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Tulevaisuutta koskevat lausumat ja vastuuvapauslauseke
Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko CapMan
Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tai Yhtiötä edustavan henkilön toimesta sekä
kyselytilaisuuksia, jotka seuraavat suullista esitystä.

Tämä dokumentti, jonka Yhtiö on julkaissut, muodostaa kirjallisen materiaalin
esitykseksi mahdollisille sijoittajille koskien mahdollista Yhtiön arvopapereiden
tarjoamista (“Arvopaperit”). Materiaali ei ole eikä se muodosta osaa eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi merkitä tai ostaa Arvopapereita.
Mikään tässä materiaalissa ei muodosta pohjaa eikä mihinkään tässä tulisi
luottaa liittyen minkäänlaiseen sopimukseen tai sitoumukseen, eikä mikään tässä
muodosta suositusta koskien Arvopapereita. Päätös hankkia Arvopapereita tulisi
tehdä ainoastaan perustuen tietoon, joka sisältyy tarjousasiakirjaan (tai
vastaavaan dokumenttiin), joka on laadittu Arvopaperien tarjoamisen yhteydessä.
Tarjousasiakirja (tai vastaava dokumentti) sisältää tarkempaa tietoa Yhtiöstä ja
Arvopapereista kuin tässä materiaalissa esitetty tieto ja mahdollisten sijoittajien
tulee tutustua tarjousasiakirjaan (tai vastaavaan dokumenttiin) suorittaakseen
omat itsenäiset tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa,
taloudellistaa tilaa ja Arvopaperien luonnetta ennen Arvopapereita koskevan
sijoituspäätöksen tekemistä.

Tietyt tähän materiaaliin sisältyvät muut kuin historiallisiin tosiseikkoihin liittyvät
lausumat, mukaan lukien muun muassa arviot yleisestä talouskehityksestä ja
markkinatilanteesta, odotukset yhdistyneen konsernin kehityksestä ja
kannattavuudesta sekä synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumisesta,
sekä lausumat, joissa käytetään ilmauksia "odottaa", "arvioi", "ennustaa",
”tähdätä”, ”uskoa”, “tavoitella”, “aikoa”, “voisi”, “ennakoida”, “suunnitella”, “pyrkiä”,
”tulla”, “voi olla”, “todennäköisestä” ja “olisi” tai vastaavia ilmaisuja tai niiden
negaatioita, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat
lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin, arvioihin, päätöksiin ja
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suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin muun muassa Yhtiön
taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista,
tulevaisuuden tuloksesta ja liiketoiminnasta. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhdistyneen konsernin todellinen tulos
voi poiketa huomattavasti tämänhetkisistä odotuksista.

Näitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, mukaan lukien
valuuttakurssien ja korkotasojen vaihtelut, mitkä vaikuttavat asiakkaiden
toimintaympäristöön ja kannattavuuteen ja näin ollen yhdistyneen konsernin
saamiin tilauksiin ja niiden katteisiin; kilpailutilanne; yhdistyneen konsernin
liiketoiminta ja sen jatkuva kehittäminen ja parantaminen; ja mahdollisten tulevien
yrityskauppojen onnistuminen. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
lisäksi lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden
strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Mitään vastuuta ei oteta eikä mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai
vakuutuksia koskien tätä materiaalia anneta, eikä tämän materiaalin
totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen tai tässä esitettyihin
mielipiteisiin tulisi luottaa. Osa materiaalista on vielä luonnosmuodossa.
Materiaalin sisältämää tietoa ei ole itsenäisesti todennettu eikä sitä päivitetä.
Materiaalin sisältämä tieto, mukaan lukien tulevaisuutta koskevat lausumat,
soveltuu ainoastaan tämän materiaalin päivämääränä eikä sen tarkoituksena ole
antaa vakuutuksia tulevaisuuden tuloksista. Materiaalissa käytetty markkinoita
koskeva data, jolle ei ole osoitettu lähdettä, on Yhtiön arvio eikä sitä ole
itsenäisesti varmennettu. Yhtiö ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia
lausumia tai taloudellisia tietoja muutoin kuin lain edellyttämissä tilanteissa ja
nimenomaisesti kieltäytyy vastuusta koskien materiaalia.



Sisältö • H1 2018 tulos
• Strategia ja päivitetyt taloudelliset tavoitteet



Ensimmäisen vuosipuoliskon kohokohtia
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+37 %644 
milj. €

Uudistettu osinkopolitiikka 
kasvavaa osinkoa vuosittain

Hallinnointi- ja palvelu-
liiketoimintojen 

palkkiotuottojen kasvu

Johtoryhmän sijoitukset
noin 1,6 milj. euroa

Hallinnointi- ja palvelu-
liiketoimintojen 

yhdistetty liikevoitto H1 

300 milj. euron varainkeruu            
70 milj. euron sijoitus Eleniaan 

Kasvava

Osinko Johdon 
sijoitukset

Kehittyvä

Infra
liiketoiminta

Palkkiotuottojen 
kasvu

+30 % 
Liikevoitto

10,1 
milj. eur

Osakekohtainen tulos

Tulos/osake

4,8
senttiä

Kuusi onnistunutta 
irtautumista kahdeksan 

kuukauden aikana

Onnistuneet 

Buyout
exitit

Palkkiotuottoihin
perustuva EBIT

3x

Konsernin liikevoitto 



Palkkiotuottojen kehitys
Norvestia-kaupan jälkeen, rullaava 12 kk
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MEUR

Palkkiotuotot sisältävät liikevaihdon hallinnointi- ja palveluliiketoiminnasta: hallinnointipalkkiot ja palveluiden myynnin (palkkiotuotot).
*Muutos Q2/18 vs. Q4/16 (LTM-luvut)
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Palkkiotuotot ilman voitonjako-osuustuottoja, LTM Palkkiotuotot sisältäen voitonjako-osuustuotot, LTM

+26 %*

+34 %*



Palkkioihin perustuvan kannattavuuden kehitys
Norvestia-kaupan jälkeen, rullaava 12 kk
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MEUR

Liikevoitto sisältää hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan liikevoiton sekä konsernin keskitettyjen tukitoimintojen segmenteille kohdistamattomat tuotot ja kulut.
*Muutos Q2/18 vs. Q4/16 (LTM-luvut)
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Vertailukelpoinen liikevoitto ilman voitonjako-osuustuottoja, LTM

Vertailukelpoinen liikevoitto sisältäen normaalit voitonjako-osuustuotot, LTM

+6 milj. €*

+3 milj. €*



Liikevaihto ja liikevoitto
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Hallinnointiliiketoiminta (sis. voitonjako-
osuustuotot)

Palveluliiketoiminta Sijoitustoiminta
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1-6/2017 1-6/2018

Liikevaihdon kehitys segmenteittäin

8

+ 20 % + 84%

Poislukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
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Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävistä rahoitusvaroista 
saadut osinko- ja korkotuotot 
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17,8



Hallinnointiliiketoiminta:
Hallinnointipalkkiot kasvoivat katsauskaudella

10

Private 
Equity

Real 
Estate

Infra & 
Credit

• Buyout
• Growth
• Russia
• Muut

• NRE-rahastot
• NPI-rahasto
• Hotelli-rahasto
• BVK mandaatti
• Muut

• Mezzanine-rahastot 
(Nest Capital)

• Infra mandaatti
• Infra-rahasto 

(perusteilla)

AUM: 1 000 milj. € AUM: 1 700 milj. € AUM: 200 milj. €

Viimeisen 12kk aikana kerätty uutta 
pääomaa
Rahasto Hallinnoitavat 

pääomat, 
milj. €

Perustettu

CM NRE II 425 9/17

CM NPI 55 10/17

Growth Equity 86 12/17

Elenia-sijoitus 70 6/18

Infra-rahasto 
(perusteilla)

300                
(tavoite)

2018                 
(tavoite)

AUM yhteensä:
2 800 milj. €

1,5 
milj. €

Hallinnointiliiketoiminnan liikevoitto oli 1,5 milj. euroa. 
Liikevoitto parani kasvaneiden hallinnointipalkkioiden ja 
katsauskaudelle kohdistuneen voitonjako-osuustuoton seurauksena.

Katsauskaudelle kirjattiin 0,7 milj. euroa voitonjako-osuustuottoja, 
jotka muodostuivat pääosin InfoCaren irtautumisesta.

0,7 
milj. €

16,5% Hallinnointipalkkiot kasvoivat 16,5 % vertailukauteen 
nähden ja olivat 11,4 milj. euroa.



Palveluliiketoiminta:
Liikevaihto +84 %; CaPSin myynnin kasvu ja Scalan onnistumispalkkiot
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5,2 
milj. €

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 5,2 milj. euroa.

Liikevaihdon kasvun taustalla katsauskaudelle 
kohdistuneet Scala Fund Advisoryn onnistumispalkkiot ja 
hankintarengas CaPSin myynnin vahva kasvu.

8

Tapahtumia 1-6/2018:

CaPS CaPS-hankintarenkaan sopimusvolyymit kasvoivat 77 milj. 
euroon, 14 % viime vuoden vastaavaan kauteen verrattuna.

84 %

Segmentin liikevoitto yli kolminkertaistui viime vuoden 
vastaavaan kauteen verrattuna.

3,0 
milj. €



Sijoitustoiminta:
Hyvä aktiviteetti jatkui katsauskaudella
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1,8 
milj. €

Sijoitustoiminnan katsauskauden liikevoitto oli 6,6 milj. 
euroa. Onnistunut irtautuminen Walkista ja 
markkinasalkun tuotto vaikuttivat merkittävästi.

Markkinasalkun varoja allokoidaan uusiin tuotteisiin 
vuosien 2018-2019 aikana.

2018-
2019

Markkinasalkkua pienennetty suunnitellusti
noin 20 milj. eurolla. Varat sijoitettu pääosin omiin, 
uusiin rahastoihin.

20 
milj. €

Tapahtumia 1-6/2018:

6,6 
milj. €

Uusia exitejä ja sijoituksia katsauskaudella:

CapMan Buyoutin useat 
onnistuneet irtautumiset

CapMan Real Estaten
lukuisat kiinteistökaupat  

CapMan Buyout saanut päätökseen 
jo yhteensä kuusi irtautumista 
kahdeksan kuukauden aikana.

Lisämyyntejä odotetaan 
loppuvuoden aikana.

CapMan Real Estate saattoi 
loppuun kahdeksan
kiinteistökauppaa katsauskauden 
aikana eri puolilla Pohjoismaita.

Growth Equityn
sijoitukset  

CapMan Growth Equity sijoitti 
kahteen nopeasti kasvavaan 
suomalaiseen yhtiöön 
katsauskaudella.



Aktiivista sijoitustoimintaa katsauskaudella
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Irtautumiset Uudet 
sijoitukset 

(Infra)

(Growth Equity)

(Growth Equity)

(Buyout)

(Buyout)

(Buyout)

(Buyout)

(Buyout)

8 kauppaa eri puolilla 
Pohjoismaita

9 kauppaa eri puolilla 
Suomea

(Russia)



CapManin omat sijoitukset 30.6.2018

85,5

5,3

59,5

29,4

2,4

Rahastosijoitukset Yhteisyritykset
Markkinasijoitukset Kassa ja rahavarat
Muut sijoitukset

9.8.2018CapMan Oyj:n 1-6/2018 tulos14

Pääomasijoitukset
yhteensä 51 %

Tavoiteallokaatio
80 % 

Vuoden 2019 
loppuun mennessä.

Markkinasalkun kokoa pienennetty 
suunnitellusti 20 milj. euroa 
katsauskaudella.

Markkinasalkun varoja sijoitettiin 
pääosin omiin, uusiin rahastoihin.

Sijoitimme katsauskaudella 25,6 milj. 
euroa rahastoihin ja 
sijoitusitoumuksemme nousivat 74,8 
milj. euroon.
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CapMan tänään
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Hallinnoitavat
pääomat

2,8 mrd. eur

110 
Portfolioyhtiötä ja 
kiinteistökohdetta

>120 
Institutionaalista

sijoittajaa
asiakkaana

Sijoituspääoma
>200 milj. eur



Aktiivinen
arvonluontityö

Entistä joustavammat
ja monipuolisemmat

sijoitustuotteet

Laajeneva
sijoittajakunta

Tavoitteenamme on rakentaa CapManistä johtava
pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija



CapManin strateginen suunta
OMA TASE

KANSAINVÄLISET 
SIJOITTAJAT

POHJOISMAISET 
SIJOITTAJAT 

PAIKALLISET 
SIJOITTAJAT

AVOIMET RAHASTOT SULJETUT RAHASTOT MANDAATIT, KLUBIT, 
MUUT

Russia

Pääoman lähteet
“Laajempi
saavutettavuus”

Tuotteet
“Lisää monipuolisuutta
ja joustavuutta”

Sijoitusalueet ja
palvelut
“Aktiivinen arvonluonti”

“Monipuolinen ja
kattava valikoima
sijoitusalueita ja
palveluita”

PALVELUT

Credit

Real Estate

Buyout Growth Equity

Infra CaPS
Hankinta-

rengas

Scala
Varainhan-

kinta
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Uudet 
palvelut



Kasvustrategian eteneminen
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Merkittäviä kasvupanostuksia: 

• CMNRE II -rahaston perustaminen
• CMNPI -rahaston perustaminen
• BVK-mandaatin laajennus
• Growth Equity -rahaston perustaminen
• Infra liiketoiminnan käynnistäminen
• Palveluliiketoiminnan voimakas kasvu

2017

2018 
Vuoden 2017 kasvupanostusten 
vaikutus

Lisäpanostuksia kasvuun:

• Infra-rahaston varainhankinta meneillään
• Uusi Buyout-rahasto suunnitteilla
• Mandaatit
• Nykyisen palveluliiketoiminnan kasvu
• Uudet tuotteet ja palvelut
• Jakelukanavien vahvistaminen

Tavoite 
>10 % 

vuotuinen 
kasvu



Keskeiset kasvuprojektit H2/2018

08 August 201820

• CapManin jakelun orgaaninen 
vahvistaminen

• Mahdolliset jakelukumppanuudet

• Varainkeruu käynnissä, etenee hyvin

• Rahaston tavoitekoko 300 miljoonaa 
euroa

• Nykyisten palveluiden vahvan kasvun 
jatkaminen

• Uusien palveluiden kehittäminen

• Uuden rahaston varainkeruun 
käynnistäminen 2018

• Uusien sijoitustuotteiden 
lanseeraaminen

• Nykyisten tuotteiden uudistaminen

• Uudet, räätälöidyt mandaatit rajatuille 
sijoittajajoukoille

• Esimerkkeinä 500 milj. euron BVK 
mandaatti ja 70 milj. euron sijoitus 
Eleniaan

Jakelun vahvistaminenUudet tuotteet

Infra-rahaston 
varainkeruu

Palvelu-liiketoiminnan 
kasvu

MandaatitUusi Buyout-rahasto



Päivitetyt taloudelliset tavoitteet

21

Hallinnointi- ja 
palveluliiketoiminnan 

kasvu

>10 %
Keskimääräinen vuotuinen 

kasvutavoite

Omavaraisuusaste

>60 %

Osingonmaksu-
tavoite

CapManin tavoitteena on 
jakaa vuosittain kasvavaa 

osinkoa 
osakkeenomistajilleen

Oman pääoman 
tuotto 

>20 %
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Osakekohtainen osinko  
kasvanut joka vuosi 

vuodesta 2012 

Toteuma 1-6/2018:
30%*

Toteuma 1-6/2018: 
11%

Toteuma 6/2018: 
58%

*Poislukien voitonjako-osuustuotot ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
Taloudelliset tavoitteet ovat ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
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Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, senttiä Osinko/osake, senttiä

CapMan haluaa olla entistä parempi osingonmaksaja
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senttiä

• CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa 
osinkoa osakkeenomistajilleen.

• Hyvä taloudellinen tila ja vahva tase tukevat 
tätä tavoitetta.



Rakennamme pohjaa paremmalle kannattavuudelle
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%
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto Oman pääoman tuottotavoite

>20 % saavutetaan:

− Vahvistuneisiin palkkiotuottoihin 
perustuvalla kannattavuudella

− Vahvoilla sijoitustoiminnan tuotoilla

− Lähivuosina näköpiirissä olevien 
merkittävien voitonjako-
osuustuottojen realisoinnilla
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Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2018
Osakkeenomistaja Osakkeet ja

äänet, kpl
Osuus

osakkeista ja
äänistä (%)

1 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 898 500 7,45
2 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 10 737 228 7,34
3 OY Inventiainvest AB 7 024 794 4,81
4 Laakkonen Mikko Kalervo 6 378 320 4,36
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3 675 215 2,51
6 Joensuun Kauppa Ja Kone Oy 3 511 853 2,40
7 Vesasco Oy 3 088 469 2,11
8 Valtion Eläkerahasto 2 500 000 1,71
9 Winsome Oy 2 130 043 1,46
10 Heiwes Oy 2 094 480 1,43

10 suurinta yhteensä 52 038 902 35,6 %
Johtoryhmä 1 049 066 0,7 %
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• Yli 17 700 
osakkeen-
omistajaa

CapManin
johtoryhmä on 
katsauskaudella 
lisännyt 
omistustaan yli 
miljoonaan 
osakkeeseen.



CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen. Aikaisemmin yhtiön
tavoitteena oli maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Hallinnointi- ja
palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman
pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Nämä tavoitteet pidetään ennallaan.
Yhtiön uutena tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia. Aikaisemmin yhtiön
tavoitteena oli, että nettovelkaantumisaste olisi keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason
vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen
kasvun jatkuvan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2018 aikana. Tavoitteenamme
on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja
sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja
kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit
sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat
CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen

lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvä
vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita
vuodelle 2018.

Näkymäarvio vuodelle 2018



IR-kalenteri ja IR-tiimi
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IR-kalenteri 2018 IR-tiimi

Joakim Frimodig, toimitusjohtaja
puh. +358 50 529 0665
joakim.frimodig@capman.com

Niko Haavisto, talousjohtaja
puh. +358 207 207 583
niko.haavisto@capman.com

Katariina Kataja, päällikkö, viestintä ja IR
puh. +358 40 527 1427
katariina.kataja@capman.com

• Evli sijoittajalounas
12.9.2018
Aleksanterinkatu 19 A, Helsinki

• Sijoittaja 2018 -tapahtuma
20.9.2018
Messukeskus, Helsinki 

• CF&B Large & MidCap -tapahtuma
8.-9.10.2018
Hotel Westin 3 Rue de Castiglione, 
Pariisi, Ranska

• 1-9/2018 osavuosikatsaus
1.11.2018
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