
CapManin
2018 tulos

Merkittävät strategiset
hankkeet toteutuivat

J o a k i m  F r i m o d i g ,  
t o i m i t u s j o h t a j a

H e l s i n k i ,  3 1 . 1 . 2 0 1 9

CAPMAN OYJ

1-12 2018



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 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.
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Merkittäviä hankkeita toteutettu viimeisten kuukausien 
aikana

3 1 . 1 . 2 0 1 93

BVK:lta saadun 
mandaatin 

kasvattaminen

820 milj. 
euroon

Infra-rahastoon 
kerätty 

140 milj. 
euroa 

Varainhankinta 
jatkuu 

suunnitellusti

Uusi Infra-
mandaatti

Hallinnoitavien pääomien kasvu >400 milj. euroa
Hallinnointipalkkioiden kasvu >4 milj. euroa 

(kokonaisuudessaan 1/2019 alkaen)

JAM Advisors Oy:n 
enemmistön 

hankinta

• Uusi palveluliiketoiminta jolla 
huomattavaa kasvupotentiaalia

• >3 m€ liikevaihtoa

• Vahvistettu asema pienempien 
institutionaalisten sijoittajien 
keskuudessa



Toteutetut projektit osana CapManin strategiaa
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PÄÄOMA-
SIJOITUKSET REAL ESTATE INFRA

Buyout-rahastot

CAPS

SCALA

AVOIMET RAHASTOT
SULJETUT 
RAHASTOT

MANDAATIT, KLUBIT, 
MUUT

KANSAINVÄLISET 
SIJOITTAJAT

POHJOISMAISET 
SIJOITTAJAT

PAIKALLISET 
SIJOITTAJAT

JAM Advisors

PALVELUT

Oma tasePääoman-
lähteet
“Laajempi 
sijoittajakunta”

Tuotteet
“Lisää 
monipuolisuutta ja 
joustavuutta”

Growth-rahasto

Credit-rahastot

Lisäarvostrategiat
(NRE-rahastot)

Tuottostrategiat
(NPI & hotelli -rahastot)

Mandaatit (BVK)

Infra-rahasto

Mandaatit

Muut rahastot

Aktiivinen
arvonluonti
“Aktiivinen 
arvonluonti”
“Monipuolinen ja 
kattava valikoima 
sijoitusalueita ja 
palveluita”

JAM
X-Ray & raportointi



Kasvustrategia etenee suunnitelman mukaisesti
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• CapMan Nordic Real Estate
II -rahasto perustettu

• CapMan Nordic Property 
Income -rahasto perustettu

• Growth Equity liiketoiminta-
alue ja -rahasto perustettu

• Infra-liiketoiminta-alue 
perustettu

• Palveluliiketoiminnan vahva 
kasvu

• Infra-rahasto
perustettu

• Ensimmäinen Infra-
mandaatti toteutettu

• BVK:lta saatu
mandaatti kasvatettu

• Palveluliiketoiminnan
vahva kasvu jatkunut

• Infra-rahaston
varainhankinta jatkuu
suunnitellusti

• Toinen Infra-mandaatti
toteutettu

• JAM Advisorsin
enemmistön hankinta

• Buyoutin
varainhankinta
aloitettu

• Palveluliiketoiminnan
vahva kasvu jatkuu

• Uudet sijoitustuotteet
ja uusien
pääomanlähteiden
hankinta suunnitteilla

2017

2018

2019
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Vuoden 2018 kohokohdat

Palkkiotuottojen kasvu

22 %

Hallinnoitavien pääomien 
kasvu lokakuun jälkeen

+€400m

20 
Uutta sijoitusta ja

15
irtautumista 

Palkkiotuottoihin 
perustuvan 

kannattavuuden kasvu 

108 %

Osinkoehdotus

0,12 €/osakkelta

Rahastojen tuotto

+10 %



Palkkiotuotot sekä palkkioihin perustuva kannattavuus 
ovat kehittyneet vahvasti
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Palkkiotuotot sisältävät hallinnointipalkkiot ja palveluiden myynnin konsernitasolla. Liikevoitto sisältää hallinnointi- ja palveluliiketoiminnasta saadun 
liikevoiton ilman voitonjako-osuustuottoja. 

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Palkkiotuotot ilman voitonjako-
osuustuottoja, LTM

2018
+22 % 

MEUR MEUR

0

1

2

3

4

5

6

7

Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018

Vertailukelpoinen liikevoitto, ilman 
voitonjako-osuustuottoja, LTM

2018
+6 m€



Strategisen suunnan myötä painoarvot ansainnassa muuttuvat 
kohti tasaisempaa ja ennustettavampaa mallia

3 1 . 1 . 2 0 1 98

Havainnollistava kuva, vuoden 2018 näkymäarvio avataan kalvolla 16

Aika Aika Aika

Palkkiotuotot

Oman taseen tuotto

Voitonjako-
osuustuotot

CapMan historiallisesti CapMan tänään CapMan tulevaisuudessa 
– Pitkän aikavälin tavoite

Voitonjako-
osuustuotot

Oman taseen tuotto

ROE 20 %
(Oman 

pääoman
tuottotavoite
keskimäärin)

Voitonjako-
osuustuotot

Voitonjako-
osuustuotot

Palkkiotuotot



Hotelli-
rahasto

Nykyistä liiketoimintaa täydennetään uusilla tuotteilla
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Lyhyen aikavälin kannattavuus

Pidemmän
aikavälin

tuottopotentiaali

Buyout

NRE

CaPS

Nest

Infra-
rahasto

Korkea

Kohtalainen

Matala Korkea

BVK

NPI

…täydennetään uusilla CapMan-tuotteilla ja -palveluilla

Pidemmän aikavälin tuotteita…
Perinteiset

Viimeisen 15 kk aikana lanseeratut

Infra-
mandaatti I

Scala

Growth

Havainnollistava kuva

Strateginen suunnitelma

Infra-
mandaatti II

Uudet
pääoma-
sijoitus-
tuotteet

Uudet
Infra-

sijoitus-
tuotteet

Uudet
Credit 

sijoitus-
tuotteet

Uudet
kiinteistö-
sijoitus-
tuotteet Uudet

palvelut

JAM 
Advisors



Liikevaihto ja liikevoitto

7,5

16,6

26,0

34,8
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2017 2018
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M€ MEUR



Liikevoiton kehitys Q4 2018

14,9

12,0

1,0 5,7

1,7

0

2

4

6

8
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14

16

18

20

1-9 2018 Profit (ex. changes in
FV)

Changes in FV (ex.
trading portfolio)

Changes in trading
portfolio FV

1-12 2018
Käyvän arvon muutokset

(Ilman kaupankäyntisalkun 
muutoksia)

Tulos 
(pl. Käyvän arvon 

muutokset)

Kaupankäyntisalkun käyvän 
arvon muutokset
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M€



Markkinakehityksen vaikutus Q4 2018

• Kaupankäyntisalkussa -9 % tai -5,7 m€ 
käyvän arvon muutos Q4 (vrt. esim. -15 % 
HEX) 

• Kaupankäyntisalkkua myyty yhteensä 35 
m€ 2018, josta 21 m€ myyty Q1-Q3 2018 
ja 14 m€ myyty Q4.

• Kaupankäyntisalkku ei kuulu CapManin 
ydinliiketoimintaan ja sen vuoksi myynti 
jatkuu 2019

• Omat rahastosijoitukset kehittyivät 
positiivisesti vuonna 2018, +10 % 
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CapManin osakekurssi ja OMX Helsinki 
10/18 – 01/19 

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

01/10/2018 01/11/2018 01/12/2018 01/01/2019

CapMan Oyj

OMX Helsinki

-15 % Q4



CapManin omat sijoitukset 31.12.2018

80,6

8,2
39,0

54,5

Sijoitukset rahastoihin Muut sijoitukset Kaupankäyntisalkku Käteinen ja likvidit varat
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Pääomasijoitukset
yhteensä 49 %

Yhteensä
182 m€

Sitoumukset
rahastoihin 98 m€

31.12.2018 (vrt. 67 
m€ vuosi sitten) 

muuttavat allokaatiota
pääomasijoituksiin

Käyvän arvon muutokset
2018: 

Sijoitukset rahastoihin +10 %
Kaupankäyntisalkku -3%



CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa
osinkoa
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Vertailukelpoinen tulos/osake, senttiä Osinko/osake, senttiä

3 1 . 1 . 2 0 1 91 4

Hallituksen ehdotus: 
12 senttiä/osake 

vuodelle 2018 

Ehdotuksen perusteella 
CapManin osinko kasvaisi

kuudetta vuotta 
yhtämittaisesti

Likvidit varat >90 m€ 
Jakokelpoiset varat >90 m€ 

Omavaraisuusaste 59 %



Pidemmän aikavälin taloudelliset tavoitteet
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Hallinnointi- ja
palveluliiketoiminnan

kasvu

>10 %
Keskimääräinen

vuotuinen kasvutavoite

Omavaraisuusaste

>60 %

Osingonmaksu-
tavoite

CapManin tavoitteena 
on jakaa vuosittain 
kasvavaa osinkoa 

osakkeenomistajilleen

Oman pääoman 
tuotto 

>20 %
Keskimäärin

Hallituksen ehdotus
12 senttiä/osake

Osakekohtainen osinko  
kasvanut joka vuosi vuodesta 

2012 

Toteuma 2018:
22 %*

Toteuma 2018: 
7 %

Toteuma 2018: 
59 %

*Palkkiotuotot sisältävät hallinnointipalkkiot ja palveluiden myynnin konsernitasolla poislukien voitonjako-osuustuotot ja vertailukelpoisuuteen 
vaikuttavat erät. Taloudelliset tavoitteet ovat ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
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Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2019

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa.
Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että
omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua
liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien
palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja
Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä
mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

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

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät
vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle
2019.
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CapMan + JAM Advisors
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Teknologisesti edistyksellistä raportointi-, 

analyysi- ja varainhoitopalvelua sekä laajennettu 

asiakasverkosto



JAM Advisors
Sijoituspäätöksiä tiedolla, jota muilla ei ole
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Perustettu

2012
Henkilöstö

25
Liikevaihto

3,3 m€ 

Asiakkaita

100+

Palvelun parissa 
raportoitava 
varallisuus

9 mrd€ 

Finanssivalvonnan 
myöntämä

SiPa-
lupa

Suomalaiset 

keski-
suuret

sijoittajat
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JAMin palvelutarjooma

1. Konsolidoitu raportointi 2. X-Ray

3. Varainhoito4. Sijoitusratkaisut

Konsolidoitu selkeä näkymä asiakkaan 
varallisuudesta varainhoitajasta, 

pankkiasiakkuudesta ja omaisuuslajista 
riippumatta

Avoimeen arkitektuuriin perustuvat 
sijoitusratkaisut takaavat tehokkaimmat ja 

tuottavimmat ratkaisut

Asiakkaan tarpeeseen räätälöidyt ratkaisut

Uusia listaamattomaan markkinaan 
perustuvia ratkaisuja kehitteillä

Ainutlaatuinen asiakkaan salkun 
kokonaisuuden ja tarpeiden ymmärtäminen 

sekä rikastettua tietoa yli 10 000 
sijoitusinstrumentista

“Varainhoitoa tiedolla, jota muilla ei ole”

Sijoituskohteiden ja salkun 
kokonaisvaltainen analyysi ja visualisointi 

mahdollistaa valistuneempien 
sijoituspäätösten tekemisen



JAMin konsepti pähkinänkuoressa
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Sijoittaja

Varain-
hoitaja

1

Varain-
hoitaja

2

Varain-
hoitaja 

3

Varain-
hoitaja 

4

Varain-
hoitaja 

5

Investor

Varain-
hoitaja

1

Varain-
hoitaja

2

Varain-
hoitaja

3

Varain-
hoitaja

4

Varain-
hoitaja

5

Perinteinen raportointi Konsolidoitu raportointikonsepti

SIJOITTAJA

Raportointi on perinteisesti varainhoitajakohtainen 
palvelu sijoittajille

JAM konsolidoi raportoitavaa tietoa monesta eri lähteestä ja 
läpivalaisee sijoittajan varallisuuden kokonaisvaltaisesti 

varainhoitajasta ja omaisuuslajeista riippumatta



Näin JAM tuottaa lisäarvoa asiakkailleen
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Konsolidaatio
Tiedon 

rikastaminen
X-Ray -

analytiikka

Räätälöity 
raportointi

X-Ray online

Varainhoito

Varainhoitaja 1

Varainhoitaja 2

Varainhoitaja 3

Varainhoitaja 4

Varainhoitaja 5

Hinta- & 
allokaatio-

syöte 1

Hinta- & 
allokaatio-

syöte 2

Hinta- & 
allokaatio-

syöte 3

Raportoitavat tiedot

Muut

JAMin prosessi Asiakasrajapinta

Automatisoitu palvelu

Ensiluokkainen laatu ja skaalautuvuus

Algoritmeihin perustuvat menetelmät ja tekoälyä 
hyödyntävät ratkaisut 
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Uutta  
palveluliiketoimintaa 
ainutlaatuisella 
arvonluontikulmalla

Laajennettu verkosto 
pienten ja keskisuurten 
institutionaalisten 
sijoittajien 
keskuudessa

Merkittäviä 
ristiinmyynti-
mahdollisuuksia

• CapManille uusi palkkiotuottoja kerryttävä palveluliiketoiminta, jolla on kestäviä 
kilpailuetuja

• JAMilla erinomaiset kasvunäkymät ja erittäin skaalautuva palvelukokonaisuus

• JAMin kasvavalle sijoittajakunnalle (raportoitava varallisuus yhteensä noin 9 
mrd €) parannettu mahdollisuus sijoittaa listaamattomaan markkinaan

• CapManin nykyisten tuotteiden lisäksi järjestely mahdollistaa uusien, 
pienemmille sijoittajille sopivimpien, CapMan-tuotteiden kehittämisen

• Mahdollisuudet solmia uusia läheisiä suhteita pääasiassa kotimaisiin 
instituutiosijoittajiin, säätiöihin, perheiden sijoitusyhtiöihin ja varakkaisiin 
yksityishenkilöihin, joista monet haluavat kasvattaa allokaatioitaan 
pääomasijoituksiin.   

CapMan laajentaa palvelukokonaisuuttaan ja 
asiakasverkostoaan



Järjestely osana CapManin strategiaa
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PÄÄOMA-
SIJOITUKSET REAL ESTATE INFRA

Buyout-rahastot

AVOIMET RAHASTOT
SULJETUT 
RAHASTOT

MANDAATIT, KLUBIT, 
MUUT

KANSAINVÄLISET 
SIJOITTAJAT

POHJOISMAISET 
SIJOITTAJAT

PAIKALLISET 
SIJOITTAJAT

PALVELUT

Oma tase

Growth-rahasto

Credit-rahastot

Lisäarvostrategiat
(NRE-rahastot)

Tuottostrategiat
(NPI & hotelli -rahastot)

Mandaatit (BVK)

Infra-rahasto

Mandaatit

Muut rahastot

X-RAY & RAPORTOINTI

CaPS

VARAINHOITO

Pääoman-
lähteet
“Laajempi 
sijoittajakunta”

Tuotteet
“Lisää 
monipuolisuutta ja 
joustavuutta”

Aktiivinen
arvonluonti
“Aktiivinen 
arvonluonti”
“Monipuolinen ja 
kattava valikoima 
sijoitusalueita ja 
palveluita”



Järjestelyn yhteenveto
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JAM Advisorsin nykyomistajat

60 %  
JAMin 

osakkeista

5,1 milj. 
CapManin 
osaketta

60 % 40 %

JAM Advisorsin nykyomistajat
~3 %

Järjestely lyhyesti Järjestelyn jälkeen

60 %
CapManin osuus JAMissa

5,1 miljoonaa 
uutta CapManin osaketta maksetaan 

nykyomistajille kauppahintana, 
osakkeissa 2 vuoden ns. lock-up

CapManilla

Optio hankkia jäljelle 
jäävä 40 % 

vuonna 2023



Yritysjärjestelyn vaikutus pidemmän aikavälin taloudellisiin
tavoitteisiin

3 1 . 1 . 2 0 1 92 6

Hallinnointi- ja
palveluliiketoiminnan

kasvu

>10 %
Keskimääräinen

vuotuinen kasvutavoite

Omavaraisuusaste

>60 %

Osingonmaksu-
tavoite

CapManin tavoitteena 
on jakaa vuosittain 
kasvavaa osinkoa 

osakkeenomistajilleen

Oman pääoman 
tuotto 

>20 %
Keskimäärin

Positiivinen Neutraali 2019 
ja positiivinen

sen jälkeen

NeutraaliNeutraali

Yritysjärjestelyllä ei ole vaikutusta CapManin vuoden 2019 taloudellisiin tavoitteisiin
(julkaistu 31.1.2019)



3 1 . 1 . 2 0 1 92 7

CapMan + JAM Advisors

3 1 . 1 . 2 0 1 9

Teknologisesti edistyksellistä raportointi-, 

analyysi- ja varainhoitopalvelua sekä laajennettu 

asiakasverkosto
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