihin kansallisella tasolla.
Vähittäismyynti on kanava matala-alkoholisille ja alkoholittomille
viineille ja glögeille, ready to drink -juomille, oluille ja siidereille. Päivittäistavarakaupan myyntikanavan osuus on melko pieni valtioiden
monopolimarkkinoilla, mutta sen merkitys on ollut kasvussa matalaalkoholisten tuotteiden suosion kasvettua. Tanskassa päivittäistavarakaupan osuus vastaa suurinta osaa myynnistä.
HoReCa-kanava on tärkeässä roolissa uusien tuotteiden lanseerauksessa, brändien tunnettuuden rakentamisessa sekä kuluttajatrendien
seuraamisessa ja luomisessa. Matkustajamyynti eli myynti
lento- ja merimatkoilla sekä rajakauppa, on perinteisesti
ollut tärkeä kanava Pohjoismaiden alkoholijuomamarkkinoilla verovapaan myynnin takia.

Markkina-asema

#1 #1

Väkevissä

Markkinaosuus

55 % 20 %

Pohjoismaiden myyntikanavat
Markkina-asema

Valtion vähittäismyyntimonopolit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa
(Alko, Systembolaget ja Vinmonopolet) muodostavat suurimman
myyntikanavan Altian tuotteille.

Markkinaosuus

Yhtiön markkina-asema ja -osuus
volyymeilla mitattuna 20161
Pohjoismaissa
Väkevät
alkoholijuomat

Markkina-asema

Markkinaosuus

#1

Väkevissä

Viineissä

Vähittäiskaupan osuus
markkinoista 20162

90 %

#1

28 % 6 %

Markkina-asemat ja -osuudet perustuvat volyymeihin vuonna 2016; Lähde: Liikkeenjohdon konsultin analyysi
2
Lähde: Euromonitor (toukokuu 2017)
3
Lähde: IWSR: (2016)
4
Lähde: The State Revenue Service Latvia 2017
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#1 #4

Väkevissä

Väkevissä

Viineissä

Vähittäiskaupan osuus
markkinoista 20162

90 %

Viineissä

Markkinaosuus

26 % 7 %
Väkevissä

Viineissä

Vähittäiskaupan osuus
markkinoista 20162

90 %

Viinit

1

22

7% 4%

Viineissä

Pohjoismaiden & Baltian
verovapaa myynti
Markkina-asema3

#3

Markkinaosuus3

10 % 7 %
Väkevissä

Viineissä

Väkevissä
Markkinaosuus

8% 1%

Väkevissä

Viineissä

Vähittäiskaupan osuus
markkinoista 20162

83 %

Markkinaosuus4

9% 6%

Väkevissä

Viineissä
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Pohjoismaisten alkoholijuomamarkkinoiden kehitys

Pohjoismaiden väkevien alkoholijuomien
markkinat ovat kasvaneet tasaisesti vuosina 2013–20161. Markkinan arvon kasvu
on ollut nopeampaa kuin volyymien kasvu
juomatottumusten suosiessa parempikatteisia
premium-tuotteita.1
Pohjoismaissa viinikategorian osuuden
odotetaan laajentuvan edelleen kulutuskäyt-

täytymisen muuttuessa viinejä suosivampaan
suuntaan.1
Pohjoismaiden tavoin globaalilla tasolla kuluttajat ovat sekä vakiintuneilla että kehittyvillä
markkinoilla vaihtaneet laadukkaampiin
premium- ja super premium -kategorioiden
tuotteisiin.2

Pohjoismaiden viinien ja väkevien
alkoholijuomamarkkinoiden
kokonaisarvo 20161

36 %

64 %
12 225
milj. EUR

Viinit
Väkevät

Markkinoiden
kasvuennusteet

Viinit 20161

Pohjoismaisten alkoholijuomamarkkinoiden kokonaismyynti 2013–20161
Viinit

milj. EUR
8 000

2,1 %

983 milj. EUR

2 455 milj. EUR

Väkevät

7 877
milj. EUR

’13–’16 milj. EUR
CAGR
8 000

7 000

7 000

6 000

6 000

5 000

5 000

4 000

4 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1 000

1 000

0

0

2013 2014 2015 2016

2017-2021

Tanska
Norja

1

(Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska)

Ruotsi
Suomi

2 892 milj. EUR

’13–’16
CAGR

0,5 %

1 547 milj. EUR

Viinikategorian odotetaan pysyvän
Pohjoismaiden viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoiden kasvumoottorina.
Samaan aikaan kuluttajatrendit luovat
kasvumahdollisuuksia vakailla väkevien
alkoholijuomien markkinoilla.

Väkevät 20161
967 milj. EUR

1 061 milj. EUR

Tanska
Norja

4 348
milj. EUR

Ruotsi
Suomi

2013 2014 2015 2016

1 349 milj. EUR

971 milj. EUR

Viinit

Väkevät

1,0 % 0,2 %
Altian kilpailuvahvuudet säännellyillä
markkinoilla
•

•

•

Kattava tuotevalikoima ja joustavuus hankinnassa, tuotannossa ja jakelussa mahdollistavat vastaamisen valtion vähittäismyyntimonopolien tarjouspyyntöjen vaatimuksiin.
Altia tuntee hyvin valtion vähittäismyyntimonopolien tuotevalikoimaa koskevat toiveet, paikalliset mieltymykset ja tulevat
markkinatrendit ja pystyy osallistumaan tarjouskilpailuihin
kilpailukykyisesti.
Kokemus erittäin säännellystä mainontaympäristöstä sekä
vakiintunut asema ja tunnetut tuotemerkit helpottavat Altian
myynninedistämiskampanjoiden toteuttamista.

2
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0,7 %

Teknisiä etanoleja ja liuottimia käytetään useilla eri teollisuudenaloilla, kuten lääketeollisuudessa, terveydenhuollon alalla
ja maaliteollisuudessa. Lisäksi merkittävästä osasta tuotetaan
maalämpöpumpuissa käytettäviä nesteitä, joiden kysyntä on
ollut nousussa. Ohratärkkelystä käytetään elintarviketeollisuudessa, panimoissa ja teknisissä sovelluksissa, minkä lisäksi
sitä käytetään paperi- ja pahviteollisuuden side- ja pinnoitusaineena. Yleinen taloustilanne vaikuttaa teollisten tuotteiden
kysyntään vaikuttamalla Yhtiön toimittamien tuotteiden loppukäyttöön. Viimeaikainen kasvu paperi- ja erityisesti pahviteollisuudessa on lisännyt tärkkelyksen kysyntää.

1
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Yhteensä

Teollisuuden markkina

Lähde: Euromonitor (toukokuu 2017)
Lähde: IWSR (2017), Forecast 2017–2021 Global Summary Report
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Altian johtoryhmä
B

E
F

A

C

D

G

A

Pekka Tennilä

C

Toimitusjohtaja
Toiminut Altian toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
vuodesta 2014. Aiemmin hän toimi Carlsberg-konsernin Baltian
liiketoiminta-alueen toimitusjohtajana sekä muissa johtotehtävissä
Carlsberg-konsernissa.

B

Matti Piri
Toiminut Altian talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta
2013. Aiemmin hän on työskennellyt Finance & Control -osaston
johtajana ja väliaikaisena talousjohtajana Neste Oil Oyj:ssä. Lisäksi
hän on toiminut useissa johtotehtävissä MARS-konsernissa.

26

SVP, Scandinavia

E

Toiminut Altian Scandinavia -segmentin johtajana vuodesta
2017 ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2015. Hän aloitti
työskentelyn yhtiössä vuonna 2009 Oy Wennerco Ab:n
toimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Altian Partner Business
and Export -liiketoiminnan johtajana.

D

CFO

Janne Halttunen

Markkinointiesite

Kari Kilpinen
SVP, Finland & Exports
Toiminut Altian Finland & Exports -segmentin johtajana
vuodesta 2017 ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2017. Hän
on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1997 ja toiminut Altia
Finlandin johtajana vuodesta 2009.

Hannu Tuominen

G

SVP, Altia Industrial
Toiminut Altia Industrial -segmentin (aikaisemmin Industrial
Services & Supply Chain) johtajana vuodesta 2009 ja johtoryhmän
jäsenenä vuodesta 2008. Hän työskenteli Vaisala Oy:n tuotantojohtajana ja divisioonan johtajana vuosina 1992–2007. Lisäksi hän
on toiminut useassa johtotehtävässä Fiskars-konsernissa.

F

Kirsi Puntila
SVP, Marketing
Toiminut Altian markkinointijohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
vuodesta 2016. Hänellä on vahvaa kokemusta strategisesta
brändityöstä globaaleista yhtiöistä. Hän on työskennellyt muun
muassa The Absolut Companyn (Pernord Ricard S.A) kansainvälisenä markkinointijohtajana.

Kirsi Lehtola
SVP, HR
Toiminut Altian henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
vuodesta 2016. Hänellä on yli 13 vuoden kokemus henkilöstöjohtamisesta. Ennen Altiaa hän on työskennellyt OP-finanssi
ryhmän Insurance and Wealth Management -liiketoiminnan
henkilöstöjohtajana.
Markkinointiesite
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Altian taloudelliset tunnusluvut
2017
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu

2016

Segmentit

2015

(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu)

Liikevaihto1

359,0

356,6

380,7

Liiketulos1

26,1

46,3

25,3

Liiketulosprosentti, %

7,3

13,0

6,6

Käyttökate

40,3

60,8

39,7

Käyttökateprosentti, %

11,2

17,0

10,4

Vertailukelpoinen liiketulos

28,2

26,4

23,6

Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, %

7,8

7,4

6,2

Vertailukelpoinen käyttökate

42,4

40,8

38,0

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, %

11,8

11,5

10,0

Finland & Exports Scandinavia
Finland & Exports -segmentti käsittää viinien,
väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien
tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Suomessa
ja Baltian maissa sekä matkustajamyynnin ja
viennin.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

-2,1

19,9

1,7

Nettovelka

47,7

4,7

20,4

Nettovelkaantumisaste, %

34,9

2,5

12,1

Liikevaihto1

Omavaraisuusaste, %

34,3

44,2

36,7

Nettovelka / Vertailukelpoinen käyttökate

1,1

0,1

0,5

Vapaa kassavirta

37,1

30,6

30,6

133,9

Kassavirtasuhde, %

87,6

74,8

80,4

Bruttoinvestoinnit

11,9

8,7

11,3

3,3

2,4

3,0

0,51

1,00

0,50

703

797

842

Bruttoinvestoinnit / Liikevaihto, %
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR

1)

Henkilöstön määrä kauden lopussa

Scandinavia-segmentti käsittää viinien,
väkevien alkoholijuomien ja muiden juomien
tuonnin, myynnin ja markkinoinnin Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa.

2017

37 %

milj. €

2017

Liikevaihto1

Altian liikevaihdosta

Liikevaihto1

Altian liikevaihdosta

123,7

34 %

101,3

28 %

milj. €

Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen
käyttökate1
käyttökateprosentti

milj. €

Altia Industrial -segmentti käsittää Koskenkorvan tehtaan toiminnot, tärkkelyksen, rehuraaka-aineen ja teknisen etanolin tuotannon sekä
sopimusvalmistuksen Rajamäellä. Segmenttiin
kuuluu myös Altian toimitusketju, joka pitää
sisällään tuotannon eri maissa, asiakaspalvelun
sekä logistiikan.

2017

Altian liikevaihdosta

19,6

Altia Industrial

milj. €

Vertailukelpoinen
käyttökate1

14,6 %

Vertailukelpoinen
käyttökateprosentti

11,5

9,3 %

milj. €

Vertailukelpoinen Vertailukelpoinen
käyttökate1
käyttökateprosentti

12,5
milj. €

12,3 %

Tilintarkastettu

1

Tilintarkastettu
Lista yhtiön kaikista vaihtoehtoisista tunnusluvuista löytyy Altia Oyj:n julkaisemasta listalleottoesitteestä

1

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto ja vertailukelpoinen
käyttökate, milj. EUR
40,8

Nettovelka / vertailukelpoinen
käyttökate

42,4

38,0

Liiketulosprosentti

=

Liiketulos / Liikevaihto

Käyttökate

=

Liiketulos ennen poistoja

Käyttökateprosentti

=

Käyttökate / Liikevaihto

Vertailukelpoinen liiketulos

=

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liiketulosprosentti

=

Vertailukelpoinen liiketulos / Liikevaihto

Vertailukelpoinen käyttökate

=

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen käyttökateprosentti

=

Nettovelka

=

Vertailukelpoinen käyttökate / Liikevaihto
Olennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältäen liiketoimintojen ja omaisuuserien
luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot, arvonalentumistappiot, liiketoimintojen lopettamisesta ja uudelleenjärjestelystä johtuvat menot sekä konsernin merkittävät projektit kuten yrityshankintoihin liittyvät
välittömät transaktiomenot, vapaaehtoisen eläkejärjestelyn muutos ja muista konsernin kehittämishankkeista johtuvat menot.
Lainat* – Rahavarat

Nettovelkaantumisaste, %

=

Nettovelka / Oma pääoma yhteensä

Omavaraisuusaste, %

=

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä – Saadut ennakot

Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate

=

Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate

Vapaa kassavirta

=

Vertailukelpoinen käyttökate – Käyttöpääoman muutos** – Bruttoinvestoinnit

Kassavirtasuhde, %

=

Vapaa kassavirta / Vertailukelpoinen käyttökate

Bruttoinvestoinnit

=

Konsernin rahavirtalaskelmassa esitetyt investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

Bruttoinvestoinnit / liikevaihto, %

=

Bruttoinvestoinnit / Liikevaihto

2015

28

2016

2017

2015
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2016

1,1

0,1

Liikevaihto
Vertailukelpoinen
käyttökate

0,5

359,0

356,6

380,7

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

2017

=

* Lainat = Pitkäaikaiset lainat + lyhytaikaiset lainat
** Käyttöpääoman muutos = Konsernin rahavirtalaskelmassa esitetty käyttöpääoman muutos
Markkinointiesite
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Kysymyksiä ja vastauksia
Miksi Altia listautuu ja mihin 
saadut varat käytetään?
Altian toimintaa on harjoitettu itsenäisesti ja
Yhtiö on toiminut kansainvälisessä kilpailuympäristössä vuosia. Suomen valtio (”Myyjä”)
pitää suunniteltua Listautumista ja valtion
omistusosuuden vähentämistä Yhtiössä
seuraavana askeleena Yhtiön kasvussa ja
kehityksessä Suomessa ja ulkomailla. Suunniteltu Listautuminen lisäisi Yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja Yhtiön liikekumppanien
näkökulmasta suunniteltu Listautuminen
lisäisi Yhtiön neutraliteettia ottaen huomioon
sen toiminnot kansainvälisessä ympäristössä.
Suunnitellun Listautumisen avulla laajennettaisiin lisäksi Yhtiön omistuspohjaa, tarjottaisiin yleisölle mahdollisuus sijoittaa Yhtiöön
ja kasvatettaisiin yleisön Yhtiötä kohtaan
kokemaa kiinnostusta ja Yhtiön tunnettuutta
sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden
keskuudessa sekä tarjottaisiin Yhtiölle pääsy
rahoitusmarkkinoille. Suunnitellun Listautumisen tavoitteena olisi siten parantaa Yhtiön
kykyä toteuttaa strategiaansa menestyksekkäästi ja parantaa sen strategista joustavuutta.
Listautumisen myötä Osakkeita voidaan myös
tehokkaammin käyttää mahdollisissa yritysostoissa ja Yhtiön henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.
Osakemyynti ja suunniteltu Listautuminen
mahdollistavat likvidit markkinat Osakkeille
tulevaisuudessa. Yhtiö ei saa osuutta Myyjän
Osakemyynnin yhteydessä myymistä Myyntiosakkeista saamista bruttotuotoista. Henkilöstöannilla hankittavat varat on tarkoitus käyttää
Yhtiön yritystoiminnan yleisiin tarkoituksiin.
Altialle aiheutuu suunnitellusta Listautumisesta myös kustannuksia, jotka vaikuttavat sen
kuluvan tilikauden tulokseen.

Miten voin merkitä osakkeita?
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina Nordean
arvo-osuustiliasiakkaille toimivat: Nordea
verkkopankki pankkitunnuksilla osoitteessa
www.nordea.fi, Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa
0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/
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mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen
palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 8.00–18.00
numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen
palvelu, pvm/mpm), Nordea Business Centre
Nordean yritysasiakkaille, Nordean konttorit
(pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa
niiden aukioloaikoina ja Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private
Banking -asiakkaille).
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina OP Ryhmän
asiakkaille toimivat: Henkilöasiakkaiden osalta
OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.
op.fi/merkinta. Internetin kautta Sitoumuksen
antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla
OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset. OP
0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/
mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun
asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän
verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun
tunnistautumisen yhteydessä. OP Ryhmän
osuuspankkien konttorit niiden aukioloaikoina.
Yleisömyynnin merkintäpaikkana Nordnetin
arvo-osuustiliasiakkaille toimii Nordnetin
verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla
osoitteessa www.nordnet.fi/altia.
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina sijoittajille, jotka eivät ole Nordean, OP Ryhmän tai
Nordnetin1 asiakkaita toimivat: Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu
osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin
kautta Sitoumuksen antavilla tulee olla Aktian,
Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin,
S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin
verkkopalvelutunnukset; Nordean konttorit
(pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa
niiden aukioloaikoina; ja OP Ryhmän Nimetyt
Pankit2 niiden aukioloaikoina.
1

2

Pois lukien Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaat
(Euroclear Finlandin arvo-osuustiliä käyttämällä ei voi
osallistua Yleisömyyntiin).
Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki,
Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki, Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen
Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, LänsiUudenmaan Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki,
Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki,
Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki,
Päijät-Hämeen Osuuspankki, Suur-Savon Osuuspankki,

Tampereen Seudun Osuuspankki, Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Milloin merkintäaika
alkaa ja päättyy?
Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018
kello 10.00 ja päättyy 20.3.2018 kello 16.00.
Yleisömyynnin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 19.3. 2018 klo 16.00.

Mikä on osakkeen hinta
listautumisessa?
Myyntiosakkeiden (määritelty jäljempänä)
alustava hintaväli on vähintään 7,50 euroa ja
enintään 9,00 euroa myyntiosakkeelta (”Alustava Hintaväli”). Yleisömyynnissä lopullinen
osakekohtainen myyntihinta voi kuitenkin olla
enintään alustavan hintavälin enimmäishinta
eli 9,00 euroa myyntiosakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on
10 prosenttia alhaisempi kuin yleisömyynnin
myyntihinta, eli henkilöstöosakkeen merkintähinta on enintään 8,10 euroa.

Osakkeiden hinnasta on annettu
hintaväli. Minkä hinnan maksan
osakkeesta merkittäessä?
Yleisömyynnissä Myyntiosakkeista maksetaan
Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin
enimmäishinta, eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta
kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä. Yleisömyynnin Myyntihinta ei voi ylittää Alustavan Hintavälin enimmäishintaa eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta.
Myyntihinta päätetään institutionaalisten
sijoittajien antamien merkintätarjousten
perusteella Myyjän ja Pääjärjestäjän välisissä
neuvotteluissa Myyjän ja Pääjärjestäjän kuultua Yhtiön hallitusta (”Hinnoittelu”) merkintäajan päätyttyä arviolta 22.3.2018.
Myyntihinta sekä Merkintähinta julkistetaan

pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun
jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta
23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin
merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa
www.altiagroup.com/listautuminen, www.
nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.
nordnet.fi/altia.

Kuinka paljon voin merkitä
osakkeita? Saanko kaikki
merkitsemäni osakkeet?
Yleisömyynnin Sitoumuksen tulee koskea
vähintään 100 ja enintään 19 999 Myyntiosaketta.
Osakemyynnissä myytävien Myyntiosakkeiden lopullinen määrä julkistetaan pörssitiedotteella samaan aikaan Myyntiosakkeiden
Myyntihinnan julkistamisen kanssa välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja on saatavilla
viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin
ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja
internetissä osoitteissa
www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja
www.nordnet.fi/altia.
Myyntiosakkeet myydään Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla
(”Pörssilista”) (”Listautuminen”).
Myyjä päättää Myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille Yleisömyynnissä. Sitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain.
Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Myyjä
pyrkii hyväksymään Sitoumukset Yleisömyynnissä kokonaan 200 Myyntiosakkeeseen
saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Myyntiosakkeita Yleisömyynnissä

annettujen Sitoumusten täyttämättä olevien
määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset
allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen
ja ne ovat saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta
23.3.2018, Yleisömyynnin merkintäpaikoissa
ja internetissä
www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja
www.nordnet.fi/altia.
Kaikille Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten
hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta
niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 9.4.2018.

Miten saan lisätietoa?
Lisätietoa Altian listautumisesta ja Finanssivalvonnan hyväksymä listalleottoesite on
saatavilla osoitteesta
www.altiagroup.com/listautuminen . Lisäksi
listalleottoesite on saatavilla Yhtiön pääkonttorista osoitteessa Kaapeliaukio 1, 00180
Helsinki, sekä arviolta 12.3.2018 lähtien
Nordean konttoreissa ja OP Ryhmän Osuuspankkien konttoreissa ja Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.fi/altia sekä
Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.

Milloin kaupankäynti
Altian osakkeella alkaa?
Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 23.3.2018
ja Helsingin Pörssin Pörssilistalla arviolta
27.3.2018.
Henkilöstöosakkeet haetaan kaupankäynnin
kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018.

Sijoittajia kehotetaan tutustumaan osakemyynnin ehtoihin sekä muihin listalleottoesitteen tietoihin ennen merkinnän tekemistä.
Mahdollisten sijoittajien ei tule tukeutua Järjestäjiin tai niiden lähipiiriin kuuluviin tahoihin tai muuhun kolmanteen tahoon minkään
tähän markkinointiesitteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöstä tehdessään.
LISTALLEOTTOESITE JA LISÄTIETOJA SAATAVILLA OSOITTEESSA:

www.altiagroup.com/listautuminen
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Keskeiset riskit
Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joiden toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus sijoituksen
arvoon. Mikäli yksi tai useampi tässä mainituista riskeistä toteutuu ja johtaa Osakkeiden markkinahinnan
laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Tässä esitetty riskikuvaus on vain
tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu listalleottoesitteen päivämääränä saatavilla oleviin tietoihin ja niiden
perusteella tehtyihin arvioihin. Osakkeeseen sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Finanssi
valvonnan hyväksymään Altia Oyj:n listalleottoesitteeseen kokonaisuudessaan ja erityisesti sen kohtaan
”Riskitekijät”. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa www.altiagroup.fi/listautuminen

Yhtiön toimintaympäristöön
liittyvät riskit
•

•

•

Globaalin talouden, poliittisen tilanteen
ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Yhtiö toimii erittäin kilpaillulla markkinalla, ja kiristyvä kilpailu voi vaikuttaa sen
liiketoimintaan olennaisen haitallisesti.
Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja
mieltymysten muutokset sekä valtioiden
poliittiset päätökset voivat vaikuttaa
haitallisesti alkoholijuomien kysyntään.

Pohjoismaiden alkoholimarkkinoiden tiukkaan sääntelyyn liittyvät
riskit
•

•

•

•

Valtion vähittäismyyntimonopoleja
koskevan lainsäädännön muuttuminen
Yhtiön keskeisillä markkina-alueilla voi
vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Alkoholijuomia koskevan lainsäädännön
muuttuminen voi aiheuttaa Yhtiölle
lisäkustannuksia tai rajoittaa sen liiketoimintaa.
Yhtiöön kohdistuu merkittävää sääntelyä,
joka rajoittaa alkoholijuomien valmistusta, mainontaa, markkinointia, myynninedistämistä ja jakelua, ja nämä säädökset ja
säädösten mahdolliset muutokset voivat
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Verojen, erityisesti valmisteverojen,
korotukset voivat vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön tuotteiden kysyntään.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät
riskit
•

32

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai sen strategia itsessään
voi olla epäonnistunut.

Uudet tuotteet ja tuotekategorioiden
laajennukset ovat tärkeä osa Yhtiön
kasvustrategiaa, ja onnistuminen uusien
tuotteiden lanseeramisessa ja tuotekategorioiden laajennuksissa samoin kuin
nykyisten tuotteiden menestyminen on
epävarmaa.
Epäonnistuminen tarjousmenettelyissä, ranking-sijoituksen ylläpitämisessä
tai muiden tuotevalikoimaa koskevien
edellytysten täyttämisessä voi vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan.
Yhtiön ja keskeisten päämiesten, asiakkaiden, toimittajien ja jakelijoiden välisten
suhteiden heikentyminen sekä näiden
tahojen kanssa tehtyjen sopimusten
menettäminen voi vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön liiketoimintaan.
Häiriöt ja vahingot tuotanto- ja varastolaitoksissa voivat vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön liiketoimintaan.
Keskeisten toimittajien, alihankkijoiden
tai päämiesten tuotantolaitoksissa tapahtuvat tuotannon keskeytykset tai muut
häiriöt voivat vaikuttaa Yhtiön edellytyksiin toimittaa tuotteitaan ajoissa.
Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan
brändiensä houkuttelevuutta ja arvoa.
Yhtiö ei välttämättä pysty rekisteröimään, suojaamaan, ylläpitämään tai toimeenpanemaan immateriaalioikeuksiaan,
ja Yhtiö voi joutua vastaamaan kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien
loukkaamista koskeviin vaateisiin.
Konjakin kypsytykseen liittyvät mahdolliset ongelmat ja konjakkivaraston vahingoittuminen voivat vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön liiketoimintaan.
Merkittävä osa Yhtiön liikevaihdosta
muodostuu kausivaihtelun vuoksi vuoden
kahden viimeisen kuukauden aikana,
minkä vuoksi mikä tahansa kuluttajakysyntään tai Yhtiön toimitusvalmiuteen
vaikuttava tekijä tänä aikana voi vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön tulokseen.
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•

•

•
•

•

•

•
•

•

Yhtiön tuotteiden tai niiden kanssa
samoissa tuotekategorioissa olevien
vastaavien tuotteiden vaihteleva laatu
tai pilaantuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön tuotteiden maineeseen ja
myyntiin.
Yhtiö on riippuvainen korkealaatuisen
suomalaisen ohran saatavuudesta, ja
muutoksilla ohran tai muiden raaka-aineiden, viinien, eau-de-vien, tarvikkeiden
tai valmiiden tuotteiden saatavuudessa
tai hinnoissa voi olla haitallinen vaikutus
Yhtiön liiketoimintaan.
Energian hinta ja saatavuus voivat vaikuttaa Yhtiön toimintaan.
Yhtiön menestys riippuu sen kyvystä
houkutella palvelukseensa päteviä ja
ammattitaitoisia työntekijöitä sekä pitää
heidät palveluksessaan.
Yhtiön liiketoimintaa ja tuotantolaitoksia
säännellään merkittävästi ja epäonnistuminen säädösten ja lupien ehtojen
noudattamisessa sekä muutokset näissä
säädöksissä ja luvissa voivat johtaa liiketoiminnan keskeytyksiin ja lisätä kustannuksia.
Yhtiöön tai alkoholijuomateollisuuteen
kohdistuvat oikeudenkäynnit tai hallinnolliset menettelyt taikka muut riita-asiat
tai kanteet voivat vaikuttaa Yhtiöön
haitallisesti.
Mahdollisilla lakien ja säädösten rikkomisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön.
Epäonnistuminen tai puutteet operatiivisten riskien hallinnassa ja sisäisessä
valvonnassa voivat johtaa virheisiin
laadunvalvonnassa tai vaikuttaa muulla
tavoin haitallisesti Yhtiön tulokseen ja
maineeseen.
Yritysjärjestelyihin ja yhteisyrityksiin
liittyy riskejä, ja Yhtiön liiketulokseen ja
taloudelliseen asemaan voi kohdistua
haitallinen vaikutus, jos Yhtiö hankkii liiketoimintoja taikka osallistuu yhteisjärjestelyihin, joiden toiminta ei vastaa odotuksia

•

•

•
•

tai joiden integroiminen on hankalaa.
Yhtiön verorasitus voi lisääntyä verotarkastusten tai muuttuvien käytäntöjen ja
tulkintojen seurauksena.
Lakot tai muut Yhtiöön, valtion vähittäismyyntimonopoleihin tai Yhtiön muihin
asiakkaisiin vaikuttavat työtaistelutoimet
voivat aiheuttaa häiriötä Yhtiön myynnille ja liiketoiminnalle.
Yhtiön vakuutussuoja voi osoittautua
riittämättömäksi.
Yhtiön tietojärjestelmien häiriöt tai epäonnistuminen järjestelmien kehitystyössä
voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan.

Taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit
•

•
•
•

•

•

•

Vaikeudet lisärahoituksen saannissa tai
Yhtiön lainoihin sisältyvien kovenanttiehtojen täyttämisessä sekä rahoituskustannusten nousu voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen asemaan ja
tulokseen.
Yhtiö altistuu korollisten velkojen korkojen muutoksille.
Yhtiö altistuu valuuttakurssiriskeille.
Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille
myyntisaatavien ja rahoituksen välittäjiin
liittyvien saatavien kautta.
Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos
voi poiketa olennaisesti tässä Esitteessä
kuvatuista taloudellisista tavoitteista eikä
sijoittajien tulisi perusteettomasti luottaa
taloudellisiin tavoitteisiin.
Mahdollinen Yhtiön liikearvon tai muiden
aineettomien tai aineellisten omaisuuserien arvon alentuminen saattaa vaikuttaa haitallisesti Yhtiön taloudelliseen
asemaan ja tulokseen.
Uusien tai tarkistettujen IFRS-standardien käyttöönotto voi vaikuttaa olennaisesti Yhtiön tuleviin konsernitilinpäätöksiin.

Osakkeisiin, Osakemyyntiin ja
Henkilöstöantiin liittyvät riskit
•

•
•

•

•

•

Yhtiön kultakin tilikaudelta mahdollisesti maksettavien osinkojen määrä on
epävarma.
Yhtiön Listautumiseen liittyy lisäkustannuksia ja uusia velvoitteita.
Osakkeet eivät aiemmin ole olleet
julkisen kaupankäynnin kohteena, ja näin
ollen Osakkeen hinta voi olla epävakaa ja
on mahdollista, ettei Osakkeille muodostu järjestäytynyttä ja likvidiä kaupankäyntimarkkinaa.
Osakeomistus on keskittynyt, ja suurimmalla osakkeenomistajalla tai sen lähipiiriyhtiöllä on myös jatkossa huomattava
päätäntävalta.
Tulevat osakeannit ja merkittävien
osakemäärien myynnit voivat alentaa
Osakkeiden hintaa, ja tulevat osakeannit
voivat myös pienentää osakkeenomistajien omistusosuuksia.
Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat
eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan.
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Osakemyynnin ja henkilöstöannin ehdot
Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta Osakemyynnissä tai Henkilöstöannissa eikä merkitystä ole sillä,
onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan Myyntiosakkeita tai merkitsemään Henkilöstöosakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”,
”merkintäpaikka”, ”merkintätarjous” ja ”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakemyyntiin että Henkilöstöantiin. Näissä ehdoissa termit ”Yhtiö”, ”Altia” ja ”Altia-konserni” tarkoittavat Altia Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan
ainoastaan Altia Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa.
Osakemyynnin ja Henkilöstöannin yleiset
ehdot
Suomen valtio, valtioneuvoston kanslian edustamana
(”Suomen valtio” tai ”Myyjä”), tarjoaa osakemyynnissä ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000
Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”)
(”Osakemyynti”) (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa (”Yleisömyynti”) sekä (ii) institutionaalisille
sijoittajille private placement -järjestelyissä Suomessa
ja kansainvälisesti (”Instituutiomyynti”). Lisäksi Yhtiö
tarjoaa merkittäväksi kaikille Suomessa ja Ruotsissa
työskenteleville Altian vakituisille työntekijöille ja
Altian johtoryhmän jäsenille enintään 300 000 uutta
Yhtiön osaketta (”Henkilöstöosakkeet” ja yhdessä
Myyntiosakkeiden kanssa ”Tarjottavat Osakkeet”)
(”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannissa tarjotaan
ainoastaan uusia Yhtiön osakkeita, joihin sovelletaan
jäljempänä kuvattua alennettua Merkintähintaa. Tarjottavat Osakkeet tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen
ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) mukaista
Regulation S -sääntöä.
Mikäli Tarjottavia Osakkeita ei merkitä alustavaan
enimmäismääräänsä (eli vähemmän kuin 20 000 000
Myyntiosaketta Osakemyynnissä ja vähemmän kuin
300 000 Henkilöstöosaketta Henkilöstöannissa), voidaan Myyntiosakkeita myydä tai Henkilöstöosakkeita
laskea liikkeeseen ilmoitettua alustavaa enimmäismäärää alempi määrä.
Tarjottavat Osakkeet edustavat alustavasti enintään
noin 56,0 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta äänimäärästä Henkilöstöosakkeiden kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”)
rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota
(määritelty jäljempänä) edellyttäen, että kaikki tarjotut
Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti (Lisäosakeoption kanssa enintään noin 64,3 prosenttia).
Suomen valtio omistaisi välittömästi Osakkeiden
listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”)
pörssilistalle (”Pörssilista”) (”Listautuminen”) jälkeen
ilman Lisäosakeoptiota noin 44,0 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamista äänistä edellyttäen, että Suomen valtio myy 20 000 000 Myyntiosaketta ja kaikki
tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti. Katso myös jäljempänä kohta ”- Luovutusrajoitukset
(lock-up)”.
Osakemyynnin ja Henkilöstöannin ehdot koostuvat
Osakemyynnin ja Henkilöstöannin yleisten ehtojen
lisäksi Instituutiomyynnin, Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin erityisistä ehdoista.
Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Nordea Bank AB
(publ), Suomen sivuliikkeen (”Nordea” tai ”Pääjärjes-
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täjä”) toimimaan Osakemyynnin ja Henkilöstöannin
pääjärjestäjänä ja taloudellisena neuvonantaja. Lisäksi
Yhtiö ja Myyjä ovat nimittäneet Osakemyynnin ja
Henkilöstöannin järjestäjiksi Carnegie Investment
Bank AB:n (”Carnegie”) ja OP Yrityspankki Oyj:n (”OP”,
yhdessä Nordean ja Carnegien kanssa ”Järjestäjät” ja
kukin erikseen ”Järjestäjä”). Lisäksi Myyjä on nimittänyt Yleisömyynnin merkintäpaikaksi Nordnet Bank AB,
Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”).

Henkilöstöannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 36 260 000 Osakkeeseen,
jos ylimääräisen yhtiökokouksen antama valtuutus
käytettäisiin kokonaan. Henkilöstöannissa liikkeeseen
laskettavien Henkilöstöosakkeiden lukumäärä edustaa
noin 0,8 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen,
että kaikki merkittäväksi tarjotut Henkilöstöosakkeet
merkitään täysimääräisesti.

Osakemyynti
Myyjä tarjoaa Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä
ostettavaksi alustavasti enintään 20 000 000 Myyntiosaketta.

Lopullinen Henkilöstöannissa liikkeeseen laskettavien
Henkilöstöosakkeiden lukumäärä julkistetaan pörssitiedotteella yhdessä Merkintähinnan julkistamisen
kanssa välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa
www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/
altia, www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia.

Myyntiosakkeet edustavat alustavasti enintään noin
55,6 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Henkilöstöantia ja 55,2 prosenttia
Henkilöstöosakkeiden Kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption
kanssa enintään noin 63,4 prosenttia) ja edellyttäen,
että kaikki tarjotut Henkilöstöosakkeet merkitään
täysimääräisesti.
Osakemyynnissä myytävien Myyntiosakkeiden lopullinen määrä julkistetaan pörssitiedotteella samaan
aikaan Myyntiosakkeiden Myyntihinnan (määritelty
jäljempänä) julkistamisen kanssa välittömästi Hinnoittelun (määritelty jäljempänä) jälkeen ja on saatavilla
viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä,
arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin ja Henkilöstöannin
merkintäpaikoissa ja internetissä osoitteissa
www.altiagroup.com/listautuminen, www.nordea.fi/altia,
www.op.fi/merkinta ja www.nordnet.fi/altia. Myyntiosakkeet myydään Osakkeiden saattamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin Pörssilistalla.
Henkilöstöanti
Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.2.2018
valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta
maksullisesta osakeannista siten, että annettavien
Osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 300 000
Henkilöstöosaketta. Yhtiön hallitus päätti 9.3.2018
ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
perusteella tarjota merkittäväksi Henkilöstöannissa
enintään 300 000 Henkilöstöosaketta kaikille Suomessa ja Ruotsissa työskenteleville Altian vakituisille
työntekijöille, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva
työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä,
sekä Altian johtoryhmän jäsenille. Yhtiön hallituksen
odotetaan päättävän arviolta 22.3.2018 Henkilöstöannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä ja niiden
allokaatiosta valtuutuksen perusteella. Hyväksytyistä
Henkilöstöosakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut
maksut merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa
ei näin ollen koroteta Henkilöstöannin yhteydessä.
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Lisäosakeoptio
Myyjän odotetaan sopivan siitä, että se antaa Pääjärjestäjälle lisäosakeoption ostaa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla (minkä odotetaan olevan 23.3.2018–21.4.2018
välisenä ajanjaksona) enintään 3 000 000 lisäosaketta
(”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat enintään noin 8,3 prosenttia Osakkeista
ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiössä ennen
Henkilöstöantia ja enintään noin 8,3 prosenttia Henkilöstöannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjotut
Henkilöstöosakkeet merkitään täysimääräisesti.

Vakauttamistoimenpiteet
Osakemyynnin jälkeen Nordea vakauttamisjärjestäjänä
(”Vakauttamisjärjestäjä”) voi lain sallimissa rajoissa
30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta
Helsingin Pörssin prelistalla (minkä odotetaan olevan
23.3.2018–21.4.2018 välisenä ajanjaksona) suorittaa
toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten
vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisjärjestäjä
voi allokoida Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärää
suuremman määrän Osakkeita, jolloin syntyy lyhyt
positio. Lyhyeksi myynti on katettu, mikäli lyhyt positio
ei ylitä Osakkeiden määrää, jonka Vakauttamisjärjestäjä voi hankkia Lisäosakeoptiolla. Vakauttamisjärjestäjä
voi sulkea katetun lyhyeksi myynnin Lisäosakeoptiolla
tai ostamalla Osakkeita markkinoilta. Määritettäessä
sitä, miten katettu lyhyeksi myynti suljetaan, Vakauttamisjärjestäjä tulee ottamaan huomioon muun muassa
Osakkeiden markkinahinnan verrattuna Lisäosakeoption mukaiseen hintaan. Osakemyynnin yhteydessä
Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä Osakkeita koskevia
ostotarjouksia ja ostaa niitä markkinoilta Osakkeiden
hinnan vakauttamiseksi. Nämä toimenpiteet saattavat
nostaa tai ylläpitää Osakkeiden markkinahintaa markkinoilla itsenäisesti määräytyviin tasoihin nähden tai
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estää tai viivyttää Osakkeiden markkinahinnan laskua.
Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan toteuteta
Myyntihintaa korkeampaan hintaan. Vakauttamisjärjestäjällä ei ole velvollisuutta toteuttaa näitä toimenpiteitä ja Vakauttamisjärjestäjä voi keskeyttää nämä
toimenpiteet milloin tahansa ja sen täytyy lopettaa
nämä toimenpiteet 30 päivän kuluessa Osakkeiden
kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla.
Vakauttamisessa noudatetaan Euroopan parlamentin
ja neuvoston asetusta (EU) No 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”Markkinoiden Väärinkäyttöasetus”) sekä komission delegoitua asetusta (EU)
2016/1052 Markkinoiden Väärinkäyttöasetuksen
täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla
teknisillä sääntelystandardeilla.
Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Suomen valtion kanssa.
Osakelainaussopimuksen mukaan Vakauttamisjärjestäjä voi ottaa Osakkeita lainaksi Lisäosakeoptiota vastaavan määrän, jolla katetaan Osakemyynnin yhteydessä
mahdollinen ylikysyntätilanne. Jos Vakauttamisjärjestäjä lainaa Osakkeita näiden ehtojen mukaisesti, sen on
palautettava yhtä suuri määrä Osakkeita Myyjälle.

Järjestämissopimus
Yhtiö odottaa, että se tulee arviolta 22.3.2018 yhdessä
Myyjän kanssa solmimaan järjestämissopimuksen
(”Järjestämissopimus”) Järjestäjien kanssa. Lisätietoja
on esitetty kohdassa ”Osakemyynnin ja Henkilöstöannin
järjestäminen”.
Myyjä päättää yksin Osakemyynnin toteuttamisesta ja
Myyntiosakkeiden määrästä, ja Yhtiön hallitus päättää
osakeantivaltuutuksen perusteella Henkilöstöannin
toteuttamisesta ja tarjottavien Henkilöstöosakkeiden
lukumäärästä. Myyjä päättää Osakkeiden Myyntihinnasta (määritelty jäljempänä) kuultuaan Yhtiön
hallitusta institutionaalisille sijoittajille suunnatun
merkintäajan päätyttyä, arviolta 22.3.2018. Mikäli
Osakemyynnissä tai Henkilöstöannissa ei saavuteta
riittävää määrää Myyntiosakkeiden ja/tai Henkilöstöosakkeiden merkintöjä, Osakemyynti ja/tai Henkilöstöanti voidaan jättää toteuttamatta. Henkilöstöanti
on ehdollinen sille, että Osakemyynti toteutetaan.
Osakemyynti ja Henkilöstöanti ovat lisäksi ehdollisia
sille, että Järjestämissopimus allekirjoitetaan Yhtiön,
Myyjän ja Järjestäjien välillä.

Merkintäaika
Instituutiomyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello
10.00 ja päättyy viimeistään 22.3.2018 kello 12.00.
Yleisömyynnin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello
10.00 ja päättyy viimeistään 20.3.2018 kello 16.00
Nordean, OP Ryhmän ja Nordnetin verkkopalvelussa,
Nordea 24/7 -palvelussa ja OP 0100 0500 puhelinpalvelussa verkkopankkitunnuksin sekä Nordean ja OP
Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa.
Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 12.3.2018 kello
10.00 ja päättyy 20.3.2018 kello 16.00. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy kuitenkin Ruotsissa
19.3.2018 kello 11.00 paikallista aikaa ja Suomessa
Nordean e-Merkintä -palvelussa 19.3.2018 kello 16.00.
Myyjällä on ylikysyntätilanteessa oikeus keskeyttää
Osakemyynti aikaisintaan 19.3.2018 kello 16.00.
Instituutiomyynti ja Yleisömyynti voidaan keskeyttää
toisistaan riippumatta. Instituutiomyynti ja Yleisö-
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myynti voidaan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei olisi
ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä
tiedotetaan pörssitiedotteella.
Myyjällä on oikeus pidentää Osakemyynnin merkintäaikoja ja Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää
Henkilöstöannin merkintäaikaa. Mahdollinen Instituutiomyynnin, Yleisömyynnin ja Henkilöstöannin tai
jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Kaikki merkintäajat Osakemyynnin tai
Henkilöstöannin osalta päättyvät kuitenkin viimeistään
9.4.2018 kello 16.00.

Myynti- ja Merkintähinta
Myyntiosakkeiden alustava hintaväli on vähintään
7,50 euroa ja enintään 9,00 euroa Myyntiosakkeelta
(”Alustava Hintaväli”). Alustavaa Hintaväliä voidaan
muuttaa merkintäajan kuluessa, mistä tiedotetaan
pörssitiedotteella ja internetissä osoitteissa
www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja
www.nordnet.fi/altia. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena,
Esitettä täydennetään ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisömyynnissä lopullinen osakekohtainen myyntihinta (”Myyntihinta”) voi kuitenkin olla
enintään Alustavan Hintavälin enimmäishinta eli 9,00
euroa Myyntiosakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin
Yleisömyynnin Myyntihinta (”Merkintähinta”). Näin
ollen Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on enintään 8,10 euroa. Merkintähintaan
sovellettavaa enintään 10 prosentin alennettua hintaa
ei Suomessa katsota veronalaiseksi eduksi tuloverolain
(1535/1992, muutoksineen) 4 luvun 66 §:n henkilöstöantia koskevan säännöksen nojalla. Katso jäljempänä
kohta ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä
Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta”.
Henkilöstöannin verokohtelusta katso kohta ”Verotus
– Suomessa yleisesti verovelvollisten Henkilöstöantiin
osallistuvien työntekijöiden verotus”.
Myyntihinta päätetään institutionaalisten sijoittajien
antamien merkintätarjousten perusteella Myyjän
ja Pääjärjestäjän välisissä neuvotteluissa Myyjän ja
Pääjärjestäjän kuultua Yhtiön hallitusta (”Hinnoittelu”) merkintäajan päätyttyä arviolta 22.3.2018, ellei
Instituutiomyyntiä ja/tai Yleisömyyntiä ole keskeytetty
aikaisemmin. Myyntihinta voi olla Alustavan Hintavälin
ylä- tai alapuolella kuitenkin siten, että Yleisömyynnissä Myyntihinta on enintään Alustavan Hintavälin
enimmäishinta eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta ja
Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeen Merkintähinta
on enintään 10 prosenttia alhaisempi kuin Alustavan
Hintavälin enimmäishinta eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta. Myyntihinta voi olla määrältään erisuuruinen Yleisömyynnissä ja Instituutiomyynnissä vain siinä
tapauksessa, että Instituutiomyynnin Myyntihinta on
korkeampi kuin Alustavan Hintavälin enimmäishinta.
Mikäli Myyntihinta ja/tai Merkintähinta on Alustavan
Hintavälin ylä- tai alapuolella, Esitettä täydennetään
ja täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Katso
jäljempänä kohta ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa
tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta
Merkintähinnasta”.
Myyntihinta sekä Merkintähinta julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Hinnoittelun jälkeen, ja se
on saatavilla viimeistään Hinnoittelua seuraavana
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pankkipäivänä, arviolta 23.3.2018, Osakemyynnin
ja Henkilöstöannin merkintäpaikoissa ja internetissä
osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja
www.nordnet.fi/altia.

Merkintäsitoumuksen peruuttaminen
Yleisömyynnissä ja Henkilöstöannissa annettua
merkintäsitoumusta (”Sitoumus”) ei voi muuttaa tai
peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa
(746/2012, muutoksineen, “Arvopaperimarkkinalaki”)
edellytetyissä tilanteissa.
Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai
päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta
Myyntihinnasta
Mikäli Alustavaa Hintaväliä muutetaan merkintäajan
kuluessa, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella ja internetissä osoitteissa www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja www.
nordnet.fi/altia. Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja
nousee tai alaraja laskee muutoksen seurauksena
tai Myyntihinta ja/tai Merkintähinta on Alustavan
Hintavälin ulkopuolella, suunnitellun Listautumisen
yhteydessä julkaistua esitettä (”Esite”) täydennetään ja
täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Yleisömyynnissä Myyntihinta voi kuitenkin olla enintään Alustavan
Hintavälin enimmäishinta eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta ja Henkilöstöannissa Merkintähinta on enintään
10 prosenttia alhaisempi kuin Alustavan Hintavälin
enimmäishinta eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta.
Mikäli Alustavan Hintavälin yläraja nousee tai alaraja
laskee muutoksen seurauksena tai Myyntiosakkeiden
Myyntihinta tai Henkilöstöosakkeiden Merkintähinta
on Alustavan Hintavälin ulkopuolella, Sitoumuksen
ennen muutoksen ilmoittamista antaneet sijoittajat
voivat vähintään kahden (2) seuraavan pankkipäivän
ajan muutoksen julkistamisesta lukien peruuttaa
Sitoumuksensa.
Mikäli Sitoumusta ei peruuteta, palautetaan mahdollisesti liikaa maksettu määrä Sitoumuksessa ilmoitetulle
pankkitilille. Katso jäljempänä kohta ” – Yleisömyyntiä
koskevat erityiset ehdot – Maksetun määrän palauttaminen” ja ” – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot –
Maksetun määrän palauttaminen”.
Arvopaperimarkkinalain edellyttämä
peruuttamisoikeus
Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Arvopaperimarkkinalain mukaisesti sellaisen olennaisen virheen
tai puutteen taikka olennaisen uuden tiedon takia, joka
käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä tai
Myyntiosakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi,
ja Henkilöstöosakkeiden osalta vastaavasti ennen niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi, on sijoittajilla,
jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen
Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista,
oikeus Arvopaperimarkkinalain mukaisesti peruuttaa
Sitoumuksensa vähintään kahden (2) pankkipäivän
kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu
on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä
on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe,
puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen
Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille.
Jos Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan
myös sijoittajien Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta
Arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa
Sitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti
sille merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on
annettu. Nordealle tai OP:lle puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin peruuttaa puhelimitse. Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen voi
peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuksen
peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia.
Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin tai e-merkinnän kautta, vaan
se tulee tehdä puhelimitse Nordea 24/7 -palvelussa
tai muissa Nordean merkintäpaikoissa. Yleisömyynnin
Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei myöskään voi tehdä OP Ryhmän verkkopalvelussa, vaan
se tulee tehdä OP Ryhmän osuuspankin konttorissa.
Niiden sijoittajien osalta, jotka eivät ole Nordean, OP
Ryhmän tai Nordnetin asiakkaita ja jotka ovat antaneet
Sitoumuksen OP Ryhmän Nimetyssä Pankissa1, Sitoumus on peruutettava samassa Nimetyssä Pankissa,
jossa sijoittaja on antanut Sitoumuksensa. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta
kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan
ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole.
Jos Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa
Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän tapauksessa
sille tilille, josta merkintämaksu on suoritettu. Nordnetin toimiessa merkintäpaikkana palautettava määrä
maksetaan Nordnetin käteistilille. Varat palautetaan
mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta
viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle
annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka,
palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää myöhemmin ja Henkilöstöannissa ruotsalaisen työntekijän ruotsalaiselle Nordean pankkitilille
arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
1

Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki, 		
Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki,
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson 		
Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon 		
Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki,
Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki,
Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen
liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla
tilinhoitajalla ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä
numero Sitoumuksessaan. Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutettujen ruotsalaisten työntekijöiden on
Sitoumusta antaessaan oltava Nordean asiakkaita ja
heillä on oltava arvo-osuustili Nordeassa. Yleisömyynnissä annetut Myyntiosakkeet kirjataan hyväksytyn
Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille
arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Hinnoittelun
jälkeen, arviolta 23.3.2018. Instituutiomyynnissä
annetut Myyntiosakkeet ovat valmiina toimitettaviksi
maksua vastaan arviolta 27.3.2018 Euroclear Finland
Oy:n (”Euroclear Finland”) kautta. Henkilöstöosakkeet
kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 28.3.2018.

Omistus- ja osakasoikeudet
Omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy, kun Osakkeet on
maksettu, Henkilöstöosakkeet merkitty Kaupparekisteriin ja Osakkeet kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille.
Oikeus osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä kuuluvat
sijoittajalle omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut
Myyjä maksaa Myyntiosakkeidensa ja Lisäosakkeidensa
luovutuksista mahdollisesti perittävän varainsiirtoveron.
Henkilöstöosakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa.
Sijoittajilta ei veloiteta merkintätarjouksen tai
Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien Osakkeiden
merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Sijoittajan
tilinhoitaja voi veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen
maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla
Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin
Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin Pörssilistalle. Osakkeet otetaan kaupankäynnin
kohteeksi välittömästi Listautumisen yhteydessä.
Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin
prelistalla arviolta 23.3.2018 ja Helsingin Pörssin
Pörssilistalla arviolta 27.3.2018. Henkilöstöosakkeet
haetaan kaupankäynnin kohteeksi myöhemmin, arviolta 28.3.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on
ALTIA ja ISIN-tunnus on FI4000292438.
Kaupankäynnin alkaessa prelistalla arviolta 23.3.2018
kaikkia Osakemyynnissä myytyjä Osakkeita ei
välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien
arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä
Osakemyynnissä ostamiaan Osakkeita prelistalla, tulee
sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista
siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on myynnin toteutumisen hetkellä toimeksiannon tarkoittama määrä
Osakkeita. Henkilöstöosakkeisiin sovelletaan luovutusrajoituksia. Katso jäljempänä kohta ”– Henkilöstöantia
koskevat erityisehdot – Luovutusrajoitukset”.

Oikeus peruuttaa Osakemyynti ja/tai Henkilöstöanti
Myyjällä on oikeus päättää Osakemyynnin peruuttamisesta ja Yhtiön hallituksella on oikeus päättää
Henkilöstöannin peruuttamisesta milloin tahansa
ennen niiden toteuttamista mistä tahansa syystä, kuten
markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai
Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta.
Henkilöstöanti on ehdollinen sille, että Osakemyynti
toteutetaan. Merkintäpaikka palauttaa Osakkeista
maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille tai Nordean e-merkinnän tapauksessa sille tilille,
josta merkintämaksu on suoritettu. Varat palautetaan
mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta
viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan
sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten
välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin ja Henkilöstöannin osalta ruotsalaisen työntekijän ruotsalaiselle Nordean pankkitilille arviolta viimeistään kaksi
(2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei
makseta korkoa.

Luovutusrajoitukset (lock-up)
Yhtiön ja Myyjän odotetaan sitoutuvan siihen, että ne
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eivät ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän
kuluttua Listautumisesta, laske liikkeeseen, tarjoa,
panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta
osakkeisiin tai oikeutta ostaa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai
warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta
suoraan tai välillisesti omistamiaan Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään
vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen
omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien
toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutusrajoitus
ei koske Osakkeiden mahdollista siirtämistä Myyjältä
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:lle. Luovutusrajoitus ei
koske Osakemyynnin tai Henkilöstöannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä.
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että
Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutetut henkilöt
merkinnän tehdessään sitoutuvat samalla luovutusrajoitukseen, joka päättyy Altian johtoryhmän jäsenten
osalta 365 päivän kuluttua Listautumisesta ja, muun
henkilöstön osalta 180 päivän kuluttua Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt hyväksyvät
merkinnän tehdessään sen, että heitä sitoo ilman
erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu luovutusrajoitus,
ja että se kirjataan Yhtiön toimeksiannosta merkitsijän
arvo-osuustilille. Katso jäljempänä kohta ” – Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot - Luovutusrajoitukset”.
Luovutusrajoitussopimusten ehdot koskevat yhteensä
noin 44,8 prosenttia Osakkeista Osakemyynnin ja Henkilöstöannin jälkeen ilman Lisäosakeoptiota (Lisäosakeoption kanssa noin 36,6 prosenttia) edellyttäen, että
Yhtiö laskee liikkeeseen 300 000 Henkilöstöosaketta.

Muut seikat
Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön
toimenpiteistä päättää Myyjä, yhdessä Pääjärjestäjän
kanssa.
Henkilöstöantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus osakeantivaltuutuksen perusteella.

Saatavilla olevat asiakirjat
Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain
(624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun
21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla
Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaapeliaukio 1,
00180 Helsinki.

Sovellettava laki
Osakemyyntiin ja Henkilöstöantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakemyynnistä ja/tai Henkilöstöannista
mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Yleisömyyntiä koskevat erityiset ehdot
Yleisömyynnissä tarjotaan alustavasti 4 000 000
Myyntiosaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille
Suomessa näiden ehtojen mukaisesti. Yleisömyynnissä
tarjottavien Myyntiosakkeiden alustava määrä on noin
20 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista. Myyjä voi
kysynnästä riippuen päättää siirtää Myyntiosakkeita
alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio- ja
Yleisömyynnin välillä rajoituksetta. Yleisömyynnissä
tarjottavien Myyntiosakkeiden vähimmäismäärä on
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kuitenkin 2 000 000 Myyntiosaketta (eli vähintään
10 prosenttia kaikista Myyntiosakkeista) tai, jos Yleisömyynnissä annettujen Sitoumusten kattama Myyntiosakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten
kattama Myyntiosakkeiden kokonaismäärä.
Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan
tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se
on muuten puutteellinen.
Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäisja enimmäismäärä
Yleisömyynnissä Myyntiosakkeita tarjotaan sijoittajille, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat
Sitoumuksensa Suomessa. Sitoumuksen antavalla
yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Yleisömyynnin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja
enintään 19 999 Myyntiosaketta. Mikäli sijoittaja antaa
Yleisömyynnissä Sitoumuksen useammassa merkintäpaikassa, yhdistetään Sitoumukset yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja
enimmäismäärää. Saman sijoittajan sekä Yleisömyynnissä että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei
kuitenkaan yhdistetä.
Merkintäpaikat ja sitoumuksen antaminen
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina Nordean arvoosuustiliasiakkaille toimivat:
• Nordea verkkopankki pankkitunnuksilla
osoitteessa www.nordea.fi;
• Nordea 24/7 -palvelu puhelimitse henkilöasiakkaille
Nordean pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00
numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, 		
pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 8.00–18.00
numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm);
• Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille;
• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
• Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain
Nordea Private Banking -asiakkaille).
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina OP Ryhmän
asiakkaille toimivat:
• Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin
kautta Sitoumuksen antavilla OP Ryhmän asiakkailla tulee olla OP Ryhmän verkkopalvelutunnukset.
• OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi) (pvm/
mpm). Sitoumuksen voi antaa puhelimitse, kun
asiakkaalla on henkilökohtainen OP Ryhmän verkkopalvelusopimus ja verkkopalvelutunnukset, joita
tarvitaan myös puhelinpalveluun tunnistautumisen
yhteydessä.
• OP Ryhmän osuuspankkien konttorit niiden
aukioloaikoina.
Yleisömyynnin merkintäpaikkana Nordnetin arvoosuustiliasiakkaille toimii:
• Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/altia.
Yleisömyynnin merkintäpaikkoina sijoittajille,
jotka eivät ole Nordean, OP Ryhmän tai Nordnetin
asiakkaita2 toimivat:
• Henkilöasiakkaiden osalta OP Ryhmän verkkopalvelu osoitteessa www.op.fi/merkinta. Internetin
kautta Sitoumuksen antavilla tulee olla Aktian,
Danske Bankin, Handelsbankenin, POP Pankin,
S-Pankin, Säästöpankin tai Ålandsbankenin verkko
palvelutunnukset;
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• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja
• OP Ryhmän Nimetyt Pankit3 (”Nimetyt Pankit”)		
niiden aukioloaikoina.

2

3

Pois lukien Euroclear Finlandin arvo-osuustiliasiakkaat
(Euroclear Finlandin arvo-osuustiliä käyttämällä ei voi osallistua Yleisömyyntiin. Osana EU:n arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanoa kansallisessa lainsäädännössä tehtyjen
muutosten myötä Euroclear Finland ei ole enää velvollinen
tarjoamaan maksuttomia arvo-osuustilejä yksityishenkilöille
ja Euroclear Finlandin ylläpitämien asiakaspalvelutilien kautta
ei ole enää mahdollista säilyttää tai käsitellä uusia arvo-osuuslajeja. Sijoittajia, joilla on arvo-osuustili ainoastaan Euroclear
Finlandissa, kehotetaan avaamaan arvo-osuustili toisessa
tilinhoitajayhteisössä.)
Nimettyjä Pankkeja ovat: Etelä-Hämeen Osuuspankki,
Etelä-Karjalan Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, Itä-Uudenmaan Osuuspankki, Kainuun Osuuspankki,
Keski-Pohjanmaan Osuuspankki, Keski-Suomen Osuuspankki, Keski-Uudenmaan Osuuspankki, Kymenlaakson
Osuuspankki, Lounaismaan Osuuspankki, Lounaisrannikon
Osuuspankki, Länsi-Suomen Osuuspankki, Länsi-Uudenmaan
Osuuspankki, Helsingin Seudun Osuuspankki, Oulun Osuuspankki, Pohjois-Karjalan Osuuspankki, Pohjois-Savon Osuuspankki, Pohjolan Osuuspankki, Päijät-Hämeen Osuuspankki,
Suur-Savon Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki,
Turun Seudun Osuuspankki ja Vasa Andelsbank.

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai
verkkopankin kautta edellyttää voimassaolevaa verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yhteisöt eivät voi
antaa Sitoumuksia puhelimitse Nordea 24/7 -palveluun tai Nordean verkkopankissa. Nordean asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan.
Antaessaan Sitoumuksen OP Ryhmän verkkopalvelussa
Sitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin
Sitoumusta ei voi antaa verkkopalvelun kautta. Sitoumus
on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen
antajan nimissä. Yhteisöt, kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat eivät voi antaa Sitoumusta verkkopalvelun
kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus konttorissa.
Ehtojen vastaiset OP Ryhmän verkkopalvelun kautta
tehdyt Sitoumukset hylätään jälkikäteen.
Sitoumuksen antaminen Nordnetin verkkopalvelun
kautta edellyttää voimassaolevaa sijoituspalvelusopimusta Nordnetin kanssa sekä henkilökohtaisia
Nordnet verkkopankkitunnuksia.
Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt
merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen
merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, jättänyt Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn merkintäsitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut
kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun. Sitoumusta annettaessa on noudatettava
mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita.
Yleisömyynnissä annettu Sitoumus on sitova eikä sitä
voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain
edellä kohdassa “– Merkintäsitoumuksen peruuttaminen”
mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.
Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten
sijoittajien osalta Sitoumuksen antaminen vaatii
maistraatin luvan, koska Osakkeet eivät Sitoumusta
annettaessa ole vielä kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla.
Myyntiosakkeiden maksu
Yleisömyynnissä Myyntiosakkeista maksetaan
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Sitoumusta annettaessa Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta kerrottuna
Sitoumuksen mukaisella Myyntiosakkeiden määrällä.
Yleisömyynnin Myyntihinta ei voi ylittää Alustavan
Hintavälin enimmäishintaa eli 9,00 euroa Myyntiosakkeelta.
Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta
maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa
olevalta pankkitililtä tai se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordean verkkopankin kautta tehtyä Sitoumusta
vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa
Sitoumuksen pankkitunnuksillaan.
OP Ryhmän verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta
vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun sijoittaja vahvistaa
Sitoumuksen maksamisen verkkopalvelutunnuksillaan.
Verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta
sijoittajan tulee maksaa maksu verkkopalvelun ehtojen
ja ohjeiden mukaisesti välittömästi Sitoumuksen
tehtyään. Sitoumus on maksettava tililtä, joka on yksinomaan Sitoumuksen antajan nimissä. OP 0100 0500
puhelinpalvelun kautta Sitoumusta vastaava tiliveloitus
tapahtuu OP Ryhmässä olevalta tililtä.
OP Ryhmän asiakkaat voivat tehdä ja maksaa Sitoumuksen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien
konttoreissa. Muut kuin OP Ryhmän asiakkaat voivat
tehdä ja maksaa Sitoumuksensa vain OP Ryhmään
kuuluvissa Nimetyissä Pankeissa.
OP Ryhmään kuuluvan osuuspankin konttorissa OP
Ryhmän asiakkaan tekemän Sitoumuksen osalta maksu
veloitetaan suoraan asiakkaan OP Ryhmään kuuluvalta
pankkitililtä. OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankkien
konttoreissa muiden kuin OP Ryhmän asiakkaiden
tekemän Sitoumuksen osalta maksu voidaan maksaa
käteisellä tai shekillä.
Käteisellä tai shekillä maksettaessa OP Ryhmä tekee
tarvittavat selvitykset sijoittajaan ja varojen alkuperään liittyen OP Ryhmään kuuluvissa osuuspankin
konttoreissa. Asioitaessa OP Ryhmään kuuluvissa
osuuspankin konttoreissa sijoittajan on tehtävä ajanvaraus.
Nordnetin verkkopalvelun kautta tehtyä Sitoumusta
vastaava tiliveloitus veloitetaan Nordnetissa olevalta käteistililtä, kun sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen
pankkitunnuksillaan.
Sitoumusten hyväksyminen ja Myyntiosakkeiden
allokaatio
Myyjä päättää Yleisömyynnissä Myyntiosakkeiden allokaatiosta sijoittajille Hinnoittelun jälkeen.
Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai
osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Myyjä
pyrkii hyväksymään Sitoumukset Yleisömyynnissä
kokonaan 200 Myyntiosakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Myyntiosakkeita
Yleisömyynnissä annettujen Sitoumusten täyttämättä
olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset
allokaatioperiaatteet julkistetaan pörssitiedotteella
välittömästi Hinnoittelun jälkeen ja ne ovat saatavilla
viimeistään Hinnoittelua seuraavana pankkipäivänä,
arviolta 23.3.2018, Yleisömyynnin merkintäpaikoissa
ja internetissä www.altiagroup.com/listautuminen,
www.nordea.fi/altia, www.op.fi/merkinta ja
www.nordnet.fi/altia. Kaikille Yleisömyyntiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje Sitoumusten
hyväksymisestä ja Osakkeiden jakamisesta niin pian
kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 9.4.2018.

Nordnetissä sijoittajat näkevät Sitoumuksensa ja heille
allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla.
Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain
ja/tai mikäli Myyntiosakkeiden Myyntihinta on alempi
kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle
pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä
Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.3.2018. Mikäli
merkintäpaikkana on Nordnet, palautettava määrä
maksetaan Nordnetin käteistilille. Mikäli sijoittajan
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka,
palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle
pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan
antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen
maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan
pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Katso myös kohta ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa
tai päätettäessä Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta
Myyntihinnasta”.

Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot
Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 300 000 Henkilöstöosaketta kaikille Altian työntekijöille Suomessa
ja Ruotsissa, joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva
työsuhde Altiaan merkintäajan päättymisen hetkellä
sekä Altian johtoryhmän jäsenille.
Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan
tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se
on muuten puutteellinen.
Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäismäärä
Henkilöstöantiin voivat osallistua kaikki Suomessa ja
Ruotsissa työskentelevät Altian vakituiset työntekijät,
joilla on suora toistaiseksi voimassa oleva työsuhde
Altiaan merkintäajan päättymiseen hetkellä, sekä
Altian johtoryhmän jäsenet. Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää.
Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään
50 Osaketta. Kukin osallistumiseen oikeutettu henkilö
voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa.
Saman osallistumiseen oikeutetun henkilön yhdessä tai
useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset
yhdistetään yhdeksi Sitoumukseksi. Saman merkitsijän
sekä Yleisömyynnissä että Henkilöstöannissa antamia
Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.
Henkilöstöosakkeiden Merkintähinta
Henkilöstöannissa tarjottavista Henkilöstöosakkeista
maksettava Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi
kuin Yleisömyynnin Alustavan Hintavälin enimmäishinta, eli 8,10 euroa Henkilöstöosakkeelta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Henkilöstöosakkeiden määrällä.
Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöosakkeiden allokaatio
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen perusteella
Henkilöstöannissa tarjottavien Henkilöstöosakkeiden
allokaatiosta Hinnoittelun jälkeen sekä menettelystä
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset
voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. Hallitus pyrkii, muiden kuin Altian johtoryhmän jäsenten
ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta, hyväksymään
Sitoumukset kokonaan sataan (100) Henkilöstöannissa

tarjottavaan Henkilöstöosakkeeseen saakka. Altian
johtoryhmän jäsenten ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta Hallitus pyrkii hyväksymään Sitoumukset
kokonaan sellaiseen rahasummaan saakka, joka vastaa
kyseisille henkilöille maksettavan kertaluonteisen
henkilökohtaisen palkkion nettovaroja (perittävien
verojen ja muiden vähennysten jälkeen) ja jonka he
kertaluonteisen palkkion ehtojen mukaisesti sitoutuvat käyttämään Henkilöstöosakkeiden merkintään
Henkilöstöannissa. Edellä mainittu rahasumma vastaa
yhteensä arviolta noin 58 339-70 008 Henkilöstöosaketta4.
Tämän jälkeen Hallitus pyrkii ensin allokoimaan muille
kuin Altian johtoryhmän jäsenille ja eräälle Yhtiön
avainhenkilölle näiden määrien ylittävältä osalta
Henkilöstöannissa tarjottavia Henkilöstöosakkeita
Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa enintään 5 000 Henkilöstöosakkeeseen
saakka ja tämän jälkeen Altian johtoryhmän jäsenille ja
eräälle Yhtiön avainhenkilölle heidän Sitoumustensa
täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.
Altian johtoryhmän jäsenten ja erään Yhtiön avainhenkilön osalta Hallitus ei kuitenkaan tule Henkilöstöannissa hyväksymään Sitoumuksia siltä osin kun niiden
yhteenlaskettu Merkintähinta ylittää kyseisten henkilöiden henkilökohtaisen kiinteän vuosipalkan (brutto)
vuonna 2017, mikä vastaa yhteensä arviolta noin 214
241 Henkilöstöosaketta5. Kaikille Henkilöstöantiin
osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus
Sitoumusten hyväksymisestä ja Henkilöstöosakkeiden
allokaatiosta.
Lisätietoja johtoryhmälle maksettavasta kertaluonteisesta palkkiosta ja siihen liittyvästä sitoumuksesta
merkitä Henkilöstöosakkeita Henkilöstöannissa on
kohdassa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Kannustinjärjestelmät – Kertaluonteinen palkkio”.
4

Laskettu olettaen, että (i) kaikki johtoryhmän jäsenet sekä
eräs Yhtiön avainhenkilö merkitsevät Henkilöstöosakkeita
kertaluonteisen palkkion ehtojen mukaisesti, ja että (ii) Henkilöstöosakkeiden merkintähinta on Alustavan Hintavälin
sisällä vähennettynä Henkilöstöosakkeiden 10 prosentin
alennuksella verrattuna Myyntihintaan.

5

Laskettu olettaen, että Henkilöstöosakkeiden merkintähinta
on Alustavan Hintavälin keskihinta vähennettynä Henkilöstöosakkeiden 10 prosentin alennuksella verrattuna Myyntihintaan.

heitä sitoo ilman erillisiä toimenpiteitä edellä mainittu
luovutusrajoitus, ja että se kirjataan Yhtiön toimeksiannosta merkitsijän arvo-osuustilille.
Merkintäpaikat, sitoumuksen antaminen ja Henkilöstöosakkeiden maksu
Henkilöstöannissa Sitoumukset annetaan ja maksut
suoritetaan osallistumiseen oikeutetuille henkilöille
annetun erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt
merkintäpaikkaan allekirjoitetun sitoumuslomakkeen
merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut
Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan ja maksanut
kyseisen Sitoumuksen mukaisen osakkeiden merkintämaksun sekä sitoutunut näiden ehtojen mukaiseen
luovutusrajoitukseen. Sitoumusta annettaessa on
noudatettava mahdollisia merkintäpaikan antamia tarkempia ohjeita. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus
on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen
on mahdollista vain edellä kohdassa ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen” mainituissa tilanteissa ja
yksilöidyllä tavalla.
Maksetun määrän palauttaminen
Mikäli Sitoumus hyväksytään tai hylätään vain osittain
ja/tai mikäli Henkilöstöosakkeen Merkintähinta on
alempi kuin Sitoumuksen tekemisen yhteydessä
maksettu hinta, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle
suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5.) pankkipäivänä Hinnoittelun jälkeen, arviolta 29.3.2018.
Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2)
pankkipäivää myöhemmin ja ruotsalaiselle Nordean
pankkitilille arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää
myöhemmin. Mikäli saman oikeutetun henkilön antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoittajan pankkitilille.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös
kohta ” – Merkintäsitoumuksen peruuttaminen – Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa tai päätettäessä
Alustavasta Hintavälistä poikkeavasta Myyntihinnasta”.

Luovutusrajoitukset (lock-up)
Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että
Henkilöstöantiin osallistumiseen oikeutetut henkilöt
merkinnän tehdessään sitoutuvat samalla luovutusrajoitukseen, jonka mukaan he eivät ilman Pääjärjestäjän
etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tarjoa,
panttaa, myy, sitoudu myymään, aseta optioita tai
oikeutta ostaa, osta optiota tai oikeutta myydä, luovuta
optio-oikeutta tai warranttia ostaa tai muutoin siirrä
tai luovuta, suoraan tai välillisesti, Osakkeita tai muita
Osakkeiksi vaihdettavia, muunnettavia tai merkittävissä olevia arvopapereita, jotka heillä on tai jotka he
merkitsevät Henkilöstöannissa ja/tai Osakemyynnissä
tai tee vaihto- tai muuta sopimusta, jolla Osakkeiden
omistukseen liittyvät taloudelliset vaikutukset siirtyvät
kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko
tällaiset toimenpiteet Osakkeiden tai muiden arvopapereiden toimituksella, käteisellä tai muutoin. Sitoumus
on voimassa Henkilöstöannissa Henkilöstöosakkeita
merkinneillä Altian johtoryhmän jäsenillä 365 päivää
Listautumisesta ja muulla henkilöstöllä, jotka ovat merkinneet Henkilöstöosakkeita Henkilöstöannissa 180
päivää Listautumisesta. Henkilöstöantiin osallistuvat
henkilöt hyväksyvät merkinnän tehdessään sen, että
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