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Noin 11 miljoonan euron Osakeanti
Enintään 1 900 890 Myyntiosakkeen Osakemyynti
Merkintähinta 4,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta

Tämä esite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun julkisen osakeyhtiön Administer Oyj:n (”Administer” tai ”Yhtiö”) Listautumisannin (kuten 
määritelty jäljempänä) yhteydessä. Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla enintään noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti 
enintään 2 264 110 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Bocap SME 
Achievers Fund II Ky (”Myyjä”) tarjoaa ostettavaksi alustavasti enintään 1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä 
Uusien osakkeiden kanssa ”Tarjottavat osakkeet”) (”Osakemyynti” ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja pri-
vate placement -järjestelyissä kansainvälisesti (”Instituutioanti”) sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiöön tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin merkintä-
aikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa
(”Henkilöstöanti”). Tarjottavia osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa 4,86 euron merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintä-
hinta”). Merkintähinta Henkilöstöannissa on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Henkilöstöannin 
Merkintähinta”).

Evli Pankki Oyj (”Evli”) toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) sekä First North Growth Market Finland -sääntöjen mukaisena 
hyväksyttynä neuvonantajana. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) merkintäpaikaksi Yleisöannissa, minkä lisäksi Nordnet 
ottaa myös merkintöjä vastaan Instituutioannissa. Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjänä toimivalle Evlille oikeuden 
lisätä Tarjottavien osakkeiden määrää enintään 620 000 Uudella osakkeella yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumis-
annin yhteydessä (”Lisäosake-erä”).

Listautumisannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy Yleisöannin ja Henkilöstöannin osalta 16.12.2021 kello 16.00 
(Suomen aikaa) ja Instituutioannin osalta arviolta 17.12.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa), ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Listautumisannin 
tarkemmat ehdot on kuvattu Esitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Aurator Varainhoito Oy ja tietyt muut tämän Esitteen kohdassa 
”Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – Merkintäsitoumukset” luetellut ammattimaiset sijoittajat (”Ankkurisijoittajat”) 
ovat tietyin edellytyksin kukin erikseen sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään Tarjottavia osakkeita yhteensä 12,6 miljoonalla 
eurolla Merkintähintaan.

Yhtiön osakkeet (”Osakkeet”) eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena ennen Listautumisantia millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä
markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Hel-
sinki”) ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North”) arviolta 7.12.2021. Yhtiö hakee Osak-
keidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi First Northissa kaupankäyntitunnuksella ADMIN (”Listautuminen”). Kaupankäynnin Osakkeilla odote-
taan alkavan First Northissa arviolta 21.12.2021 edellyttäen, että Nasdaq Helsinki hyväksyy Yhtiön listalleottohakemuksen.

Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen sisältyy riskejä. Katso lisätietoja kohdasta ”Riskitekijät”.

Nasdaq First North Growth Market on rekisteröity pk-yritysten kasvumarkkina, joka on Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin (EU 
2014/65) mukainen monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, sellaisena kuin se on implementoitu Tanskan, Suomen ja Ruotsin kansalliseen lainsää-
däntöön, ja jota ylläpitää Nasdaq-konserniin kuuluva pörssi. Nasdaq First North Growth Market -liikkeeseenlaskijoihin ei sovelleta kaikkia samoja 
sääntöjä kuin säännellyillä markkinoilla, kuten on määritelty EU-lainsäädännössä (niin kuin se on implementoitu kansalliseen lakiin). Nasdaq First 
North Growth Market -liikkeeseenlaskijat noudattavat sen sijaan pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä ja sään-
nöksiä. Nasdaq First North Growth Market -liikkeeseenlaskijaan sijoittaminen saattaa tämän vuoksi sisältää suuremman riskin kuin säännellyllä mark-
kinalla toimiviin liikkeeseenlaskijoihin sijoittaminen. Kaikilla Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan liikkeeseenlaskijoilla on hyväksytty 
neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

Tietyissä maissa, kuten Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa tä-
män Esitteen jakeluun saattaa liittyä lakisääteisiä rajoituksia. Tätä Esitettä tai Listautumisantia koskevaa muuta materiaalia ei tule toimittaa tai julkaista 
missään maassa noudattamatta kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Tämä Esite ei ole tarjous laskea liikkeeseen tai myydä Osakkeita kenellekään 
sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle olisi paikallisen lainsäädännön tai muiden määräysten vastainen. Osakkeita ei ole 
rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), tai minkään 
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä Osakkeita saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoi-
hin, tietyin poikkeuksin. Osakkeita tarjotaan Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -sääntöä.

Pääjärjestäjä

Evli Pankki Oyj
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ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) (”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä jul-
kaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta, muutoksineen (”Esiteasetus”), komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 arvopa-
pereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja hyväksymisen osalta sekä komission 
asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta (liitteet 1, 11 ja 20), muutoksineen, komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/979 Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden julkaisemista ja luo-
kittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission de-
legoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta, muutoksineen, sekä Finanssivalvonnan mää-
räysten ja ohjeiden mukaisesti. Tämä Esite sisältää lisäksi tiivistelmän, joka on laadittu Esiteasetuksen 7 artiklan edellyttämässä muodossa. Tämä Esite 
on laadittu suomenkielisenä. Esitteestä ja tiivistelmästä on laadittu englanninkielinen asiakirja, joka vastaa suomenkielistä Esitettä tiettyjä muille kuin 
suomalaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille tarkoitettuja lisätietoja lukuun ottamatta. Finanssivalvonta on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena 
viranomaisena hyväksynyt Esitteen. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ym-
märrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Sijoittajien on tehtävä oma arvionsa arvopapereihin sijoittamisen tarkoituksenmukaisuu-
desta. Tätä Finanssivalvonnan hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Tämän Esitteen 
hyväksymispäätöksen numero on FIVA 84/02.05.04/2021. Mikäli alkuperäisen suomenkielisen Esitteen ja englanninkielisen asiakirjan välillä on eroa-
vaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Tässä Esitteessä termit ”Yhtiö”, ”Administer” tai ”Konserni” tarkoittavat Administer Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, 
että termillä tarkoitetaan ainoastaan Administer Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintayksikköä. Viittauksilla osakkeisiin, osakepääomaan tai 
hallinnointitapaan tarkoitetaan kuitenkin Administer Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallinnointitapaa.

Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n toimimaan Listautumisannin Pääjärjestäjänä sekä First North Growth Market Finland -sääntöjen mukaisena 
hyväksyttynä neuvonantajana.

Tämä Esite on laadittu Tarjottavien osakkeiden tarjoamista varten. Mahdollisten sijoittajien tulisi sijoituspäätöstä tehdessään tukeutua ainoastaan tämän 
Esitteen sisältämään tietoon sekä omiin Yhtiötä ja Listautumisannin ehtoja sekä niihin liittyviä etuja ja riskejä koskeviin tutkimuksiinsa. Mahdollisten 
sijoittajien ei tule tukeutua Pääjärjestäjään tai sen lähipiiriin kuuluviin tahoihin tai muuhun kolmanteen tahoon (pl. sijoittajan omat neuvonantajat)
minkään tähän Esitteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöstä tehdessään. Ketään ei ole valtuutettu 
antamaan Listautumisannista mitään muita tietoja tai lausumia, ja jos tällaisia tietoja tai lausumia on annettu, niihin ei tule tukeutua ikään kuin ne 
olisivat Yhtiön tai Pääjärjestäjän valtuuttamia. Yhtiö, Pääjärjestäjä tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Tarjottavien 
osakkeiden tarjouksensaajille, merkitsijöille tai ostajille niiden Tarjottaviin osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain no-
jalla. 

Ennen sijoituspäätöstä mahdollisia sijoittajia kehotetaan huolellisesti tutustumaan koko Esitteeseen. Sijoittajien tulisi harkintansa mukaan konsultoida 
neuvonantajiaan ennen Tarjottavien osakkeiden merkitsemistä. Sijoittajien tulisi tehdä itsenäinen arvio Tarjottavien osakkeiden merkinnän tai ostamisen 
oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista, taloudellisista ja muista seurauksista ja riskeistä.

Tässä Esitteessä olevat tiedot on annettu tämän Esitteen päivämääränä. Tämän Esitteen toimittaminen tai tähän liittyvä tarjoaminen, myynti tai jakelu 
ei tarkoita sitä, että kaikki tässä Esitteessä esitetyt tiedot olisivat paikkansapitäviä tulevaisuudessa, ja ettei Yhtiön liiketoiminnassa olisi tapahtunut 
muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa tai ovat vaikuttaneet haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen tai taloudelliseen asemaan tämän 
Esitteen päivämäärästä lähtien. Mikäli sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kuin Listautumisannin merkintäaika
päättyy, ilmenee merkittävä uusi seikka tai Esitteessä havaitaan olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka voi vaikuttaa arvopapereiden arvi-
ointiin, Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Sitoumuksen ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla on oikeus Esite-
asetuksen mukaisesti peruuttaa sitoumuksensa kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkaistu. Peruuttamisoikeuden 
käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Listautumis-
annin merkintäajan päättymistä. Esitteen voimassaoloaika päättyy Listautumisannin merkintäajan päättyessä. Mikäli Esitteen voimassaoloajan päätty-
misen jälkeen ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olennaisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei velvollisuutta täydentää Esitettä enää ole.

Monissa maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa, 
Esitteen jakelu ja Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen liittyy lakisääteisiä rajoituksia, jotka koskevat esimerkiksi rekisteröintiä, listalleottoa, ja listal-
leoton edellytyksiä. Tarjottavien osakkeiden merkittäväksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisissa maissa, joissa tällainen tarjoaminen 
olisi lainvastaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Esitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai julkis-
tusmateriaalien) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen jakaminen voi johtaa lakien tai säännösten rikkomi-
seen.

Tarjottavia osakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Tarjottaviin osakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja tai mainoksia 
saa levittää tai julkaista valtioissa, joissa tämä rikkoisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiö ja Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tule tekemään 
mitään toimenpiteitä Tarjottavien osakkeiden yleisölle tarjoamisen sallimiseksi Suomen ulkopuolella. Yhtiö ja Pääjärjestäjä kehottavat tämän Esitteen 
haltuunsa saavia henkilöitä hankkimaan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tarjottavia osakkeita voidaan kuitenkin tarjota 
sijoittajille Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa kokeneille sijoittajille tilanteessa, jossa jokin Esite-
asetuksen poikkeuksista soveltuu.

Tarjottavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti tai missään Yhdysvaltain osavaltion 
arvopaperiviranomaisessa. Tarjottavia osakkeita ei saa, tietyin poikkeuksin, tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai toimittaa suoraan tai 
välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän Esitteen jakelua. Tätä 
Esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Tarjottavia osakkeita ei 
saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisessa maassa.

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Esitteen vastoin näitä rajoituksia riip-
pumatta siitä, ovatko nämä henkilöt tulevia Tarjottavien osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia.

Yhtiö varaa oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaisesti päättää sellaisten Tarjottavien osakkeiden merkinnän hylkäämisestä, jonka Yhtiö tai sen 
edustaja uskoo voivan johtaa minkä tahansa lain, säännön tai säännöksen rikkomiseen.

Sijoittajien ei tule pitää tässä Esitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena, sijoitus- tai veroneuvonantona. Jokaisen sijoittajan tulisi tarvittaessa kääntyä 
omien neuvonantajiensa puoleen Listautumisantiin liittyvän oikeudellisen, sijoitus- tai veroneuvonnan saamiseksi.
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TIIVISTELMÄ

Johdanto ja varoitukset

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osiot, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää Esiteasetuksen 
mukaisesti. Tätä tiivistelmää tulee lukea Esitteen johdantona. Sijoittajan tulee perustaa päätöksensä sijoittaa arvopapereihin Esittee-
seen kokonaisuutena. Arvopapereihin sijoittava sijoittaja voi menettää kaiken tai osan sijoitetusta pääomasta. Jos tuomioistuimessa 
pannaan vireille Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi sovellettavan lainsäädännön mukaan 
joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista. Yhtiö vastaa siviilioikeudellisesti tästä tii-
vistelmästä vain, jos tiivistelmä luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen 
tai jos tiivistelmässä ei luettuna yhdessä Esitteen muiden osien kanssa anneta keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkit-
sevat sijoittamista Tarjottaviin osakkeisiin.

Liikkeeseenlaskijan yhteystiedot ovat seuraavat:

Liikkeeseenlaskijan nimi: .................................... Administer Oyj
Osoite: ................................................................. Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki
Yritys- ja yhteisötunnus:...................................... 0593027–4
Oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus): .................... 743700M4YLEWP2UNWG60
Osakkeiden ISIN-koodi: ...................................... FI4000513411
Kaupankäyntitunnus:........................................... ADMIN

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille koskien Osakkeiden listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -
markkinapaikalle (”First North”). Finanssivalvonta on asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) mukaisena toimivaltaisena viran-
omaisena hyväksynyt tämän esitteen (”Esite”) 3.12.2021. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää 
Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä Finanssivalvonnan hyväk-
syntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. Tämän Esitteen hyväksymispäätöksen 
numero on FIVA 84/02.05.04/2021.

Toimivaltaisen viranomaisen eli Finanssivalvonnan, joka hyväksyy tämän Esitteen, yhteystiedot ovat seuraavat:

Finanssivalvonta
PL 103, 00101 Helsinki
Puhelinnumero: +358 9 183 51
Sähköposti: kirjaamo@finanssivalvonta.fi

Keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta
Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija

Liikkeeseenlaskijan nimi on Administer Oyj (aiemmin Administer Oy) ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä (”Kaupparekisteri”) y-tunnuksella 0593027–4. Yhtiön LEI-tunnus on 
743700M4YLEWP2UNWG60. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja sen toimintaan sovelletaan Suomen lakia.

Yleistä

Administer on suomalainen, vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä ohjelmistopalve-
luja tarjoava Konserni. Administerin tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita, jotka Administerin johdon näke-
myksen mukaan on historiallisesti mielletty jäykäksi ja epäinnovatiiviseksi, kehittämällä uutta teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Yhtiön 
johdon arvion mukaan Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista taloushallintopalvelujen tarjoajista Suomessa sekä 
palkkalaskelmien määrällä mitattuna1 Suomen suurin HR- ja palkkahallintopalvelujen tarjoaja Suomessa. Konserniin kuuluu yhteensä 
22 yritystä, joista merkittävimmät ovat emoyhtiö Administer Oyj sekä Yhtiön suoraan tai välillisesti omistamat Silta Oy, Adner Oy ja
Emce Solution Partner Oy. Lisäksi Yhtiö omistaa osuuden Kuntalaskenta Oy:stä, Yrittäjän Polku Oy:stä ja Serveria Oy:stä, jotka eivät 
kuitenkaan ole osa Konsernia.

Administerin asiakaskuntaan kuuluu kaikenkokoisia organisaatioita aina pienistä ja keskisuurista yrityksistä suuryrityksiin, kuntiin ja 
kaupunkeihin. 30.11.2021 Konserni työllisti yhteensä 590 työntekijää. Administerilla on Suomessa yhteensä 21 toimipistettä, minkä 
lisäksi Administerilla on toimipisteet myös Tukholmassa Ruotsissa ja Tallinnassa Virossa.

Osakkeet ja omistus

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kaksikymmentäkaksi (22) osakkeenomistajaa. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön kym-
menen (10) suurinta osakkeenomistajaa:

1 Palkkalaskelmien määrä pohjautuu Administerin johdon julkisista lähteistä saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.



2

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä 
Peter Aho ............................................................................................. 6 880 980 60,84
Bocap SME Achievers Fund II Ky ...................................................... 1 900 890 16,81
Sijoitus Oy MC Invest Ab1) ............................................................... 1 102 620 9,75
Kimmo Herranen .............................................................................. 227 820 2,01
Mats Hentzel...................................................................................... 199 860 1,77
Päivi Husu.......................................................................................... 172 500 1,53
AB Förvaltningsfinans Del Credere................................................... 164 820 1,46
Emceläiset Oy.................................................................................... 162 840 1,44
CreaCap Oy ....................................................................................... 112 500 0,99
JP Accounting Oy Ab ........................................................................ 75 750 0,67
Muut osakkeenomistajat .................................................................... 309 420 2,74

Yhtiön osakkeet yhteensä ................................................................ 11 310 000 100,00

1) Yhtiön hallituksen varajäsen Rolf Backlund omistaa 33 % Yhtiön osakkeenomistajan Sijoitus Oy MC Invest Ab:n osakkeista 
ja 53,3 % äänistä.

Peter Aho omistaa tämän Esitteen päivämääränä 60,84 prosenttia Yhtiön osakkeista (”Osakkeet”) ja äänistä. Näin ollen Peter Aholla 
on Arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta Yhtiössä tämän Esitteen päivämääränä.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Yhtiötä koskevaan osakassopimukseen, joka päättyy Listautumisen toteutuessa. Yhtiön hal-
lituksen jäsenet Julianna Borsos ja Kai Myllyneva on valittu Yhtiön hallitukseen Yhtiötä koskevan osakassopimuksen määräyksen 
perusteella, jonka nojalla Yhtiön osakkeenomistajalla Bocap SME Achievers Fund II Ky:llä on oikeus nimetä kaksi (2) hallituksen 
jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön hallitukseen kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu sekä hallituksen varsinai-
set jäsenet Peter Aho, Julianna Borsos, Risto Koivula ja Kai Myllyneva sekä hallituksen varajäsen Rolf Backlund.

Tämän Esitteen päivämääränä Administerin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Peter Aho, talousjohtaja Johan Idman, strategia-
johtaja Kati Paulin, markkinointi- ja viestintäjohtaja Kati Lehesmaa, henkilöstöjohtaja Outi Tenhola, myyntijohtaja Jussi Jaakkola, 
Emce Solution Partner Oy:n toimitusjohtaja Markus Backlund, Adner Oy:n toimitusjohtaja ja Administerin tietohallintojohtaja Jukka 
Iivonen, osakkuusyhtiö Kuntalaskenta Oy:n toimitusjohtaja Pertti Vartiamäki ja Silta Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Herranen.

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkastusyhteisö Ernst 
& Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Eerola. Timo Eerola on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muu-
toksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. Ernst & Young Oy:n osoite on Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki. 
Yhtiön tilintarkastajaksi 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on nimennyt pää-
vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan. Johanna Winqvist-Ilkka on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, 
muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin.

Mitä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat taloudelliset tiedot?

Alla esitetyt taloudelliset tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 
päättyneiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisäl-
täen vertailutiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta. Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja tilintarkasta-
mattomat taloudelliset tiedot on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (Finnish Accounting Standards, ”FAS”) mukaisesti.
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(TEUR, ellei toisin mainittu) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018

(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)

Tuloslaskelmatietoja
Liikevaihto ................................................. 29 981 32 518 43 6781) 45 2851) 36 9711)

Käyttökate.................................................. 1 352 2 857 4 449 2 957 1 888
Käyttökate %.............................................. 4,5 % 8,8 % 10,2 % 6,5 % 5,1 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto....... 789 2 440 3 850 1 858 1 091
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % .. 2,6 % 7,5 % 8,8 % 4,1 % 3,0 %
Liikevoitto / -tappio.................................... -133 1 718 2 8901) 8821) 4761)

Liikevoitto / -tappio % ............................... -0,4 % 5,3 % 6,6 % 1,9 % 1,3 %
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja .... -322 1 506 2 6121) 5741) 2391)

Tilikauden voitto / -tappio.......................... -462 1 001 1 9551) 4291) -51)

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ............... 460 1 723 2 915 1 405 610
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %........... 1,5 % 5,3 % 6,7 % 3,1 % 1,6 %
Oman pääoman tuotto % (ROE)................. 3,4 % 13,7 % 23,1 % 6,1 % -0,1 %
Liikevaihdon kasvu %................................ -7,8 % - -3,5 % 22,5 % 82,7 %

Tasetietoja
Vastaavaa yhteensä .................................... 34 909 24 915 24 7061) 25 7381) 25 2961)

Oma pääoma yhteensä................................ 19 271 8 717 9 4551) 7 4921) 6 6811)

Korollinen nettovelka (MEUR).................. 5,3 6,5 5,5 7,6 8,3
Omavaraisuusaste % .................................. 55,2 % 35,0 % 38,3 % 29,1 % 26,4 %
Velkaantumisaste %................................... 33,9 % 82,6 % 65,1 % 109,7 % 143,6 %

Rahoituslaskelmatietoja
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä ............. 1 213 2 486 3 4711) 4 1851) -3 2591)

Investointien rahavirta yhteensä ................. -1 504 -1 102 -1 4131) -3 5551) -13 2131)

Rahoituksen rahavirta yhteensä.................. 523 -1 269 -2 0151) -1 4081) 15 4121)

1) Tilintarkastettu

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot (”Pro forma -taloudelliset tiedot”) 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden 
jaksolta ja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat Yhtiön 15.8.2021 hankkiman Emce Solution Partner -konsernin yrityskau-
pan vaikutuksia konsernin tuloslaskelmaan ikään kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2020. Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset 
tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden on tarkoituksena kuvata konsernin taloudellista tulosta tilan-
teessa, jossa edellä mainitut tapahtumat olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana.  Pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat 
hypoteettista tilannetta, eivätkä ne siksi anna välttämättä kuvaa siitä, millainen konsernin toiminnan tulos olisi, jos tapahtumat olisivat 
toteutuneet edellä mainittuna päivänä. Pro forma -taloudellisten tietojen ei ole myöskään tarkoituksena antaa viitteitä konsernin toi-
minnan tuloksesta tulevaisuudessa eikä esitetyt tiedot kuvasta mahdollisia kustannussäästöjä, synergiaetuja tai integraatiokuluja, joita 
edellä kuvatusta transaktiosta konsernille odotetaan muodostuvan.

(TEUR) 1.1.–30.9.2021 1.1.–31.12.2020
Pro forma

(Tilintarkastamaton)
Liikevaihto .............................................................. 34 590 51 445
Käyttökate............................................................... 1 866 5 115
Käyttökate %........................................................... 5,4 % 9,9 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto.................... 1 185 4 475
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % ............... 3,4 % 8,7 %
Liikevoitto / -tappio................................................. -340 2 480
Liikevoitto / -tappio % ............................................ -1,0 % 4,8 %
Tilikauden voitto / -tappio....................................... -766 1 474
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ............................ 759 3 469
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %........................ 2,2 % 6,7 %

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit?

 Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toi-
mintahäiriöihin ja olla vahingollisia Administerin tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle;

 IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla va-
hingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa;

 Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin toimintaan, 
mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia tuotteita 
tai palveluita;

 Yhtiö voi epäonnistua tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien noudattamisessa;
 Administer ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa, tai valittu liiketoimintastrategia voi osoittautua 

vääräksi;
 Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto

voi epäonnistua;
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 Administer ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan ja sen rahoituskulut voivat 
kasvaa;

 Administer on riippuvainen sen yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista ja tuotteista, ja Administer saattaa joutua 
korvausvelvolliseksi sen yhteistyökumppaneiden tekemistä virheistä; Administer altistuu sopimussuhteissaan vastapuoliris-
kille;

 Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja Administerin maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa haitalli-
sesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla;

 Administerin asiakkaiden luottamuksellisten tietojen, rahavarojen ja liiketoimien käsittelyyn saattaa kohdistua väärinkäytök-
siä ja virheitä; ja

 Administer voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä ja avainhenkilöitä, mikä 
voi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan. 

Keskeiset tiedot arvopapereista
Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet?

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on 11 310 000 täysin maksettua Osaketta, minkä lisäksi Yhtiö tarjoaa alustavasti enintään 2 264 
110 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi. Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000513411. Yhtiöllä on yksi osakesarja, 
ja jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat 
yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon. Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa jäljempänä kuvattujen luovu-
tusrajoitusten puitteissa.

Yhtiön osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämässä sähköisessä arvo-osuusjärjestelmässä.

Yhtiön hallituksen 5.11.2021 vahvistaman osinkopolitiikan mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 30 prosenttia 
sen liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta.

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa?

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Olettaen, että Yhtiön listalleot-
tohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 21.12.2021 kaupankäyntitunnuksella 
ADMIN ja ISIN-koodilla FI4000513411.

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit?

 Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjes-
telmässä ennen Listautumista, joten ei ole varmuutta siitä, että Osakkeiden hinnanmuodostus olisi tehokasta tai että Osak-
keille kehittyisi aktiivisia ja likvidejä markkinoita;

 Osakkeelle mahdollisesti maksettavan osingon ja muun varojenjaon määrä on epävarma ja Administer ei välttämättä jaa 
varoja joltakin tai miltään tilikaudelta;

 Tulevat osakeannit voivat vaikuttaa negatiivisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa osakkeenomistajien suhteellista 
omistusosuutta; ja

 Yhtiön osakkeiden omistus on keskittynyt, ja suurimmalla osakkeenomistajalla on merkittävä omistusosuus sekä määräys-
valta Yhtiössä myös Listautumisen jälkeen.

Keskeiset tiedot arvopapereiden yleisölle tarjoamisesta ja kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta
Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu?
Listautumisannin yleiset ehdot

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poi-
keten alustavasti enintään 2 264 110 Uutta osaketta merkittäväksi (”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Bocap 
SME Achievers Fund II Ky (”Myyjä”) tarjoaa enintään 1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä 
Uusien osakkeiden kanssa "Tarjottavat osakkeet") ostettavaksi (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).

Listautumisanti koostuu (i) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti 
Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Instituutioanti"), (ii) yleisöannissa yksityishenkiloille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") sekä (iii) 
henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä 
Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa ("Henkilöstöanti"). Tarjottavat osakkeet 
vastaavat enintään noin 30,7 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olet-
taen, että (i) Lisäosake-erää ei käytetä, (ii) Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että (iii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110
Uutta osaketta (noin 33,7 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 000 000 Uuden osakkeen antamisesta 
Yhtiön Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First 
North”) listautumisen (”Listautuminen”) yhteydessä. Yhtiön hallitus päätti 3.12.2021 tämän valtuutuksen perusteella alustavasti las-
kea liikkeeseen enintään 2 264 110 Tarjottavaa osaketta Listautumisannissa.

Myyjä tarjoaa ostettavaksi enintään 1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta Listautumisannissa.
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Yleisöannissa tarjottavien Tarjottavien osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 1 030 000 Tarjottavaa osaketta yksi-
tyishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3 000 000 Tarjottavaa osaketta institutionaali-
sille sijoittajille Suomessa ja private placement -järjestelyissä kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Henkilöstöannissa tarjotta-
vien Uusien osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 135 000 Uutta osaketta Yhtiöön tai henkilöstöannissa Yhtiöön tai sen kon-
serni- ja osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyh-
tiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia osakkeita alustavasta osake-
määrästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien Tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä 
on kuitenkin 824 000 Tarjottavaa osaketta tai, jos Yleisöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen sitoumusten (”Sitoumus”) kattama 
Tarjottavien osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten kattama Tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä.

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kau-
pankäynnin kohteeksi First Northiin.

Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n ("Evli" tai "Pääjärjestäjä") toimimaan Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Evli toimii merkintä-
paikkana Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannissa. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n ("Nordnet") merkintäpaikaksi 
Yleisöannissa, minkä lisäksi Nordnet ottaa myös merkintöjä vastaan Instituutioannissa.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjänä toimivalle Evlille oikeuden lisätä Tarjottavien osakkeiden mää-
rää enintään 620 000 Uudella osakkeella yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä 
(”Lisäosake-erä”). Mikäli Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 
2 884 110 Uutta osaketta ja myydä 1 900 890 Myyntiosaketta (yhteensä 4 785 000 Tarjottavaa osaketta), jolloin Tarjottavien osakkei-
den osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen on noin 33,7 prosenttia.

Merkintähinta ja -aika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 17.12.2021 kello 12.00.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 16.12.2021 kello 16.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 16.12.2021 kello 16.00.

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Listautumisanti aikaisintaan 14.12.2021 kello 16.00. Instituutio-, 
Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää, vaikka 
niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan yhtiötiedotteella.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin tai jon-
kin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta.

Tarjottavia osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa 4,86 euron merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). 
Henkilöstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Esiteasetuksen mukainen peruuttamisoikeus

Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Esitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän merkittävän uuden 
seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, 
mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Osakkeita ennen Esitteen täydennyksen tai 
oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa vähintään kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun 
Esitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut merkit-
tävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus ilmeni tai pantiin merkille ennen merkintäajan päättymistä tai perumisen 
kohteena olevien Tarjottavien osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). Velvol-
lisuutta täydentää Esitettä ei ole enää silloin, kun Esite ei ole enää voimassa. Esite on voimassa, kunnes kaupankäynti alkaa Tarjottavilla 
osakkeilla. Jos Esitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oi-
keudesta peruuttaa Sitoumuksensa Esiteasetuksen mukaisesti.

Kaupankäynti Osakkeilla

Ennen Listautumisannin toteutusta Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä 
markkinapaikalla. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa arviolta 
7.12.2021. Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 21.12.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on AD-
MIN ja ISIN-koodi FI4000513411.

Kaupankäynnin alkaessa First Northissa arviolta 21.12.2021 Listautumisannissa Tarjottavia osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin 
vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Mikäli sijoittaja haluaa myydä Listautumisannissa merkitsemiään Tarjottavia osakkeita 
First Northissa, tulee sijoittajan varmistua ennen toimeksiannon antamista siitä, että sijoittajan arvo-osuustilillä on toimeksiannon to-
teutumisen hetkellä myynnin tarkoittama määrä Osakkeita.
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Merkintäsitoumukset

Tietyt alla tässä kohdassa luetellut ammattimaiset sijoittajat ovat aikavälillä 12.11.-27.11.2021 sitoutuneet tulemaan Listautumisannin 
ankkurisijoittajiksi ("Ankkurisijoittajat"). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita Mer-
kintähinnalla Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä 12,6 miljoonan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehto-
jen mukaan Yhtiö sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle täysimääräisesti heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa mu-
kaisen määrän ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin. Ankkurisijoittajille näin varattu 
osuus edustaa siten noin 62,2 prosenttia Tarjottavista osakkeista ilman Lisäosake-erää (noin 54,2 prosenttia olettaen, että Lisäosake-
erä käytetään kokonaisuudessaan).

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita seuraavasti:

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 miljoonalla eurolla;
 Aurator Varainhoito Oy 1,6 miljoonalla eurolla;
 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Fincorp Ab 1,0 miljoonalla eurolla;
 Oy Talcom Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Cata-Holding Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Sijoitus Oy MC Invest Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Jouni Monto Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Eyemaker’s Finland Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Vikakono Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 K22 finance Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Suotuuli Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Oy Novatum Ab 0,2 miljoonalla eurolla;
 Taloustieto Incrementum Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantanplan Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantalainen-Yhtiöt Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Sulovilen Oy 0,1 miljoonalla eurolla; ja 
 Harry Lindström 0,1 miljoonalla eurolla.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 62,2 prosenttia Tarjottavista osakkeista ilman Lisäosake-erää olettaen, että (i) 
Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että (ii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta (noin 54,2 prosenttia olet-
taen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Palkkiot ja kulut

Administer odottaa maksavansa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina noin 1,0 miljoonaa euroa, mukaan lukien Pääjärjes-
täjälle maksettavat palkkiot ja kulut.

Myyjä odottaa maksavansa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina noin 30 tuhatta euroa.

Laimentuminen

Listautumisannissa Osakkeiden enimmäislukumäärä voi Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena kasvaa 13 574 110 Osak-
keeseen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osakkeita. Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeen-
omistajat eivät merkitsisi Listautumisannissa Tarjottavia osakkeita tai myisi Myyntiosakkeita, heidän kokonaisomistuksensa Yhtiössä 
laimenisi arviolta 16,7 prosenttia olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osakkeita.

Yhtiön oma pääoma per Osake 30.9.2021 oli 51,12 euroa (4.11.2021 päätettyä osakkeiden splittiä ja 15.10.2021 päätettyä Tilikamut 
Oy:n hankintaan liittyvää osakeantia ei ole huomioitu). Listautumisannin Merkintähinta on 4,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 180 päivän aikana kaupan-
käynnin aloittamisesta Tarjottavilla osakkeilla tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osakkeisiin tai oikeutta os-
taa, osta mitään optio-oikeutta tai oikeutta myydä, luovuta optio-oikeutta tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta (tai 
julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopapereita, jotka oikeuttavat Osakkeisiin tai ovat vaihdet-
tavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vai-
kutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toi-
mituksella, käteisellä tai muutoin, tai luovuta Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoi-
tus ei koske Listautumisannin toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luo-
tujen työntekijöiden palkitsemisohjelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena 
annettavia osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen jäljellä 
olevaksi kestoajaksi.
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Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin 
osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä 
kirjallista suostumusta 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 riip-
pumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Henkilös-
töantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-
osuustileille.

Myyjän ja muiden Yhtiön osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 180 päivän ai-
kana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osak-
keisiin 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. Luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien 
arvo-osuustileille. Sitoumus ei koske Myyntiosakkeiden myymistä Listautumisannissa tai sellaisia Osakkeita, jotka sitoumuksen antaja 
mahdollisesti merkitsee Listautumisannissa tai hankkii First Northista Yhtiön osakkeiden ensimmäisen kapankäyntipäivän jälkeen.

Miksi tämä Esite on laadittu?

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen tarjotakseen Tarjottavia osakkeita.

Listautumisannin tarkoitus

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Administerin kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun 
tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Li-
säksi Listautumisannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla, millä Administer pyr-
kii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun tukemiseksi. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa 
Administerin henkilöstöä.

Listautumisannin tuotto ja varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhteensä enintään 2 264 110 Uutta osaketta 
merkittäväksi 4,86 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan Yleisö- ja Instituutioannissa ja 4,38 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan 
Henkilöstöannissa. Administer arvioi, että sen maksettavaksi tulee noin 1,0 miljoonaa euroa Listautumisantiin liittyviä kuluja ja palk-
kioita olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannilla 11 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 
10 miljoonan euron nettovarat olettaen, että Lisäosake-erää ei käytetä. Yhtiö maksaa Pääjärjestäjälle järjestämissopimuksen mukaiset 
järjestelypalkkiot.

Listautumisannista saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Administerin kasvustrategian toteuttamiseen ja tukemiseen.

Listautumisantiin liittyvät intressit

Pääjärjestäjän palkkio on osittain sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään.

Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle osana tavanomaista liiketoi-
mintaansa neuvonanto-, konsultointi ja/tai pankkitoimintapalveluja osana tavanomaista liiketoimintaansa. Listautumisannin yhteydessä 
Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat hankkia osan Osakkeista omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää 
hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Tarjottavia osakkeita, ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin 
Listautumisannin yhteydessä kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Pääjärjestäjä ei aio julkistaa kyseisten sijoitusten tai 
transaktioiden laajuutta, ellei laki tai määräys siihen velvoita.

Myyjä myy Listautumisannissa Myyntiosakkeita.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa 
tuomioistuimessa Suomessa.
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RISKITEKIJÄT

Administeriin sijoittamiseen liittyy riskejä, jotka voivat olla merkittäviä. Alla kuvataan Administeriin, sen liiketoimintaan 
ja toimintaympäristöön, lainsäädäntöön ja oikeudellisiin seikkoihin sekä Listautumisantiin ja Osakkeisiin liittyviä riskejä. 
Monet Administeriin ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä 
sen toimialalla. Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti tämän Esitteen sisältämiin tietoihin ja 
erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin.

Jokaisella esitetyllä riskillä voi olla olennainen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin, ja ne voivat yhdessä tai erikseen johtaa siihen, että Administer ei pysty saa-
vuttamaan taloudellisia tavoitteitaan. Jos nämä riskit johtavat Osakkeiden markkinahinnan laskuun, niihin sijoittaneet 
sijoittajat voivat menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Alla esitetty riskitekijöiden kuvaus perustuu tämän Esitteen 
päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja arvioihin, eikä se siksi ole välttämättä tyhjentävä. Administer on osana 
riskitekijöiden olennaisuuden arviointia huomioinut riskien mahdollisen toteutumisen todennäköisyyttä. Riskitekijöissä 
on esitetty potentiaalisia tapahtumia, jotka voivat joko toteutua tai olla toteutumatta. Tällaisille potentiaalisille tapahtu-
makuluille ominaisen epävarmuuden johdosta Administer ei kaikkien riskien osalta pysty esittämään tarkkaa arviota täl-
laisten tapahtumien toteutumisen tai toteutumatta jäämisen todennäköisyydestä.

Tässä esitetyt riskit on jaettu luonteensa mukaan kuuteen ryhmään. Ryhmät ovat:

A. Administerin toimintaympäristöön ja strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä;

B. Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä;

C. Administerin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä;

D. Lainsäädäntöön ja oikeudellisiin seikkoihin liittyviä riskejä;

E. Osakkeisiin liittyviä riskejä; ja

F. Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä.

Jokaisessa ryhmässä esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisarvion mu-
kaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä kuvattujen riskien esitysjärjes-
tyksen tarkoituksena ei ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta suhteessa toisiinsa. 
Ryhmien esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien riskien merkityksestä verrattuna muihin ryhmiin kuulu-
viin riskeihin.

Tässä kuvattujen riskien ja epävarmuustekijöiden lisäksi myös sellaisilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä 
hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan tai Osakkeiden markki-
nahintaan.

A. Administerin toimintaympäristöön ja strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä

Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin toi-
mintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittä-
mään uusia tuotteita tai palveluita

Administerin toimiala on voimakkaasti kilpailtua, ja lisäksi alan kilpailijakenttä on hyvin hajautunut. Administerin johdon 
näkemyksen mukaan Konsernin kilpailijoihin kuuluu muun muassa pörssiyhtiöitä, suuria yksityisiä suomalaisia ja kan-
sainvälisiä yhtiöitä sekä Administeria merkittävästi pienempiä paikallisia toimijoita, minkä lisäksi ei ole varmuutta siitä, 
että Administerin toimintamarkkinoille ja -alueille ei tulisi uusia kilpailijoita. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että Ad-
minister kykenisi valitsemallaan strategialla ja toimintamallilla vastaamaan nykyiseen tai lisääntyvään kilpailuun menes-
tyksekkäästi tai lainkaan. On myös mahdollista, että Administerin nykyiset tai tulevat kilpailijat kehittävät ja tuovat mark-
kinoille palveluita tai tuotteita, jotka ovat kustannushyödyiltään tai muilta ominaisuuksiltaan Administerin palveluita tai 
tuotteita houkuttelevampia tai sellaisia, joita Administer ei tällä hetkellä tarjoa eikä kykene lyhyellä aikajänteellä tarjoa-
maan. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että Administerin nykyiset asiakkaat eivät tekisi päätöstä siirtää osaa tai kaikkia 
sen taloushallinnon palveluista sekä muista Konsernin tarjoamista palveluista ja tuotteista Administerin kilpailijalle tai 
hoitaa osaa tai kaikkia sen taloushallinnon osa-alueita sisäisesti.

Teknologian kehittyminen, asiakkaiden vaatimusten kiristyminen sekä lainsäädännön muuttuminen Konsernin asiakas-
toimialoilla saattavat muuttaa asiakkaiden palvelu- ja tuotetarpeita sekä odotuksia Administerin palveluita ja/tai tuotteita 
kohtaan nopeasti tai ennakoimattomasti. Lisäksi viime vuosina Suomessa ja muualla Euroopassa on nähty enenevässä 
määrin erilaisia yritysjärjestelyjä, kuten yritysostoja, jotka ovat johtaneet ja saattavat tulevaisuudessa johtaa yritysten 
konsolidaatioon ja näin vähentävät potentiaalisten asiakkaiden määrää tai vahvistavat niiden neuvotteluasemaa suhteessa 
Administeriin. Pystyäkseen vastaamaan näihin muutoksiin kilpailijoitaan paremmin, on Administerin kyettävä paranta-
maan ja kehittämään sekä nykyisiä palveluitaan ja tuotteitaan että luomaan uusia innovaatioita. Sen lisäksi, että Adminis-
ter kehittää palveluitaan ja tuotteitaan itse, se luottaa osittain myös yhteistyökumppaneidensa kehitystyöhön. Mikäli 
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Administer tai sen yhteistyökumppanit eivät onnistuisi kehitystyössään, Administerin palvelut ja tuotteet saattaisivat me-
nettää kilpailukykyään, mikä voisi johtaa muun muassa asiakasmenetyksiin ja näin vaikuttaa Administerin liiketoimintaan 
ja liiketoiminnan tulokseen. Lisäksi Administerin merkittävät sopimuskumppanit eivät välttämättä kykene tarjoamaan 
Administerille kilpailukykyistä hintaa suhteessa Administerin kilpailijoihin, minkä vuoksi Administer ei välttämättä ky-
kene vastaamaan kilpailijoidensa hintoihin tai Administerin kannattavuus saattaa laskea. Uusien palveluiden ja tuotteiden 
kehittäminen, innovointi ja markkinoille saattaminen ovat riippuvaisia monista tekijöistä, joihin kaikkiin Administer ei 
pysty itse vaikuttamaan. Administerin on pystyttävä tunnistamaan asiakkaidensa erilaiset tarpeet ja kyettävä vastaamaan 
niihin, saamaan palveluilleen ja tuotteilleen asiakkaiden hyväksyntä ja luottamus, minkä lisäksi Administerin on kyettävä 
hinnoittelemaan palvelunsa ja tuotteensa kilpailukykyisesti sekä varmistamaan palvelun ja tuotteen erottuvuus kilpaili-
joiden vastaavista palveluista ja tuotteista. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sitoo Administerin resursseja ja siihen 
vaaditaan osaavaa henkilökuntaa, jota ei välttämättä ole aina saatavilla (katso lisätietoja kohdasta ” – Administerin liike-
toimintaan liittyviä riskejä – Administer voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä, 
mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan”).

Mikäli kilpailu edelleen kiristyy Administerin toimialalla mistä tahansa yllä kuvatusta syystä eikä Administer kykene 
vastaamaan kilpailuun, voi sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administerin liiketoiminta on altis taloudellisille laskusuhdanteille tai heikolle talouskasvulle, mikä voi vaikuttaa hai-
tallisesti Administerin liiketoiminnan tulokseen

Taloudellinen epävarmuus Administerin toiminta-alueilla Suomessa, Ruotsissa ja Virossa vaikuttavat Administerin liike-
toimintaan monella tapaa ja saattavat muun ohella vaikuttaa Administerin liiketoiminnan suunnitteluun ja ennakointiin. 
Muutokset yleisessä taloustilanteessa sekä Suomessa, Euroopassa että muualla maailmassa, euroalueella harjoitettavassa 
rahapolitiikassa, finanssipolitiikassa sekä rahoitusmarkkinoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti Administerin toiminta-alu-
eiden talouteen ja sitä kautta myös Administerin liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan. Yleiseen taloustilanteeseen 
voivat edellä mainittujen seikkojen lisäksi vaikuttaa myös muun ohella poliittisten konfliktien kärjistyminen esimerkiksi 
Venäjällä tai maailmanlaajuiset pandemiat ja epidemiat, kuten koronaviruspandemia (katso lisätietoja kohdasta ” – Maa-
ilmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan muun 
muassa yleisen taloudellisen tilanteen ja rahoituksen saatavuuden heikentymisen, viivästysten sekä sopimuskumppanei-
den taloudellisen toimeliaisuuden vähentymisen kautta”). Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus saattaa johtaa myös rahoi-
tuksen hinnan nousuun ja rahoituksen saatavuuden heikentymiseen Suomessa ja maailmalla.

Yleisessä taloustilanteessa ja rahoitusmarkkinoilla Euroopassa ja muualla maailmassa on koettu toistuvasti merkittävää 
liikehdintää, mihin muiden tekijöiden ohella ovat olleet syynä tiettyjen Euroopan valtioiden velkakriisit, Ison-Britannian 
irtautuminen Euroopan unionista, Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä yleinen poliittinen ilmapiiri sekä käynnissä oleva 
koronaviruspandemia. Hallitukset, viranomaiset ja keskuspankit ovat ryhtyneet ja saattavat jatkossakin ryhtyä aggressii-
visiin toimiin sekä valtioiden oman että maailmantalouden elvyttämiseksi. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että nämä 
toimet elvyttäisivät taloutta ja rahoitusmarkkinoita riittävän laajasti tai nopeasti.

Laskusuhdanne voi johtaa esimerkiksi asiakasmenetyksiin tai asiakkaiden liikevaihdon vähenemiseen, mikä voi vaikuttaa 
Administerin asiakkaiden puolesta käsiteltäviin liiketapahtumien määrään vähentävästi ja näin ollen suoraan Administe-
rin liiketoiminnan tulokseen. Laskusuhdanne saattaa myös vaikuttaa Administerin asiakkaiden taloudelliseen toimeliai-
suuteen ja asiakkaat saattavat peruuttaa, vähentää tai lykätä nykyisiä tai tulevia Administerin palveluiden ja tuotteiden 
tilauksia.

Vaikka Administerin kohdemarkkinat ovat esimerkiksi yritysten taloushallinnon lakisääteisestä luonteesta johtuen luon-
teeltaan defensiiviset, jota kuvastaa markkinan kokonaisliikevaihdon tasainen historiallinen kasvu ja suhteellisen pienet 
heilahtelut2, kansantaloudelliset muutokset vaikuttavat Suomen yrityskenttään yleisesti ja siten myös Administerin asiak-
kaisiin. Osa alan toimijoiden liikevaihdosta koostuu myös transaktiopohjaisesta myynnistä, jolloin asiakkaiden transakti-
oiden määrän lasku vaikuttaa myös Administerin liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti. Administerin johdon näkemyk-
sen mukaan laskusuhdanteet näkyvät Administerin eri liiketoiminnoissa eri tavalla ja eri sykleissä. Administerin johdon 
näkemyksen mukaan etenkin Konsernin tilitoimisto-liiketoiminnassa suhdanteet näkyvät voimakkaasti, sillä Administe-
rin asiakaskuntaan kuuluu useita majoitus- ja ravintola-alan yrityksiä, joiden liiketoimintaan suhdanteet vaikuttavat mer-
kittävästi. Sen sijaan Administerin johto näkee, että Konsernin palkanlaskenta-liiketoiminnassa suhdanteiden vaikutus 

2 Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Yritysrekisterin vuositilasto, Kansantalouden tilinpito. Toimialana käytetty 
69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu. Suhteellista heilahtelua verrattu BKT:n kehitykseen. 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qc.px/table/tableViewLayout1/) sekä 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__syr__010_yr_tol08/060_syr_tau_106_fi.px/). BKT-
data: (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_11sf.px/)
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näkyy vähemmän, sillä asiakaskuntaan kuuluu merkittävässä määrin suuria yrityksiä, joiden asiakkuudet ovat tyypillisesti 
luonteeltaan pysyviä. 

Yllä kuvattu epävarmuus sekä Suomen ja muiden maiden rahoitus- ja talousongelmat saattavat vaikuttaa Administeriin
ja sen asiakkaisiin monin tavoin. Tällaisia vaikutuksia voivat olla muun muassa rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen 
sekä asiakkaiden liiketoimien vähentyminen. Yleisen taloudellisen tilan heikentyminen, talouden epävarmuus, rahoitus-
sektorin mahdollisesti muuttuva sääntely ja Suomen sekä muiden maiden rahoitus- ja talousongelmat saattavat yksin tai 
yhdessä vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja tulevaisuudennäkymiin.

Administer ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa, tai valittu liiketoimintastrategia voi osoit-
tautua vääräksi

Administerin tuleva liiketoiminnan tulos ja kasvu riippuu siitä, onnistuuko Administer toteuttamaan liiketoimintastrate-
giaansa onnistuneesti. Administerin strategiaa on tarkemmin kuvattu kohdassa ”Administerin liiketoiminta – Strategia”.
Administerin kyky toteuttaa liiketoimintastrategiaansa, saavuttaa tässä Esitteessä esitetyt taloudelliset tavoitteet sekä kas-
vattaa Administerin liiketoimintaa riippuvat monista tekijöistä, joista moniin Administer ei voi itse vaikuttaa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi yleinen taloudellinen kehitys ja kilpailutilanne (katso lisätietoja kohdasta ” – Administerin liiketoiminta 
on altis taloudellisille laskusuhdanteille tai heikolle talouskasvulle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoi-
minnan tulokseen” ja ” – Administerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti 
Administerin toimintaan, mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu 
kehittämään uusia tuotteita tai palveluita”).

Administerin strategiana on olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella sekä innovatiivisella asenteella 
sekä kattavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella. Administerin johto näkee, että tämä tavoite saavute-
taan muun ohella tarjoamalla asiakkaille kilpailijoita parempaa kokonaisuutta palvelun ja ohjelmistojen yhdistelmänä. 
Administerin strategiaan kuuluu olennaisena osana kasvun vauhdittaminen yritysostoin sekä Suomessa että valikoidusti 
myös kansainvälisesti. Administerin strategian toteutumiseen vaikuttavat monet tekijät, mukaan lukien tässä Esitteessä 
kuvatut muut riskitekijät, mitkä voivat estää Administerin strategian toteutumisen täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti tai 
rajoittaa Administerin kykyä tavoitella uusia liiketoimintamahdollisuuksia, toteuttaa keskeisiä strategisia aloitteita tai 
vastata palveluidensa kysyntään olemassa olevien tai tulevien asiakkaiden keskuudessa. Administerin johto näkee, että 
sen tärkeimpiä kilpailuvaltteja suhteessa sen kilpailijoihin on sen tarjoama palvelun ja ohjelmiston kokonaisuus, ja Ad-
minister tulee jatkossakin panostamaan omien ohjelmistojensa kehittämiseen ja sitä kautta liiketoiminnan tehokkuuden 
parantamiseen ja skaalaetujen hyödyntämiseen. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että tavoiteltu toiminnan tehokkuus 
saavutettaisiin tulevaisuudessa tai että Administerin kilpailijat eivät tulevaisuudessa enenevässä määrin tarjoaisi vastaa-
vaa palvelua, mikä vähentäisi Administerin erotettavuutta sen kilpailijoihin nähden (katso lisätietoja kohdasta ” – Admi-
nisterin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin toimintaan, 
mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia tuot-
teita tai palveluita”). Lisäksi Administer voi epäonnistua sekä orgaanisessa kasvussa useista Administerista itsestään 
riippuvista ja riippumattomista syistä, minkä lisäksi ei ole varmuutta siitä, että Administer onnistuisi sen tavoitteessa 
kasvaa epäorgaanisesti yritysostoin (katso lisätietoja kohdasta ” – Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä – Admi-
nister voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yritysosto 
voi epäonnistua”)

Ei ole varmuutta siitä, että Administerin strategia tarjoaa osakkeenomistajille odotusten mukaisen tuoton lyhyellä tai pit-
källä aikavälillä, tai että Administer pystyy toteuttamaan strategiaansa osittain tai ollenkaan. Mahdollinen epäonnistumi-
nen Administerin strategian toteuttamisessa tai valitun strategian osoittautuminen vääräksi voi vaikuttaa olennaisen hai-
tallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Maailmanlaajuisilla epidemioilla ja pandemioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimin-
taan muun muassa yleisen taloudellisen tilanteen ja rahoituksen saatavuuden heikentymisen, viivästysten sekä sopi-
muskumppaneiden taloudellisen toimeliaisuuden vähentymisen kautta

Maailmanlaajuinen epidemia tai pandemia, kuten tämän Esitteen päivämääränä jo toista vuotta käynnissä oleva korona-
viruspandemia, voi vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti Administerin liiketoimintaan muun muassa yleisen taloudelli-
sen tilanteen heikkouden tai edelleen heikentymisen, rahoituksen saatavuuden vaikeutumisen, hallitusten asettamista ra-
joituksista johtuvien mahdollisten ongelmien ja viivästysten sekä sopimuskumppaneiden taloudellisen toimeliaisuuden 
vähentymisen kautta. Koronaviruspandemialla on jo ollut merkittävä vaikutus maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
epävarmuuteen ja se voi johtaa edelleen pitkittyessään syvempään tai pidempään globaalin talouden laskusuhdanteeseen. 
Vaikka tämän Esitteen päivämääränä väestön rokottaminen koronavirusta vastaan on edennyt, ei ole varmuutta siitä, että 
rokotteet olisivat tarpeeksi tehokkaita tai että väestö saataisiin rokotettua toivotussa aikataulussa. Lisäksi ympäri maail-
maa on todettu useita virusmuunnoksia, joiden vaikutuksia on vaikea ennakoida. Ei ole varmuutta siitä, että koronavirus-
pandemia saataisiin kuriin lähitulevaisuudessa tai ollenkaan, millä saattaa olla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia 
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talouteen ympäri maailmaa. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus, jota pandemiat ja epidemiat voivat 
edelleen lisätä, heikentää sekä yritysten että kuluttajien luottamusta talouteen ja tulevaisuuteen sekä saattavat vähentää 
näiden taloudellista toimeliaisuutta, ja esimerkiksi vähentää tai lykätä investointipäätöksiä. Koronaviruspandemia on tä-
män Esitteen päivämäärään mennessä vähentänyt Administerin asiakkaiden transaktioiden käsittelymäärää liiketoimin-
tojen aktiviteettitasojen sakatessa, mikä on vaikuttanut Administerin liikevaihtoon ja tulokseen negatiivisesti 31.12.2020 
päättyneellä tilikaudella ja 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla (katso lisätietoja kohdasta ”Liiketoimin-
nan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Liiketoiminnan tulos – Liikevaihto”). Näin ollen asiakkaiden 
heikentynyt luottamus talouteen ja vähentynyt taloudellinen toimeliaisuus saattavat vaikuttaa haitallisesti myös Adminis-
terin liiketoimintaan.

Useat maailman keskuspankit ja hallitukset ovat julkistaneet koronaviruspandemiasta johtuen yrityksille ja kuluttajille 
suunnattuja tukipaketteja ja -ohjelmia, joilla tähdätään talouden elvyttämiseen. On kuitenkin epävarmaa, riittävätkö ky-
seiset elvytystoimenpiteet loiventamaan tai pysäyttämään talouden laskusuhdannetta, ja tällä voi olla vaikutuksia Admi-
nisterin ja sen asiakkaiden tai alihankkijoiden rahoituksen saatavuuteen sekä Administerin ja sen asiakkaiden tai alihank-
kijoiden tulevaisuudennäkymiin.

Suomessa ja Euroopassa sekä muualla maailmassa hallitusten on täytynyt turvautua ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen 
sulkemalla alueita ja kaupunkeja sekä asettamalla ihmisiä karanteeniin koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja epide-
mian hallitsemiseksi. Nämä rajoitustoimenpiteet sekä edellä mainitut yleinen maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden 
epävarmuus sekä mahdollinen talouden laskusuhdanne voivat vaikuttaa Administerin lisäksi myös sen yhteistyökumppa-
neihin ja asiakkaisiin vähentämällä asiakkaiden taloudellista toimeliaisuutta ja Administerin palveluiden kysyntää, minkä 
lisäksi epidemia tai pandemia voi johtaa Administerin työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden tai muiden Administerin 
liiketoiminnalle merkittävien toimijoiden laajamittaisiin esteisiin saapua työpaikoille ja/tai sairauspoissaoloihin.

Tämän Esitteen päivämääränä käynnissä olevan koronaviruspandemian kaikkia vaikutuksia (mukaan lukien vaikutusten 
ajoittuminen, kesto ja laajuus) niin globaaliin talouteen, Suomen talouteen, Administerin liiketoimintaan sekä Adminis-
terin yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin on vaikea ennustaa, erityisesti siitä syystä, että pandemiatilanne ja sitä seu-
raavat julkisen vallan päätökset ja toimenpiteet muuttuvat nopeasti. Millä tahansa edellä kuvatulla riskillä voi toteutues-
saan olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen 
ja tulevaisuudennäkymiin.

B. Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä

Keskeytykset tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja 
toimintahäiriöihin ja olla vahingollisia Administerin tai sen asiakkaiden liiketoiminnalle

Merkittävä osa Administerin tarjoamista palveluista ja näin ollen Administerin toiminnasta on riippuvainen ohjelmistojen,
tietojärjestelmien, laitteistojen, konesalien, verkkoyhteyksien ja muiden IT-järjestelmien häiriöttömästä ja oikea-aikai-
sesta toiminnasta ja Administerin kyvystä käyttää tarvitsemiaan tietojärjestelmiä tehokkaasti. Tällaisia tietojärjestelmiä 
ovat muun muassa Administerin järjestelmien liitännäisjärjestelmät ja pilvipalvelut. Lisäksi Administer on riippuvainen 
IT-alustojensa jatkuvasta käytettävyydestä ja luotettavuudesta, jotka puolestaan riippuvat sen ja sen kumppanien IT-lait-
teistojen toiminnasta. IT-järjestelmien alustojen käytettävyys riippuu tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vaiheesta ja 
niihin liittyvistä toiminnallisuuksista, joita päivitetään ja kehitetään tuotteiden ja palveluiden elinkaarten ja käytettävissä 
olevien järjestelmien kehityskaaren mukaisesti. Tähän liittyy erilaisia operatiivisia riskejä, kuten laite- ja ohjelmistoviko-
jen esiintyminen, tietomurrot ja kyberhyökkäykset, joita on tarkemmin kuvattu kohdassa ” – IT-järjestelmiin ja tietolii-
kenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla vahingollisia joko Adminis-
terin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa”, sähkökatkokset, ohjelmistokäytäntöjen 
vanhentuminen, eri toimijoiden lainvastainen toiminta ja inhimilliset virheet. Administerin tarjoamat palvelut koostuvat 
suurelta osin sen asiakkaiden liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista, joten keskeytykset tai häiriöt Ad-
ministerin järjestelmissä saattavat vaikuttaa Administerin liiketoiminnan lisäksi merkittävästi myös sen asiakkaiden lii-
ketoimintaan, mikäli asiakkaiden liiketoimintaan liittyviä laskuja ei saada esimerkiksi järjestelmähäiriön vuoksi lähetet-
tyä.

Vaikka Administerilla on käytössään sisäisiä varasuunnitelmia sekä käytäntöjä järjestelmien hallintaa varten, voi Admi-
nisterin käyttämissä tietojärjestelmissä kuitenkin esiintyä häiriöitä erilaisista Administerista riippuvista tai riippumatto-
mista syistä. Administerilla on myös voimassa oleva liiketoiminnan keskeytysvakuutus, mutta ei ole varmuutta siitä, että 
vakuutus kattaisi häiriöistä aiheutuvat kustannukset ja haitat kokonaisuudessaan etenkin häiriön mahdollisesti pitkitty-
essä. Administerin toimenpiteistä huolimatta minkä tahansa yllä kuvatun riskin toteutuminen voi johtaa tietojen menettä-
miseen, henkilötietojen vuotamiseen, liikesalaisuuksien tai immateriaalioikeuksien varastamiseen, katkoksiin palveluissa, 
mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin, asiakkaiden menetyksiin, häiriöihin Administerin liiketoiminnassa sekä 
odottamattomiin lisäkustannuksiin tilanteen korjaamisen tai sen vaikutusten lieventämisen yhteydessä.
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Minkä tahansa yllä kuvatun riskin realisoituminen voi johtaa häiriöihin Administerin palveluissa, ylimääräisiin kustan-
nuksiin ja asiakkaiden valituksiin tai tyytymättömyyteen ja siten vaikuttaa negatiivisesti Administerin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat olla 
vahingollisia joko Administerin tai sen asiakkaiden kannalta ja vahingoittaa Administerin liiketoimintaa

Administerin tarjoamien palveluiden luonteesta johtuen Administer kerää, tallentaa, käsittelee ja jakaa tavanomaisen lii-
ketoimintansa yhteydessä suuren määrän arkaluonteisia tietoja, kuten luottamuksellisia yritysten taloudellisia ja muita 
tietoja sekä henkilötietoja asiakkaista, työntekijöistä ja toimittajista. Valtaosaa tiedoista ylläpidetään ja tietoa siirretään 
sähköisesti Administerin IT-järjestelmissä, jotka voivat olla haavoittuvia erilaisille IT-, tietoverkko- ja pilvipalveluiden 
häiriöille. Lisäksi Administeriin ja sen liiketoimintaan saattaa kohdistua tietoturvariskejä ja -uhkia esimerkiksi hakkerei-
den ja muun rikollisuuden sekä inhimillisten virheiden ja väärinkäytösten vuoksi. Administerin IT-järjestelmät altistuvat 
myös kyberturvallisuusriskeille, jotka liittyvät esimerkiksi viruksiin, haittaohjelmiin, kalasteluyrityksiin sekä tietoturva-
järjestelyjen murtamiseen tai ohittamiseen luvattoman pääsyn saamiseksi Administerin verkkoihin ja järjestelmiin. Ad-
ministerin toimintaan on historiallisesti kohdistunut tietoturvaloukkauksia, joista suurin osa on olut laajuudeltaan kuiten-
kin melko vähäisiä (esimerkiksi henkilötietoja on työntekijän inhimillisen erheen vuoksi päätynyt väärälle vastaanotta-
jalle). Merkittävimmistä tietoturvaloukkauksista, kuten esimerkiksi tietojenkalasteluyrityksistä tai kumppaniin kohdistu-
neesta tietomurrosta, on tehty asianmukaiset ilmoitukset viranomaisille, eikä Administerille ole esitetty vaatimuksia tie-
toturvaloukkauksiin liittyen. Ei ole kuitenkaan poissuljettua, että Administeriin ei tulevaisuudessa kohdistuisi tietoturva-
loukkausta tai Administerille ei tulevaisuudessa esitettäisi vahingonkorvausvaatimuksia tietoturvaloukkauksiin liittyen.
Koska Administerin asiakkaat ovat ulkoistaneet osan liiketoimintakriittisistä toiminnoistaan Administerille, voivat tieto-
murrot tai kyberhyökkäykset vaikuttaa olennaisesti myös Administerin asiakkaiden liiketoimintaan, mistä voi aiheutua 
Administerille merkittäviä kustannuksia esimerkiksi vahingonkorvausten muodossa.

Luottamuksellisten tietojen ja tärkeiden tietojärjestelmien turvallinen toiminta ja ylläpito ovat kriittisiä Administerin lii-
ketoiminnalle ja liiketoimintastrategialle, sillä tietoturvaloukkaukset ja -häiriöt saattavat johtaa muun muassa Administe-
rille aiheutuviin mainehaittoihin ja Administerin ja sen asiakkaiden sensitiivisten tietojen paljastumiseen. Administer
pyrkii jatkuvasti valvomaan ja kehittämään tietojärjestelmiään vähentääkseen siihen kohdistuvien riskien aktualisoitumi-
sen mahdollisuutta. Tietoturvaloukkauksiin liittyvien riskien lieventämiseksi Administer tekee säännöllisesti tietoturva-
arviointeja keskeisille käyttämilleen järjestelmille. Näistä turvatoimista huolimatta Administerin ja ulkopuolisten palve-
luntarjoajien tietotekniikka ja infrastruktuuri voivat olla alttiita hakkereiden iskuille tai tietoturvaloukkauksille työnteki-
jöiden virheiden, väärinkäytön tai muiden häiriöiden seurauksena. Mikä tahansa tällainen tietoturvaloukkaus voi vaaran-
taa Administerin käyttämän verkkoinfrastruktuurin ja siihen tallennettuja tietoja voidaan saada luvatta haltuun, paljastaa 
yleisölle, menettää tai varastaa. Jos Administerin tietoturvamenettelyjä ja -suojauksia rikotaan tahallisesti tai tahattomasti 
tai kyberhyökkäyksillä, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin maineeseen, liiketoiminnan tulokseen,
taloudelliseen asemaan tai tulevaisuudennäkymiin, ja se voi johtaa tietosuojalainsäädäntöön perustuviin kanteisiin, oi-
keudenkäynteihin tai viranomaismenettelyihin ja aiheuttaa lisäkustannuksia Administerin suojaamiseksi. Lisäksi mikä 
tahansa asiakastietoihin liittyvä tietomurto, tietovuoto tai tietojen luvaton käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden 
luottamukseen Administeria kohtaan ja johtaa asiakkuuksien menettämiseen.

Yhtiö voi epäonnistua tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien noudattamisessa

Administerin tarjoamien palveluiden luonteesta johtuu, että Administer käsittelee tavanomaisen liiketoimintansa yhtey-
dessä suuria määriä asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja, kuten asiakkaiden työntekijöiden taloudellisia tietoja sekä muita 
luottamuksellisia tietoja, joiden osalta Administer toimii henkilötietojen käsittelijänä. Lisäksi Administer toimii rekiste-
rinpitäjänä suhteessa omien työntekijöidensä henkilötietoihin sekä yleisiin asiakas- ja kumppanitietoihin. Näin ollen Ad-
ministerin liiketoimintaan sovelletaan useita tietosuojaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä lakeja, mukaan lukien EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679, ”Tietosuoja-asetus”) sekä muita Suomen tietosuojalakeja (liittyen esimer-
kiksi yksityisyyden suojaan työelämässä). Tietosuoja-asetus asettaa useita velvoitteita henkilötietoja käsitteleville orga-
nisaatioille, sisältäen esimerkiksi dokumentointi- ja tietoturvallisuusvelvoitteita. Lisäksi Tietosuoja-asetus sisältää sään-
nöksiä koskien sen rikkomisesta määrättäviä merkittäviä hallinnollisia seuraamusmaksuja (maksimisanktio 20 miljoonaa 
euroa tai 4 prosenttia konsernin maailmanlaajuisesta vuotuisesta liikevaihdosta, kumpi tahansa on suurempi). Tietosuoja-
asetuksen laiminlyönti voi hallinnollisten seuraamusmaksujen lisäksi aiheuttaa myös merkittävää mainehaittaa sekä joh-
taa vahingonkorvausvaatimuksiin sopimuskumppaneilta, kuten asiakkailta, tai rekisteröidyiltä. Lisäksi viranomaiset voi-
vat määrätä Administeria korjaamaan tai lopettamaan Tietosuoja-asetuksen vastaisen toiminnan, mikä voi johtaa seuraa-
musmaksujakin suurempiin kuluihin ja aiheuttaa häiriöitä Administerin liiketoiminnan jatkuvuudelle. Hallinnollisista 
sanktioista aiheutuva mainehaitta voi myös vaikuttaa negatiivisesti asiakkaiden luottamukseen Administeria kohtaan ja 
johtaa asiakkuuksien menettämiseen. Vaikka Administer pyrkii noudattamaan kaikkia yksityisyyden suojaan ja tietosuo-
jaan liittyviä lakeja ja muuta sääntelyä, on mahdollista, että Administer tulkitsee ja soveltaa niihin perustuvia vaatimuksia 
epäyhtenäisesti suhteessa muihin markkinatoimijoihin tai ne voivat olla ristiriidassa EU:n tai Suomen viranomaisten tul-
kintojen kanssa.
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Yllä kuvattu tietosuojalainsäädännön laiminlyönti voi siten johtaa erilaisiin oikeudellisiin vaatimuksiin tai oikeudenkäyn-
teihin, viranomaisseuraamuksiin, häiriöihin Administerin toiminnoissa ja asiakkaille tarjottavissa palveluissa tai vahin-
goittaa Administerin mainetta, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administer voi epäonnistua uusien yritysostokohteiden integroinnissa, uusien yritysostokohteiden löytämisessä tai yri-
tysosto voi epäonnistua

Administer on historiallisesti tehnyt useita yritysostoja, ja Administerin nykyinen konsernirakenne on muodostunut muun 
muassa näiden yritysostojen kautta. Administer on toteuttanut vuoden 2021 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana kaksi 
yritysostoa (katso lisätietoja kohdasta ”Administerin liiketoiminta – Yritysostot”). Viimeisimpänä merkittävänä yritysos-
tona Administer toteutti talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen ja toiminnanohjausratkaisujen kehittäjä Emce Solution 
Partner Oy:n hankinnan elokuussa 2021. On myös mahdollista, että Administer osana strategiaansa tai muutoin tekee 
tulevaisuudessa lisää yritysostoja tai muita yritysjärjestelyjä. Administer pyrkii mahdollisuuksien mukaan aina integroi-
maan kohdeyrityksen konserniin joko osittain tai kokonaisuudessaan esimerkiksi kohdeyrityksen nimen, ohjelmistojen ja 
muiden toimintojen osalta.

Yritysostoihin liittyy useita riskejä, jotka liittyvät muun ohella ostettavan yhtiön tai liiketoiminnan arviointiin muun mu-
assa sen arvon, vahvuuksien, heikkouksien, kannattavuuden, varojen ja velkojen osalta, joista ei pystytä aina tyydyttävästi 
varmistumaan edes yksityiskohtaisten asiantuntijoiden tekemien selvitysten perusteella. Siten on olemassa riski, että Ad-
minister epäonnistuu ostettavan yrityksen arvioimisessa tai että Administeriin tai ostettavaan yritykseen kohdistetaan oi-
keudellisia vaatimuksia, jotka voivat johtaa merkittäviin lisäkustannuksiin ja vastuisiin. Administerin strategiaan kuuluu 
olennaisena osana laajentuminen yritysostojen kautta, eikä ole varmuutta siitä, että Administer löytäisi sille sopivia yri-
tyskohteita kohtuullisessa ajassa, sille sopivaan hintaan tai lainkaan (katso lisätietoja kohdasta ” – Administerin toimin-
taympäristöön ja strategian toteuttamiseen liittyviä riskejä – Administer ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimin-
tastrategiaansa, tai valittu liiketoimintastrategia voi osoittautua vääräksi”). 

Yritysoston onnistuminen riippuu olennaisesti myös Administerin kyvystä integroida hankitut liiketoiminnot ja yritykset 
onnistuneesti Administerin olemassa olevaan toimintaan ja konserniin. Administer voi joutua käyttämään merkittävästi 
aikaa ja resursseja ostetun yrityksen toimintamallin muuttamiseen oman toimintamallinsa mukaiseksi esimerkiksi henki-
löstön uudelleenkoulutuksen kautta. On myös mahdollista, että Administer joutuu integroimaan joitakin tytäryhtiöidensä 
ohjelmistoja ja järjestelmiä osaksi Administerin muuta liiketoimintaa, mikä altistaa Konsernin mahdollisille palveluihin 
kohdistuville häiriöille. Mahdolliset ohjelmistojen integraatiosta johtuvat tietojärjestelmä- ja palveluhäiriöt altistavat Ad-
ministerin asiakasriskille, mikäli Administerin palveluissa tapahtuu asiakkaalle haittaa aiheuttava häiriö. Lisäksi integ-
raatio voi viedä Administerin henkilöstöltä merkittävästi resursseja ja näin vähentää tilapäisesti Administerin mahdolli-
suuksia muun liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi, mikäli Administerin ja kohdeyrityksen yrityskulttuurit eroavat toi-
sistaan merkittävästi, voi Administer epäonnistua yrityskulttuurien yhteensovittamisessa, mikä voi johtaa esimerkiksi 
avainhenkilöiden menettämiseen.

Mahdollisella epäonnistumisella yritysoston hinnoittelussa, toteuttamisessa, ostetun yrityksen integroinnissa Administe-
rin toimintaan tai jonkin muun yritysostoriskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liike-
toimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administerin immateriaalioikeuksien suoja ei ole välttämättä riittävä, Administerin immateriaalioikeuksia saatetaan 
käyttää luvattomasti ja Administer saattaa loukata muiden toimijoiden immateriaalioikeuksia

Immateriaalioikeudet ovat Administerin liiketoiminnan kannalta tärkeä omaisuuserä, ja Administer omistaa immateriaa-
lioikeuksia muun muassa kehittämiinsä järjestelmiin ja ohjelmistoihin liittyen (katso lisätietoja Administerin omistamista 
immateriaalioikeuksista kohdasta ”Administerin liiketoiminta – Immateriaalioikeudet ja IT”). Lisäksi Administer käyttää 
kolmansien osapuolten omistamia immateriaalioikeuksia muun muassa lisenssisopimusten nojalla. Vaikka Administer
pyrkii aktiivisesti suojaamaan kehittämiään järjestelmiä rekisteröimällä ja vakiinnuttamalla immateriaalioikeuksiaan sekä 
erilaisin sopimusjärjestelyin, ei ole varmuutta siitä, että Administerin immateriaalioikeuksien suoja olisi riittävää ja teho-
kasta. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että Administer pystyisi jatkossa suojaamaan immateriaalioikeuksiaan riittävän 
tehokkaasti tai että Administer pystyisi hankkimaan ja hyödyntämään liiketoiminnassaan tarvitsemansa immateriaalioi-
keudet Administerille edullisin ja kilpailukykyisin ehdoin. On myös mahdollista, että Administerin immateriaalioikeuksia 
käytetään luvattomasti, eikä ole varmuutta siitä, että Administer pystyisi puolustautumaan riittävällä laajuudella sen omis-
tamia immateriaalioikeuksia koskevia loukkauksia vastaan. Ei ole myöskään poissuljettua, että Administer ei tahattomasti 
loukkaisi muiden toimijoiden immateriaalioikeuksia ja että Administer näin ollen joutuisi puolustautumaan Administeria
kohtaan esitettyjä vaatimuksia vastaan, mistä voi muun ohella aiheutua Administerille merkittäviä kustannuksia.

Minkä tahansa yllä kuvatun riskin toteutuminen voi aiheuttaa Administerille merkittäviä kustannuksia, sitoa Administerin 
resursseja ja aiheuttaa Administerille muita merkittäviä menetyksiä, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Admi-
nisterin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
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Administer on osittain riippuvainen suurimmista asiakkaistaan, ja Administerin asiakassopimukset saattavat olla Ad-
ministerille epäedullisia

Yhtiön kymmenen suurinta asiakasta muodostavat noin 12,5 % Yhtiön liikevaihdosta, ja koko Konsernin kymmenen 
suurinta asiakasta muodostavat noin 20 % Konsernin liikevaihdosta. Suurimmat asiakkaat muodostavat näin merkittävän 
osan Administerin liikevaihdosta. On mahdollista, että Administer siitä riippuvista tai riippumattomista syistä menettäisi 
yhden tai useamman suurimmista asiakkaistaan, eikä pystyisi hankkimaan uusia asiakkaita menetettyjen asiakkaiden ti-
lalle. Tällaisia syitä voisivat olla esimerkiksi Administerille aiheutuneet mainehaitat, epäonnistuminen kiristyneeseen kil-
pailuun vastaamisessa ja Administerin asiakassuhteissaan tekemät virheet ja sen palveluiden häiriöt. Suurimpien asiak-
kaiden menettäminen voisi heikentää Administerin kannattavuutta ja vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin lii-
kevaihtoon ja siten sen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Mikäli Administer kohtaa vaikeuksia asiakashankinnassa esimerkiksi mainehaittojen tai Administerin toimialalla kiristy-
neen kilpailun vuoksi, voi Administer joutua tyytymään sille osittain epäedullisiin ehtoihin asiakassopimuksissa. Admi-
nister voi esimerkiksi joutua laskemaan hintojaan tai sitoutumaan vastaamaan tietyistä kustannuksista, mikä voi johtaa 
Administerin kannattavuuden laskemiseen ja likviditeetin heikentymiseen.

Millä tahansa yllä kuvatulla riskillä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, 
liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Administer on riippuvainen sen yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista ja tuotteista, ja Administer saattaa 
joutua korvausvelvolliseksi sen yhteistyökumppaneiden tekemistä virheistä; Administer altistuu sopimussuhteissaan 
vastapuoliriskille

Administer pyrkii liiketoiminnassaan hyödyntämään paljon itse kehittämiään järjestelmiä ja ohjelmistoja, minkä lisäksi 
Administer käyttää liiketoiminnassaan myös useita yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia, kuten IT-palveluntarjoajia
ja tietoturva-asiantuntijoita. Administerin kyky toimia tehokkaasti ja tarjota palveluitaan ja tuotteitaan, kuten HR- ja palk-
kahallintopalveluita, asiakkailleen riippuu osittain näiden toimijoiden kyvystä hoitaa velvoitteensa ja niiden tarjoamien 
palveluiden ja järjestelmien tehokkaasta ja virheettömästä toiminnasta. Administer luottaa liiketoiminnassaan osittain 
myös yhteistyökumppaneidensa kehitystyöhön ja epäonnistuminen siinä saattaa heikentää Administerin asemaa sen toi-
mialalla sen kilpailijoihin nähden (katso lisätietoja kohdasta ” – Administerin toimintaympäristöön liittyviä riskejä – Ad-
ministerin toimiala on kilpailtua ja kilpailijakenttä hajautunut, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin toimintaan, 
mikäli Administer ei pysty vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun tai ei onnistu kehittämään uusia in-
novaatioita”). 

Sopimussuhteissaan Administer altistuu myös vastapuoliriskille, mikäli Administerin yhteistyökumppanit, palveluntarjo-
ajat ja alihankkijat epäonnistuvat velvoitteidensa hoitamisessa osittain tai kokonaan tai niiden tarjoamissa palveluissa 
esiintyy virheitä tai häiriöitä. Administerin yhteistyökumppanit saattavat myös ajautua vaikeuksiin ja ajaa palveluitaan 
alas, luopua liiketoiminnastaan tai lopettaa yhteistyön Administerin kanssa, mistä voi aiheutua Administerille ylimääräi-
siä kustannuksia, sitoa Administerin resursseja ja aiheuttaa viivästyksiä ja häiriöitä Administerin liiketoimintaan. Vasta-
puolen virheet tai häiriöt voivat aiheuttaa epävarmuutta Administerin asiakkaiden liiketoimien hoitamisessa ja rahavaro-
jen siirroissa ja johtaa näin esimerkiksi mainehaittoihin.

Administerin yhteistyökumppanit, palveluntarjoajat ja alihankkijat saattavat toiminnassaan tehdä myös inhimillisiä vir-
heitä, joista saattaa seurata Administerille ja sen palveluille ja tuotteille vahinkoa. Lisäksi ei ole varmuutta siitä, että 
Administerin yhteistyökumppanit, palveluntarjoajat ja alihankkijat kykenisivät vastaamaan velvoitteistaan täysimääräi-
sesti tai osittain, minkä seurauksena mahdolliset vahingot saattavat jäädä lopullisesti Administerin vastattaviksi.  Yhteis-
työkumppanien ja muiden toimijoiden virheet saattavat johtaa muun ohella Administerille aiheutuviin vahingonkorvaus-
vastuisiin ja asiakasmenetyksiin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelli-
seen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administerin brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja Administerin maineen vahingoittuminen voisi vaikuttaa 
haitallisesti Administerin liiketoimintaan ja sen asemaan markkinalla

Administer harjoittaa liiketoimintaa, jossa palveluntarjoajan maineen ja luotettavuuden merkitys on korostunut käsiteltä-
vien taloudellisten ja muiden tietojen tärkeydestä ja arkaluonteisuudesta johtuen. Administerin kyky hankkia ja säilyttää 
nykyiset ja potentiaaliset asiakkaansa sekä houkutella ja pitää palveluksessaan henkilöstöä saattaa heikentyä, mikäli Ad-
ministerin maine vahingoittuu joko Administerista itsestään tai ulkoisista tekijöistä johtuvista syistä. Administerin mai-
neeseen vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa Administerin palvelujen ja tuotteiden laatuun sekä henkilöstön toimintaan 
liittyvät seikat. Administerin epäonnistuminen asiakkaiden odotuksiin vastaamisessa saattaa johtaa mainehaittoihin ja 
asiakasmenetyksiin ja siten myös vaikuttaa Administerin liiketoiminnan tulokseen. Yksittäinen henkilöstön virhe saattaa 
vaikuttaa muun muassa Administerin asiakkaiden asiakaskokemukseen ja vaarantaa luottamusta Administerin palveluihin 
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sekä aiheuttaa reklamaatioita toiminnan laadusta. Myös esimerkiksi viranomaisprosessit, tietojärjestelmähäiriöt ja tieto-
vuodot, väärinkäytöksiin liittyvät epäilyt sekä eturistiriita- ja riippumattomuusväitteet saattavat vahingoittaa Administerin 
mainetta ja sen yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden Administeria kohtaan osoittamaa luottamusta. 

Mikäli Administerin maine vahingoittuisi minkä tahansa edellä mainitun seikan vuoksi, voisi tämä vähentää Administerin 
ja sen palveluiden kiinnostavuutta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja henkilöstön keskuudessa ja näin vaikuttaa 
olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuuden-
näkymiin.

Administerin asiakkaiden luottamuksellisten tietojen, rahavarojen ja liiketoimien käsittelyyn saattaa kohdistua vää-
rinkäytöksiä ja virheitä

Administer käsittelee osana liiketoimintaansa merkittäviä määriä asiakkaidensa luottamuksellisia tietoja sekä rahavaroja 
ja liiketoimia, joita Administerin on käsiteltävä häiriöttömästi, huolellisesti ja oikea-aikaisesti. Administer huolehtii esi-
merkiksi useiden asiakkaidensa veroilmoituksista ja viranomaisraporteista, joissa liiketoimien oikea-aikaisuus korostuu, 
sillä viranomaiset voivat määrätä merkittäviä sanktioita asiakkaille, mikäli ilmoitukset toimitetaan myöhässä. Mikäli Ad-
minister epäonnistuu luottamuksellisten tietojen, rahavarojen ja liiketoimien huolellisessa tai ajantasaisessa käsittelyssä, 
voi Administer joutua vahingonkorvausvastuuseen, mistä saattaa seurata Administerille merkittäviä kustannuksia ja mai-
nehaittoja ja sitä kautta esimerkiksi asiakkuuksien menetyksiä.

Administerin henkilöstöllä on rajoitetusti pääsy asiakkaiden luottamuksellisiin tietoihin sekä käyttöoikeudet asiakkaiden 
pankkitileihin, ja se huolehtii muun ohella Administerin asiakkaiden rahavarojen siirroista, jotka ovat ajoittain merkittä-
viä. Lisäksi Administerin liiketoimintaan kuuluu taloushallinnon henkilöstövuokraus, jonka kautta Administerin työnte-
kijöillä voi olla laajempi pääsy asiakkaiden luottamuksellisiin tietoihin ja järjestelmiin. Edellä kohdassa ” – Keskeytykset 
tai häiriöt Administerin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja toimintahäiriöi-
hin” on kuvattu Administerin järjestelmiin kohdistuvista virheistä ja hyökkäyksistä aiheutuvia riskejä, minkä lisäksi Ad-
ministerin oma henkilöstö saattaa syyllistyä asiakkaiden rahavarojen käsittelyssä väärinkäytöksiin tai inhimillisiin tahat-
tomiin tai tahallisiin virheisiin. Käytännöt, lainsäädäntö ja viranomaistulkinnat liittyen esimerkiksi korruptioon, harmaa-
seen talouteen ja rikollisuuteen Konsernin toiminta-alueilla, kuten Virossa, saattavat poiketa Suomen käytännöistä, mikä
altistaa Konsernin väärinkäytösriskeille etenkin Suomen ulkopuolella. Administerin asiakkaiden liiketoimissa ja rahava-
rojen käsittelyssä on myös olennaisen tärkeää oikea-aikaisuus, ja virheet tai epäonnistumiset määräaikojen noudattami-
sessa saattavat johtaa merkittäviin asiakkaille koituviin vahinkoihin. Administerin asiakkaiden rahavaroihin ja liiketoi-
miin kohdistuvat väärinkäytökset tai inhimilliset virheet saattavat johtaa Administerin asiakkaiden merkittäviin taloudel-
lisiin menetyksiin ja Administerin korvausvelvollisuuteen, mitkä voivat johtaa mainehaittoihin ja asiakasmenetyksiin ja 
näin vaikuttaa olennaisesti Administerin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Vaikka merkittävä osa Administerin 
asiakkaiden luottamuksellisista tiedoista säilytetään digitaalisessa muodossa, voi Administerin sopimuskumppaneilla, ku-
ten Administerin toimitilojen kiinteistöhuollosta vastaavilla toimijoilla, olla mahdollisuus päästä käsiksi Administerin 
toimitiloissa säilytettäviin asiakkaiden luottamuksellisiin tietoihin, joihin voi kohdistua näin väärinkäytöksiä.

Administer pyrkii varautumaan yllä kuvattuihin riskeihin muun muassa sisäisellä ohjeistuksella, kattavalla vakuutustur-
valla sekä asianmukaisilla valvonta- ja seurantamekanismeilla, mutta ei ole varmuutta siitä, että vakuutukset kattaisivat 
väärinkäytökset, virheet tai muut rikkomukset kokonaan tai osittain. Lisäksi Administer pyrkii erilaisin salassapito-
sitoumuksin varmistamaan, että sen henkilöstö käyttää asiakkaiden luottamuksellisia tietoja huolellisesti ja tarkoituksen-
mukaisiin toimiin. Mikäli Administer epäonnistuu yllä kuvattujen riskien hallinnoimisessa, voi tällä olla olennaisen hai-
tallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäky-
miin.

Administer voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä ja avainhenki-
löitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan

Administerin menestys riippuu olennaisesti Administerin henkilöstön ammattitaidosta, Administerin kyvystä sitouttaa 
avainhenkilöt Administeriin sekä kyvystä rekrytoida uutta ja osaavaa henkilöstöä myös tulevaisuudessa muun muassa 
Administerin strategian ja suunnitellun kasvun toteuttamisen tukemiseksi. Säilyttääkseen kilpailukykynsä ja voidakseen 
toteuttaa strategiaansa Administerin on onnistuttava rekrytoimaan ja sitouttamaan riittävästi ammattitaitoisia työnteki-
jöitä, joilla on tarvittavaa osaamista sekä Administerin ydinliiketoimintojen että esimerkiksi ohjelmistojen kehittämisen
osalta. Administerin kasvu ja sen liiketoiminnan kannattavuus tulevaisuudessa riippuu Administerin kyvystä rekrytoida 
ja sitouttaa tällaiset avainhenkilöt sekä Administerin kyvystä rekrytoida tarvittava määrä toimialan tuntevia ammattitai-
toisia henkilöitä. Lisäksi Administerin johtamisjärjestelmän kehittäminen ja Konsernin muutoshankkeet saattavat edel-
lyttää johtamiseen liittyvien prosessien kehittämistä, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti avainhenkilöiden pysyvyyteen Ad-
ministerissa. Vaikka Administer pyrkii jatkuvasti rekrytoimaan ammattitaitoista henkilökuntaa ja ylläpitämään henkilös-
tönsä ammattitaitoa koulutuksilla, ei ole varmuutta siitä, että Administer onnistuisi tavoitteissaan. Lisäksi Administerin 
toimialoilla kärsitään yleisesti suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta ja henkilöstöpulasta, mikä voi pitkittyessään aiheuttaa 
asiakastyytymättömyyttä ja heijastua myös henkilöriskeinä (katso lisätietoja henkilöriskeistä kohdasta ” – Administerin 
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asiakkaiden luottamuksellisten tietojen, rahavarojen ja liiketoimien käsittelyyn saattaa kohdistua väärinkäytöksiä ja vir-
heitä”). Epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilöstön ja etenkin avainhenkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tule-
vaisuudennäkymiin.

Administer voi epäonnistua julkisten hankintojen kilpailutuksissa; hankintamenettelyihin liittyvät mahdolliset vali-
tukset ja oikeudenkäynnit voivat vahingoittaa Administerin mainetta ja/tai heikentää sen kannattavuutta

Yhtiön asiakkaista noin 6 %, Silta Oy:n asiakkaista noin 11 % ja Kuntalaskenta Oy:n asiakkaista noin 95 % kuuluvat 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (2016/1397, muutoksineen) (”Hankintalaki”) sovelta-
misalaan tai muuten hyödyntävät sisäisessä hankinnassaan kilpailutuksia. Konserni osallistuu joissain määrin julkisten 
hankintojen kilpailutuksiin sekä suuryritysten kilpailutuksiin kaikkien sen tarjoamien palveluiden osalta. Administerin 
johdon näkemyksen mukaan Administerin nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tulevat tulevaisuudessa vaatimaan kump-
paneiltaan entistä korkeampaa ammattitaitoa ja kilpailukykyistä hintatasoa, ja Administer pyrkii vastaamaan julkisen sek-
torin asettamiin ammattitaitovaatimuksiin sekä ylläpitämään kilpailukykyistä hinnoittelua. Siitä huolimatta ei ole var-
muutta siitä, että Administer pystyisi tulevaisuudessa voittamaan julkisia hankintoja tai muita koskevia kilpailutuksia. 
Erityisesti kilpailun kiristyminen Administerin toimialalla voi vaikuttaa Administerin mahdollisuuksiin menestyä kilpai-
lutuksissa ja näin vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 
tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Julkisten hankintojen kilpailutukseen ja mahdollisiin valituksiin liittyy riskejä. Markkinaoikeus voi esimerkiksi hankin-
tamenettelyyn osallistuneen kilpailijan valituksesta muun muassa kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai koko-
naan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa kohtaa tai määrätä hankintayksikön 
maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Li-
säksi kunnan tekemästä päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimus taikka kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle, joka voi 
esimerkiksi kumota hankintapäätöksen tai kieltää sen täytäntöönpanon. Administer ei ole tämän Esitteen päivämääränä 
asianosaisena markkinaoikeudessa vireillä olevissa oikeudenkäynneissä, eikä Administerin hankintamenettelyistä ole va-
litettu markkinaoikeudelle. Lisäksi Administer ei ole tämän Esitteen päivämääränä osallisena kunnallista päätöksentekoa 
koskevissa valitusasioissa. Ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Administer ei voisi tulevaisuudessa altistua markkina-
oikeus- tai hallinto-oikeusmenettelyille.

Hankintalain 10 luvussa säädetään muun ohella perusteista, joiden nojalla tarjoajat voidaan sulkea tarjouskilpailun ulko-
puolelle. Katso lisätietoja Hankintalain 80 ja 81 §:n mukaisista poissulkemisperusteista kohdasta ”Administerin liiketoi-
minta – Sääntely-ympäristö”. Tämän Esitteen päivämäärään mennessä Administeria ei ole suljettu tarjouskilpailun ulko-
puolelle Hankintalain 80 ja 81 §:n poissulkemisperusteiden nojalla, mutta ei ole varmuutta siitä, että Administeria ei 
tulevaisuudessa suljettaisi tarjouskilpailujen ulkopuolelle Yhtiön, sen konserniyhtiön tai sen hallinto-, johto- tai valvon-
taelimen jäsenen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävän henkilön syyllistyttyä johonkin Hankintalaissa yksilöi-
tyyn poissulkemisperusteeseen, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan ja liiketoimin-
nan tulokseen. 

Mikäli Administer jatkossa joutuu osapuoleksi julkisia hankintoja koskeviin menettelyihin, niihin liittyvät riskit, kustan-
nukset, mahdolliset seuraukset ja mainehaitat voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, ta-
loudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata Administerin liiketoimintaa

Administeriin voidaan kohdistaa lakkoja, ulosmarsseja tai muita työtaistelutoimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä 
tai keskeytyksiä Administerin liiketoimintaan ja voivat näin olennaisesti vaikuttaa Administerin liiketoiminnan tulokseen. 
Administerin henkilöstön lakot etenkin keväällä tilinpäätösten ja veroilmoitusten laatimisen ajankohtana olisivat Admi-
nisterin liiketoiminnalle haitallisia ja saattaisivat johtaa palveluiden keskeytymiseen, sillä kyseinen ajankohta on Admi-
nisterin toimialalla erityisen kiireinen eikä Administer välttämättä saa korvaavaa työvoimaa ylläpitämään Administerin 
palveluita häiriöttömästi. Administeriin kohdistui vuonna 2017 henkilöstölakko, eikä ole poissuljettua, että esimerkiksi 
automaation lisääntyessä Administerin henkilöstö osoittaisi tyytymättömyyttään ulosmarssilla tai muulla työtaistelutoi-
menpiteellä. Ei ole myöskään poissuljettua, että Administerin yhteistyökumppaneihin, palveluntarjoajiin ja alihankkijoi-
hin kohdistettaisiin lakkoja ja työtaistelutoimenpiteitä, joiden seurauksena näiden toimijoiden palvelut ja/tai järjestelmät 
olisivat pois käytöstä, millä voisi olla pitkittyessään vaikutusta myös Administerin palveluiden häiriöttömään ja oikea-
aikaiseen toimintaan. 

Administer on pyrkinyt varautumaan lakoista ja muista työtaistelutoimenpiteistä aiheutuviin häiriöihin sisäisillä lakon 
aikaisilla henkilöstöjärjestelyillä ja ohjeilla. Yhteistyökumppanien ja muiden toimijoiden lakoista ja työtaistelutoimenpi-
teistä johtuviin häiriöihin Administer on pyrkinyt varautumaan erilaisin sopimusjärjestelyin. Administerin varautumis-
keinoista huolimatta on mahdollista, että mikäli työtaistelutoimenpiteet pitkittyisivät tai ne ajoittuisivat Administerin 
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toimialalla kriittisiin ajankohtiin, voisi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudelli-
seen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Henkilöstökustannusten merkittävä tai ennakoimaton kasvu voi heikentää Administerin liiketoiminnan kannatta-
vuutta

Palkka- ja muut henkilöstökustannukset muodostavat merkittävän osan Konsernin kulurakenteesta, ollen noin 72,0 pro-
senttia Administerin kaikista kuluista tämän Esitteen päivämääränä. Administer kykenee lähtökohtaisesti ennakoimaan 
henkilöstökustannukset lyhyellä aikavälillä, mutta ei ole varmuutta siitä, että henkilöstökustannukset eivät kasvaisi Ad-
ministerista riippuvista tai riippumattomista syistä ennakoimattomasti esimerkiksi Administerin toiminnan kasvaessa 
merkittävästi lyhyessä ajassa tai johtuen esimerkiksi työvoimakustannusten noususta poliittisen päätöksenteon tai yleisen 
työmarkkinatilanteen seurauksena. Mikäli henkilöstökustannukset kasvaisivat merkittävästi tai ennakoimattomasti, ei Ad-
minister välttämättä pysty sisällyttämään henkilöstökustannusten nousua palveluiden tai tuotteiden hintoihin riittävän no-
peasti tai lainkaan. Merkittävä tai ennakoimaton henkilöstökustannusten kasvu voi näin ollen vaikuttaa olennaisen haital-
lisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administer voi epäonnistua sen liiketoimintaa koskevien teknologisten muutosten nopeassa käyttöönotossa tai niihin 
investoimisessa, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan

Administerin kilpailukyvyn ylläpitäminen sen toimialalla vaatii Administerilta jatkuvasti uusien teknologioiden ja mene-
telmien tunnistamista ja niiden tarjoamista sekä jatkuvia investointeja sen teknologiajärjestelmään säilyttääkseen ja vah-
vistaakseen markkina-asemansa liiketoiminta-alueillaan sekä parantaakseen olemassa olevaa teknologiaympäristöään ja 
siihen kuuluvia laitteistoja ja ohjelmistoja. On mahdollista, että joissain tilanteissa Administerilta vaaditaan merkittäviä 
investointeja teknologiaan, mikäli esimerkiksi Yhtiön ohjelmistojen koodit jouduttaisiin tulevaisuudessa korvaamaan uu-
silla ratkaisuilla, ja uuden teknologian käyttöönotto tai teknologisen osaamisen kehittäminen voi aiheuttaa Administerille 
merkittäviä kustannuksia. Mikäli Administer ei toimi asianmukaisesti, nopeasti tai kustannustehokkaasti, taikka epäon-
nistuu teknologiainvestoinneissaan tai saa niihin kohdistuvia odottamattomia vaatimuksia asiakkailtaan, näillä voi olla 
haitallinen vaikutus Administerin kykyyn saavuttaa odotettua tuloskehitystään tai sen kulut voivat kasvaa. Mikäli Admi-
nister ei kykene tarjoamaan uusia teknologioita yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin sen kilpailijat, tai Administerin kilpailijat 
kehittävät tai tarjoavat kustannustehokkaampia sovelluksia, voi Administer menettää markkinaosuuksiaan. Myös ohjel-
mistojen kehittämiseen ja alustojen uusimiseen liittyy riskitekijöitä, ja tietotekniikan muutoksiin liittyvät kehitysprojektit 
maturiteetiltaan elinkaaren loppuvaiheessa olevilla ohjelmistoilla edellyttävät muutoksen hallintaa ja käyttöönoton onnis-
tumista.

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, taloudel-
liseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

C. Administerin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä

Administer ei välttämättä onnistu hankkimaan rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai ollenkaan ja sen rahoituskulut 
voivat kasvaa

Administer rahoittaa liiketoimintaansa liiketoiminnasta saatavilla varoilla sekä Administerin rahoitusjärjestelyistä saata-
villa olevilla varoilla. Administer pyrkii jatkuvasti ennakoimaan ja seuraamaan liiketoimintansa rahoituksen tarvetta, jotta 
Administerilla olisi riittävästi likvidejä varoja toimintansa rahoittamiseksi sekä erääntyvien lainojen takaisinmaksuun. 
Administerin lainojen takaisinmaksu voi aiheuttaa mittavamman rasituksen kuin mitä Administerin kassavirtaennusteissa 
on ennakoitu, mikäli Administerin liiketoiminta ja tulos kehittyy odotettua huonommin. Administerin liiketoiminta sekä 
velanmaksukyvyn ylläpitäminen edellyttävät vahvaa kassavirtaa.

Finanssimarkkinoiden epävarmuuden vuoksi Administerin liiketoiminnassa tarvittavan rahoituksen hinta saattaa nousta 
tai rahoituksen saatavuus voi heikentyä. Administerilla oli 30.9.2021 korollista lainaa 6,6 miljoonaa euroa. Tämän Esit-
teen päivämääränä Administer tarvitsee vieraan pääoman ehtoista rahoitusta liiketoiminnassaan ja strategiansa toteutta-
misessa eikä ole poissuljettua, että Administerin rahoituksen tarve nousisi tulevaisuudessa Administerin toteuttaessa stra-
tegiaansa tai muutoin. Administer rahoittaa liiketoimintaansa osittain liiketoiminnasta saatavilla varoilla, ja mikäli Ad-
ministerin asiakkaat epäonnistuvat laskujensa maksamisessa oikea-aikaisesti tai kokonaan, voi Administerin ulkoisen ra-
hoituksen tarve kasvaa merkittävästi. Administerin pääomarakennetta 30.9.2021 on kuvattu tarkemmin Esitteen kohdassa 
”Pääomarakenne ja velkaantuneisuus”.

Muutokset makrotaloudellisessa ympäristössä tai rahoitusmarkkinoiden yleisessä tilanteessa voivat vaikuttaa haitallisesti 
rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Administerin liiketoimintasuunnitelman muutokset tai yleisten ta-
loudellisten tai poliittisten olosuhteiden heikkeneminen Administerin markkinoilla saattavat vaikuttaa olennaisesti 
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Administerin kassavirtaan ja kasvattaa Administerin rahoitustarvetta, jolloin Administer joutuu hankkimaan lisää pää-
omaa. Tällä hetkellä Administer ei pysty ennustamaan tällaisten mahdollisten rahoitustarpeiden ajankohtaa tai määrää.

Mahdollinen epäonnistuminen rahoituksen hankkimisessa kilpailukykyisin ehdoin saattaisi vaikuttaa olennaisen haitalli-
sesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden luottosopimuksiin sisältyvien kovenanttien mahdollinen rikkoutuminen voi vaikeuttaa 
Administerin rahoituksen saatavuutta, nostaa Administerin rahoituskuluja tai johtaa konsernin luottojen ennenaikai-
seen eräännyttämiseen

Administerin luottosopimus Nordea Bank Abp:n ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa sisältää tämän Esit-
teen päivämääränä tavanomaisia kovenantteja, jotka liittyvät muun muassa tiettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin, kuten 
omavaraisuusasteeseen, ja Konsernin velkaantuneisuuteen, sekä muita tavanomaisia ehtoja, kuten tilikautta, liiketoimin-
taa, luotonantoa ja tiedonantoa koskevia lausekkeita. Näiden kovenanttien rikkominen tai Administerin kyvyttömyys täyt-
tää kovenanttien asettamat rajat saattavat johtaa siihen, että Administer laiminlyö tai rikkoo velkasitoumuksiaan. Kyseis-
ten kovenanttien rikkoutuminen voi johtaa siihen, että Administerin on maksettava kyseessä oleva luotto pois ennenai-
kaisesti, jolloin Administerille syntyy tarve neuvotella Administerin rahoitus uudelleen, minkä johdosta rahoituksen ehdot
saattavat heikentyä tai rahoituksen saatavuus vaikeutua, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Admi-
nisterin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin. Katso lisätietoja ko-
venanteista kohdasta ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät – Pääomanlähteiden käyttöä 
koskevat rajoitukset”.

Muutokset koroissa voivat nostaa rahoituksen hintaa ja siten vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan

Administerin korollisten velkojen määrä oli 30.9.2021 6,6 miljoonaa euroa. Administerin korolliset velat erääntyvät mak-
settavaksi rahoittajien kanssa sovitun maksuaikataulun mukaisesti siten, että rahoituksen viimeinen erä maksetaan takai-
sin toukokuussa 2024. Korkojen vaihtelu vaikuttaa Administerin liiketoiminnan tuottoon muun muassa muuttamalla kor-
kokuluja. Korkojen vaihtelu voi myös vaikuttaa Administerin liiketoiminnan kannattavuuteen, sillä korkojen nousulla voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus rahoituksen hintaan ja siten Admnisterin nykyisiin rahoituskuluihin. Vaikka Admi-
nister pyrkii seuraamaan huolellisesti korkojen kehitystä ja hallitsemaan aktiivisesti korkoriskiään, ei ole varmuutta siitä, 
että Administer pystyy suojaamaan korkoriskiään riittävästi, millä voi toteutuessaan olla olennaisen haitallinen vaikutus 
Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Administerin asiakkaat eivät välttämättä kykene suoriutumaan maksuvelvoitteistaan

Administerilla oli 30.9.2021 5,5 miljoonaa euroa myyntisaamisia asiakkailtaan, joista 0,6 miljoonaa euroa oli erääntyneitä 
saamisia. Administer altistuu myyntisaamisten kautta esimerkiksi luotto- ja vastapuoliriskille, mikäli Administerin asiak-
kaat eivät kykene suoriutumaan maksuvelvoitteistaan kokonaan tai osittain. Myös talouden suhdanteet ja erilaiset Suomen 
tai maailmantalouden häiriötilanteet saattavat heikentää Administerin asiakkaiden kykyä suoriutua maksuvelvoitteistaan 
Administeria kohtaan täysimääräisesti tai ajallaan, mikäli asiakkaat kohtaavat haasteita rahoituksen saamisessa. Tällöin 
ei ole poissuljettua, että häiriötilanteessa Administerin asiakkaat eivät pystyisi tulevaisuudessa suoriutumaan maksuvel-
voitteistaan joko osittain tai kokonaan. Ei ole poissuljettua, että Administerin asiakkaat pystyisivät tulevaisuudessa suo-
riutumaan maksuvelvoitteistaan joko osittain tai kokonaan. Jos yksi tai useampi Administerin sopimusosapuolista ajautuu 
maksuvaikeuksiin tai konkurssiin, voi Administerin luottotappioiden määrä kasvaa, mikä voi vaikuttaa olennaisen haital-
lisesti Administerin liiketoiminnan tulokseen. Mahdollisilla luottotappioilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Ad-
ministerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Liikearvon mahdollisilla tulevilla arvonalentumisilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoi-
mintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen

Administerilla on taseessaan merkittävä määrä konserniliikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli Administerin 
tulevaisuuden tulonodotuksissa tapahtuu merkittävä muutos joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Administerin 
konserniliikearvo oli 30.9.2021 yhteensä 22,8 miljoonaa euroa, mikä vastasi 118,1 prosenttia Administerin 19,3 miljoo-
nan euron määräisestä omasta pääomasta. Merkittävin osa Administerin liikearvosta on syntynyt Silta Group Oy:n oston 
seurauksena vuonna 2018 sekä Emce Solution Partner Oy:n ostosta elokuussa 2021. FAS:n mukaisesti laaditussa tilin-
päätöksessä konserniliikearvo poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Mikäli Administerin tulevaisuuden 
tuotto-odotuksissa tapahtuu olennainen muutos ja liikearvon todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämän tulon arvioi-
daan olevan vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, voi Administer joutua kirjaamaan liikearvoa arvonalennuk-
sena kuluksi, mikä johtaa Administerin oman pääoman vähenemiseen. Tällä voi olla vaikutusta muun muassa Adminis-
tern mahdollisuuksiin jakaa osinkoa. Administerin ei ole tarvinnut tämän Esitteen päivämäärään mennessä kirjata arvon-
alentumistappioita liikearvoon, mutta ei voi olla varmuutta siitä, ettei sen pitäisi tehdä näin tulevaisuudessa. Mahdolliset 
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arvonalentumiset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Esitteen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, 
ja ne voivat poiketa olennaisesti Administerin todellisesta liiketoiminnan tuloksesta

Administer osti 15.8.2021 Emce Solution Partner Oy:n koko osakekannan (”EmCe-yrityskauppa”). Administerin tähän 
Esitteeseen sisällytetyt, tilintarkastamattomat pro forma -yhdistetyt taloudelliset tiedot (”Pro forma –taloudelliset tie-
dot”) on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan EmCe-yrityskaupan vaikutusta Administerin toi-
minnan tulokseen ikään kuin yrityskauppa ja siihen liittyvät järjestelyt olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma –talou-
dellisten tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, millainen Administerin toiminnan tulos olisi 
todellisuudessa ollut, jos yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä Pro forma –taloudellisten tietojen ole tarkoitus en-
nakoida Administerin liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Administerin todellinen tulos saattaa tulevaisuudessa poi-
keta olennaisesti esitetyistä Pro forma –taloudellisista tiedoista.

Pro forma –taloudellisia tietoja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välit-
tömästi EmCe-yrityskaupasta ja siihen liittyvistä järjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja jotka ovat 
perusteltavissa tosiseikoin. Pro forma –taloudelliset tiedot eivät kuvaa kustannussäästöjä, synergiaetuja tai tulevaisuu-
dessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä EmCe-yrityskaupan seurauksena 
tulevaisuudessa. Pro forma -oikaisut on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa ”Tilintarkastamattomat pro forma -ta-
loudelliset tiedot”.

Vaikka Pro forma -taloudelliset tiedot ovat luonteeltaan havainnollistavia eikä niiden ole tarkoitus ennakoida Administe-
rin tulevaa tulontuottokykyä, sijoittajilla voi niihin perustuen olla odotuksia Administerin tulevasta kehityksestä, jolloin 
toteumien olennaisella poikkeamalla Pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyistä tiedoista voi olla olennaisen haitalli-
nen vaikutus Administerin maineeseen, osakkeen arvoon sekä sijoittajan luottamukseen Administeria kohtaan.

D. Lainsäädäntöön ja oikeudellisiin seikkoihin liittyviä riskejä

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita Administerin liiketoimin-
nalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia

Administerin tulee liiketoiminnassaan noudattaa tiettyjä sen toimintaa sääteleviä lakeja ja muuta sääntelyä, jotka liittyvät 
muun muassa kirjanpitoon, henkilötietojen säilyttämiseen, työsuhteisiin, verotukseen ja arvopaperimarkkinoihin. Admi-
nisterin tarjoamiin palveluihin sisältyy taloushallintopalvelut, HR- ja palkkahallintopalvelut, konsultointipalvelut ja oh-
jelmistopalvelut, ja Administerin on siten otettava toiminnassaan huomioon kattavasti kaikkiin kyseisiin palveluihin liit-
tyvät lait, muu sääntely ja viranomaismääräykset. Suoraan Administerin liiketoimintaan vaikuttavien määräysten lisäksi 
Administerin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan voivat vaikuttaa välillisesti myös 
sellaiset uudet määräykset tai sääntely, jotka koskevat Administerin toimintaympäristöä. Administerin kattava palvelu-
tarjoama huomioiden Administerin toiminnassaan huomioon ottamaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä on merkit-
tävä määrä.

Mahdolliset muutokset Administerin kannalta olennaisessa sääntelyssä, viranomaistoimenpiteissä ja viranomaisten aset-
tamissa vaatimuksissa sekä tapa, jolla kyseisiä lakeja, säädöksiä ja toimenpiteitä pannaan täytäntöön tai tulkitaan, sekä 
uusien lakien ja määräysten soveltaminen ja täytäntöönpano ovat Administerin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 
Mahdollisilla muutoksilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Administerin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja 
taloudelliseen asemaan. Muutokset saattavat myös edellyttää Administeria mukauttamaan olemassa olevia liiketoiminto-
jaan, varojaan ja kulloinkin voimassa olevaa strategiaansa. Mikäli muutokset kohdistuvat useampaan Administerin kon-
serniyhtiöön, voi toimenpiteistä aiheutua merkittäviä muutostarpeita ja näin ollen lisäkustannuksia, jotka vaikuttavat hai-
tallisesti Administerin liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Vaikka Administer seuraa ja arvioi lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutoksia, on mahdotonta ennustaa kattavasti 
näiden tekijöiden vaikutuksia. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että Administer ei olisi toiminnassaan tulkinnut sen toi-
mintaa sääteleviä lakeja, määräyksiä tai muuta sääntelyä väärin. Mikäli Administer ei kykene noudattamaan soveltuvia 
lakeja ja säännöksiä, voi tämä aiheuttaa Administerille taloudellisia tappioita, merkittävästi heikentää Administerin liike-
toimintamahdollisuuksia ja vahingoittaa Administerin mainetta.

Minkä tahansa yllä kuvatun riskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.
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Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Administerin liiketoimintaan 
tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia

Administer voi joutua osalliseksi oikeudenkäyntiin tai viranomaismenettelyyn tai toimintaansa koskevaan kanteeseen. 
Oikeudenkäyntien, viranomaismenettelyjen tai kanteiden lopputuloksen ennakoiminen on väistämättä vaikeaa, eikä ole 
varmuutta meneillään olevien tai tulevien menettelyjen tai kanteiden lopputuloksesta. Administer voi joutua tavanomai-
sen liiketoimintansa yhteydessä osalliseksi myös reklamaatioprosesseihin, ja siihen voidaan kohdistaa vero- ja viran-
omaistarkastuksia. Tällaiset menettelyt voivat olla kalliita ja viedä paljon Administerin johdon aikaa ja resursseja, ja ne 
voivat aiheuttaa negatiivista julkisuutta Administerille. Mikä tahansa oikeudenkäynti, viranomaismenettely tai kanne Ad-
ministeria vastaan voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

E. Osakkeisiin liittyviä riskejä

Osakkeelle mahdollisesti maksettavan osingon ja muun varojenjaon määrä on epävarma ja Administer ei välttämättä 
jaa varoja joltakin tai miltään tilikaudelta

Administerin tulevaan kykyyn jakaa varoja osakkeenomistajille esimerkiksi osingonjakona vaikuttavat useat tekijät, ku-
ten tulevat tuotot, rahavirrat, velanhoitovelvoitteet, sijoitukset, maksukyky ja olemassa olevien velkojen ehdot, rahoitus-
sopimusten kovenantit sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) varojenjakoa koskevat mää-
räykset. Lisäksi varojenjaon edellytyksenä on, että Administerilla on Osakeyhtiölain mukaisia jakokelpoisia varoja, eikä 
varojenjako saa vaarantaa Osakeyhtiölain mukaista Administerin maksukykyä. Administerin hallituksen yleisenä velvol-
lisuutena on varmistua Administerin maksukyvyn säilymisestä varojenjaosta huolimatta. Ei ole varmuutta siitä, että Ad-
minister kykenee jakamaan osinkoa miltään tilikaudelta. Katso lisätietoja kohdasta ”Osingot ja osinkopolitiikka”.

Tulevat osakeannit voivat vaikuttaa negatiivisesti Osakkeiden markkinahintaan ja laimentaa osakkeenomistajien suh-
teellista omistusosuutta

Administer voi laskea liikkeeseen osakkeita monista eri syistä, kuten liiketoimintansa rahoittamiseksi, yritysostojen to-
teuttamiseksi tai henkilöstön sitouttamiseen. Lisäksi, mikäli Administer tarvitsee vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
lisäksi tulevaisuudessa lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla oman pääoman ehtoisilla 
rahoitusmuodoilla, saatetaan tätä tarkoitusta varten järjestää osakeanteja osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta noudat-
taen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen, jos yhtiökokous antaa siihen valtuudet. Osakkeiden 
liikkeeseenlasku tai myynti taikka käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai luovutuksia saattaa tapahtua tulevai-
suudessa, voi vaikuttaa haitallisesti Osakkeen markkina-arvoon ja Administerin kykyyn hankkia tulevaisuudessa oman 
pääoman ehtoista rahoitusta. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeusannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu ollen-
kaan tai osallistuu vain osittain, pienentävät osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta ja äänivaltaa Administerissä.

Yhtiön osakkeiden omistus on keskittynyt, ja suurimmalla osakkeenomistajalla on merkittävä omistusosuus sekä mää-
räysvalta Yhtiössä myös Listautumisen jälkeen

Jos Listautumisanti toteutetaan suunnitellusti, Yhtiön suurin osakkeenomistaja Peter Aho omistaa noin 50,7 prosenttia 
Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö 
laskee liikkeeseen enintään 2 264 110 Uutta osaketta Listautumisannissa (noin 48,5 prosenttia olettaen, että Lisäosake-
erä käytetään kokonaisuudessaan).

Listautumisannin jälkeen Peter Aholla on edelleen merkittävä omistusosuus sekä määräysvalta Yhtiössä, ja tämän seu-
rauksena Aho voi yksin tai yhdessä Yhtiön muiden suurten osakkeenomistajien kanssa määrätä yhtiökokouksessa tehtä-
vistä päätöksistä, tai myös mahdollisesti estää Yhtiön yhtiökokouksessa tehtäviä päätöksiä, kuten tilinpäätöksen hyväk-
symisen, yhtiöjärjestyksen muutokset ja tietyt yritysjärjestelyt, kuten sulautumiset ja jakautumiset.

Yhtiön suurimman osakkeenomistajan intressit voivat joskus poiketa muiden osakkeenomistajien intresseistä. Osake-
omistuksen keskittyminen voi viivästyttää tai estää määräysvallan siirron Yhtiössä, evätä osakkeenomistajilta mahdolli-
suuden saada Osakkeistaan preemio Yhtiön myynnin yhteydessä sekä vaikuttaa Osakkeiden markkinahintaan ja likvidi-
teettiin. Näillä tekijöillä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan.

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä pysty käyttämään äänioikeuttaan tai muita osakkeen-
omistajan oikeuksiaan

On mahdollista, että sellaiset osakkeenomistajat, jotka eivät ole suomalaisia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä 
ja jotka hallinnoivat omistamiaan Osakkeita niin sanotun hallintarekisteröinnin kautta, eivät kykene käyttämään osak-
keenomistajien oikeuksiaan hallinnointiketjun läpi. Hallintarekisteröityjen Osakkeiden omistajat eivät pysty suoraan 
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käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa ole tilapäisesti merkitty Yh-
tiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivämääränä. Koska tällaisen tilapäisen merkinnän 
tekeminen edellyttää toimenpiteitä osakkeenomistajan lisäksi osakkeenomistajan omaisuudenhoitajalta ja omaisuuden-
hoitajan käyttämältä tilinhoitajalta, on mahdollista, ettei merkintää onnistuta asianmukaisesti tekemään määräajassa.

Sijoittajat, joiden pää- tai viitevaluutta on muu kuin euro, altistuvat Osakkeisiin sijoittaessaan tietyille valuuttariskeille

Listautumisen toteutuessa Osakkeet hinnoitellaan ja niillä tullaan käymään kauppaa euroissa First Northissa, ja Osakkeille 
tulevaisuudessa mahdollisesti maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Tämän seurauksena euron valuuttakurssin muu-
tokset vaikuttavat mahdollisesti maksettavien osinkojen ja vapaasta omasta pääomasta tehtävien muiden varojenjakojen 
arvoon niiden osakkeenomistajien tapauksessa, joiden pää- tai kotivaluutta ei ole euro. Lisäksi Osakkeiden markkinahinta 
ilmaistuna ulkomaanvaluutoissa vaihtelee osittain valuuttakurssien vaihtelun seurauksena. Tämä voi vaikuttaa Osakkei-
den ja niihin perustuvien mahdollisten osinkojen arvoon niiden osakkeenomistajien tapauksessa, joiden pää- tai kotiva-
luutta ei ole euro.

F. Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyn-
tijärjestelmässä ennen Listautumista, joten ei ole varmuutta siitä, että Osakkeiden hinnanmuodostus olisi tehokasta 
tai että Osakkeille kehittyisi aktiivisia ja likvidejä markkinoita

Yhtiön osakkeet eivät ole ennen Listautumista olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä. Administer aikoo jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäyn-
nin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämällä monenkeskisellä First North -markkinapaikalla arviolta 7.12.2021. Ei kui-
tenkaan ole varmuutta siitä, kehittyykö Osakkeille aktiivisia markkinoita tai pysyvätkö Osakkeiden (mukaan lukien Tar-
jottavien osakkeiden) markkinat aktiivisina. Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi johtuen esimerkiksi 
muutoksista markkinoiden suhtautumisessa Osakkeisiin tai vastaaviin arvopapereihin, ja Yhtiön Osakkeiden markkina-
hinta voi laskea Tarjottavien osakkeiden Merkintähintaa alemmas. Markkinahintojen vaihtelu voi johtua monista asioista 
ja tapahtumista, kuten esimerkiksi yleisistä markkinoidenlaajuisista tapahtumista, Administerin liiketoiminnan tuloksen
vaihtelusta sekä liiketoiminnan kehityksestä tai niihin kohdistuvien odotusten muutoksista tai Administerin toimintaan 
vaikuttavista lainsäädännön muutoksista. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa Osakkeiden markkinahinnan laskuun, 
eikä Osakkeiden markkinahinta välttämättä koskaan nouse Merkintähinnan tasolle tai sitä ylemmäs. Myöskään Osakkei-
den tulevasta likviditeetistä ei ole varmuutta. First Northin luonteen vuoksi First Northissa listattujen yhtiöiden osakkei-
siin liittyy tavallisesti suurempi riski kuin Nasdaq Helsingin päälistalla listattujen yhtiöiden osakkeisiin ja näillä on 
yleensä vähäisempi likviditeetti ja heikommat myyntimahdollisuudet. First Northissa listattujen osakkeiden hinta voi 
myös vaihdella Nasdaq Helsingin päälistalla listattuja osakkeita enemmän. Osakkeet eivät myöskään ole kaupankäynnin 
kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla merkintäaikana, eikä Listautumisannissa mer-
kittyjä Tarjottavia osakkeita voi myydä ennen kuin merkintäaika on päättynyt ja Tarjottavat osakkeet kirjattu merkitsijöi-
den arvo-osuustileille.

Listautuminen voi viivästyä tai se voi peruuntua, ja Listautumisanti ei välttämättä tapahdu suunnitellusti tai ollenkaan

Administerin johdon mukaan Yhtiö täyttää tämän Esitteen päivämääränä First North -yhtiöille asetut vaatimukset, mutta 
ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että Listautuminen toteutuu Yhtiön suunnittelemalla tavalla tai ollenkaan. Listautumi-
nen voi epäonnistua muun muassa Listautumisen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista, viranomaispäätöksistä, Nasdaq 
Helsingin asettamista vaatimuksista tai muista seikoista johtuen, ja osa tällaisista seikoista voi olla Yhtiön vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella. On myös mahdollista, että Nasdaq Helsinki ei hyväksy Yhtiön listalleottohakemusta, mikä 
voi johtaa Listautumisen viivästymiseen tai perumiseen sekä merkittäviin lisäkuluihin ja ylimääräiseen hallinnolliseen 
taakkaan. Lisäksi on mahdollista, että kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Listautumisannin yhteydessä tai että Lis-
tautumisanti ei toteudu lainkaan edellä mainituista seikoista johtuen tai muutoin. Listautumisanti on ehdollinen sille, että 
Yhtiö ja Pääjärjestäjä allekirjoittavat Listautumisantia koskevan järjestämissopimuksen (katso lisätietoja Listautumisan-
nin toteuttamisedellytyksistä kohdasta ”Listautumisannin ehdot – A. Listautumisannin yleiset ehdot – Listautumisannin 
ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen”). Jos Listautuminen ei toteudu, myös Listautumisanti perutaan. Listautumi-
sen tai Listautumisannin viivästymisellä tai epäonnistumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Administerin lii-
ketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Jos Listautumista ei toteuteta, sijoittaja ei voi käyttää maksamaansa merkintähintaa muuhun sijoitukseen ennen kuin mak-
settu merkintähinta on palautettu sijoittajille. Lisätietoja maksetun merkintähinnan palauttamisesta kohdassa ”Listautu-
misannin ehdot – A. Listautumisannin yleiset ehdot – Oikeus peruuttaa Listautumisanti”.
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First Northiin listautuneisiin yhtiöihin ei sovelleta kaikilta osin samaa arvopaperimarkkinoiden sääntelyä kuin niihin 
yhtiöihin, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, ja siksi sijoittaminen sellaiseen yhtiöön saat-
taa sisältää enemmän riskejä kuin sijoittaminen säännellyillä markkinoilla listattuihin yhtiöihin

First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki. First North -yhtiöihin ei sovelleta kaikilta 
osin samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla listattuihin yhtiöihin. First North -yhtiöt noudattavat pienille 
kasvuyhtiöille sovellettuja vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. Kaikki Arvopaperimarkkinalain vaatimukset koskien 
säänneltyä markkinaa, kuten esimerkiksi säännökset liputusvelvollisuudesta tai ostotarjousvelvollisuudesta, eivät myös-
kään koske First Northissa kaupankäynnin kohteeksi otettuja arvopapereita. Siksi on esimerkiksi mahdollista, että yksit-
täinen osakkeenomistaja saavuttaa määräysvallan yhtiökokouksen päätöksissä ilman, että kasvaneesta omistusosuudesta 
on ilmoitettu, eikä tällaisella osakkeenomistajalla ole velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta Yhtiön muille osak-
keenomistajille. Näiden tai muiden sääntelyerojen seurauksena First North -yhtiöiden ja niiden osakkeenomistajien oi-
keudet ja velvollisuudet eroavat säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden ja niiden osakkeen-
omistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. First North -yhtiöön sijoittaminen saattaa tämän vuoksi sisältää suurempia 
riskejä kuin sijoittaminen säännellylle markkinalle listattuun yhtiöön.

Listautumisannissa tehtyjä merkintöjä ei voi peruuttaa tai muuttaa muutoin kuin tietyissä tilanteissa

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa, peruuttaa tai mitätöidä merkinnän tekemisen 
jälkeen Listautumisannin ehdoissa mainittuja poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Lisätietoja merkintöjen sitovuudesta ja 
peruuttamisesta on esitetty kohdassa ”Listautumisannin ehdot – A. Listautumisannin yleiset ehdot – Merkinnän peruutta-
minen”. Tarjottavat osakkeet maksetaan merkinnän yhteydessä, mutta Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan ku-
luessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on enintään alkuperäinen Merkintähinta eli 4,86 euroa Tarjotta-
valta osakkeelta ja Henkilöstöannissa enintään alkuperäinen Henkilöstöannin Merkintähinta eli 4,38 euroa Tarjottavalta 
osakkeelta. Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä ennen kuin Merkintähinta on lopullisesti tiedossa
tai Listautumisannin lopputulos on tiedossa. Lisäksi on huomioitava, että Tarjottavat osakkeet merkitään sijoittajien arvo-
osuustileille vasta sen jälkeen, kun merkintäaika on päättynyt, eikä Tarjottavista osakkeista voi välttämättä luopua ennen 
kuin Osakkeet on kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille.
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YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT

Yhtiö

Administer Oyj
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Yhtiön hallituksen jäsenet

Jukka-Pekka Joensuu hallituksen puheenjohtaja
Peter Aho hallituksen jäsen
Julianna Borsos hallituksen jäsen
Risto Koivula hallituksen jäsen
Kai Myllyneva hallituksen jäsen
Rolf Backlund hallituksen varajäsen

Yhtiön tilintarkastaja

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki

Pääjärjestäjä

Evli Pankki Oyj
Aleksanterinkatu 19 A
00100 Helsinki

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
Mannerheimintie 8
00100 Helsinki
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ERÄITÄ SEIKKOJA

Esitteestä vastuussa olevat tahot

Administer Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 0593027–4
Kotipaikka: Helsinki
Osoite: Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki

Esitettä koskeva vakuutus

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen ja vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa, että sen parhaan ym-
märryksen mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tästä Esitteestä ole jätetty pois mitään asiaan 
todennäköisesti vaikuttavaa.

Myyjä vastaa Esitteeseen sisältyvistä Myyjää ja sen osakkeenomistusta koskevista tiedoista. Myyjä vakuuttaa, että sen
parhaan ymmärryksen mukaan Esitteen Myyjää koskevat tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tämän Esitteen Myyjää kos-
kevista tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

Ulkopuolisista lähteistä olevat tiedot

Mikäli Esitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiö vahvistaa, että 
Esitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Esitteessä asianmukaisesti ja että siltä osin kuin 
Yhtiö tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty 
pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja.

Tämä Esite sisältää tietoa Yhtiön kilpailullisesta asemasta sekä markkinoista, joilla Yhtiö toimii, sisältäen markkinakokoa
ja markkinaosuutta koskevaa tietoa. Ellei toisin mainita, Yhtiön tai sen toimialan markkinakehityksestä esitetyt arviot 
perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Markkinoita koskevan tiedon kokoamiseksi Yh-
tiön johto on kerännyt tietoa eri palvelukokonaisuuksien markkinoista ja kilpailijoista, minkä pohjalta Yhtiön johto on 
analysoinut Yhtiön markkinoita ja kilpailullista asemaa. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Esitteen sisältämä markki-
naosuutta koskeva tieto antaa oikean ja riittävän kuvan Yhtiön markkinoista ja kilpailuasemasta. Tämä tieto ei kuitenkaan 
ole minkään itsenäisen asiantuntijan vahvistamaa, eikä Yhtiö siten takaa, että kolmas osapuoli tulee samoihin päätelmiin 
tai tuloksiin käyttäen erilaisia metodeja kootessaan tai analysoidessaan markkinoita koskevaa dataa.

Esitteen ja esitteestä laaditun englanninkielisen asiakirjan saatavilla olo

Tämä Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 3.12.2021 lähtien Yhtiön verkkosivus-
tolla osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen ja Evlin verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/adminis-
ter. Lisäksi tämä Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa 
osoitteessa Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki arviolta 3.12.2021 lähtien.

Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 
3.12.2021 Yhtiön verkkosivustolla www.administergroup.com/IPO ja Evlin verkkosivustolla osoitteessa 
www.evli.com/administer-en.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten muun muassa kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Listautumisannin 
tausta ja syyt sekä varojen käyttö”, ”Markkina- ja toimialakatsaus”, ”Administerin liiketoiminta” ja ”Liiketoiminnan tu-
los, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät” esitetyt lausumat perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin 
sekä tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin, ja siten ne voivat olla tule-
vaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epä-
varmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden johdosta Yhtiön tulevaisuudessa toteutuva tulos, toiminta, saavu-
tukset ja toimialan tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai 
välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta, saavutuksista ja toimialan tuloksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä 
ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa Yhtiön strategian toteutumiseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyvät riskit, 
yleinen talous- ja markkinatilanne sekä muut kohdassa ”Riskitekijät” kuvatut riskit. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät 
ole takuita Yhtiön tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta suorituskyvystä.

Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa muun muassa Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoi-
minnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Osakkeiden hintaan, on esitetty kohdassa ”Riskitekijät”.
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Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja

Tilinpäätökset ja osavuositiedot

Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkas-
tamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta on laadittu suomalaisen kirjanpito-
käytännön (Finnish Accounting Standards, ”FAS”) mukaisesti.

31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on 19.11.2021 laadittu päivitetty tilinpäätös ja 25.11.2021 päivitetty tilintarkastus-
kertomus, jotka korvaavat aiemmin 26.5.2020 päivätyn tilinpäätöksen ja 15.6.2020 päivätyn tilintarkastuskertomuksen 
vertailutietona esitetyn tilikauden 2018 rahoituslaskelmassa havaittujen esitysvirheiden vuoksi. Päivitettyä tilinpäätöstä 
ja tilintarkastuskertomusta ei ole esitetty ja hyväksytty yhtiökokouksessa.

31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on annettu esitettä varten uusi tilintarkastuskertomus, koska aiemmin 
vuoden 2018 rahoituslaskelma on sisältynyt ainoastaan vertailutietona tilinpäätökseen vuodelta 2019. Vertailutietona se 
on ollut tilintarkastamaton.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Tässä Esitteessä esitetään tiettyjä tunnuslukuja, jotka ovat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Secu-
rities and Markets Authority, ”ESMA”) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan vaihtoehtoisia tunnuslu-
kuja.

Administer esittää historiallisten taloudellisten tietojen kattamalle ajanjaksolle kohdistuvia vaihtoehtoisia tunnuslukuja 
lisätietona FAS:n mukaisesti laadituissa Administerin tuloslaskelmissa, taseissa ja rahoituslaskelmissa esitetyille tunnus-
luvuille. Administerin johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Administeria koske-
vaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi ne ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Vaihtoehtoisia 
tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä FAS:n mukaisista tunnusluvuista tai FAS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslu-
kuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi 
Esitteessä olevat vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samanni-
misten tunnuslukujen kanssa. Tässä Esitteessä näitä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat:

 käyttökate;

 käyttökate %;

 liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto;

 liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %;

 liikevoitto / -tappio %;

 liikearvopoistoilla oikaistu tulos;

 liikearvopoistoilla oikaistu tulos %;

 oman pääoman tuotto % (ROE);

 omavaraisuusaste %;

 velkaantumisaste %;

 liikevaihdon kasvu %; ja

 henkilömäärä.

Näiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen kuvaukset ja käyttötarkoitus on kuvattu kohdassa: ”Eräitä taloudellisia tietoja –
Tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat”.

Pro forma -taloudelliset tiedot

Tämä Esite sisältää tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja, jotka kuvastavat EmCe-yrityskaupan vaikutusta Konsernin 
taloudellisiin tietoihin.

Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat Emce Solution Partner -konsernin yrityskaupan vaikutuksia tuloslaskelmassa ikään 
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kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2020. Pro Forma -tasetietoja ei esitetä, sillä edellä mainittu tapahtuma sisältyy 30.9.2021 
toteutuneeseen taseeseen. Pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liit-
teen 20 mukaisesti sekä Administerin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa tilintarkastetussa konsernitilinpää-
töksessä soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden tar-
koituksena on kuvata Administerin taloudellista tulosta tilanteessa, jossa edellä mainitut tapahtumat olisivat tapahtuneet 
aikaisempana ajankohtana. Pro forma -taloudellisten tietojen esittämä hypoteettinen tilanne ei välttämättä kuvaa sitä, mil-
lainen Administerin toiminnan tulos olisi todellisuudessa ollut, jos EmCe-yrityskauppa olisi toteutunut 1.1.2020, eikä pro 
forma -taloudellisten tietojen ole tarkoitus ennakoida Administerin liiketoiminnan tulosta tulevaisuudessa. Administerin 
todellinen tulos saattaa tulevaisuudessa poiketa olennaisesti tässä Esitteessä esitetyistä pro forma -taloudellisista tiedoista. 
Pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvasta mahdollisia kustannussäästöjä, synergiaetuja tai integraatiokuluja, joita odo-
tetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä EmCe-yrityskaupan seurauksena Administerille. Pro forma -taloudellisia tie-
toja laadittaessa historiallisiin taloudellisiin tietoihin on tehty oikaisuja, jotka koskevat välittömästi EmCe-yrityskaupasta 
ja siihen liittyvistä rahoitusjärjestelyistä johtuvien tapahtumien pro forma -vaikutusta ja jotka ovat perusteltavissa tosi-
seikoin. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät sellaisia pro forma -oikaisuja, jotka perustuvat 
oletuksiin ja joiden Administerin johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti 
laadittuja tilinpäätöstietoja. Pro forma -taloudellisia tietoja tulee lukea yhdessä historiallisten taloudellisten tietojen 
kanssa, jotka on sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen, sekä muiden tässä Esitteessä esitettyjen tietojen kanssa. Lisä-
tietoja kohdasta ”Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot” ja ”Riskitekijät – Administerin taloudelliseen 
asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä – Esitteen tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty aino-
astaan havainnollistamistarkoituksessa, ja ne voivat poiketa olennaisesti Administerin todellisesta liiketoiminnan tulok-
sesta”.

Tilintarkastajat

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Eerola. Timo Eerola on rekisteröity tilintar-
kastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. Ernst & Young Oy:n osoite 
on Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki. Yhtiön tilintarkastajaksi 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan.
Johanna Winqvist-Ilkka on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilin-
tarkastajarekisteriin.

Muu informaatio

Tämän Esitteen taulukoissa esitetyt taloudelliset ja muut tiedot on pyöristetty. Siten tietyissä tapauksissa sarakkeen tai 
rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosentti-
luvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, 
mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.

Tässä Esitteessä ”euro” tai ”EUR” ovat viittauksia Euroopan talous- ja rahaliittoon osallistuvien EU:n jäsenvaltioiden 
käyttämään rahayksikköön ja ”Ruotsin kruunu” tarkoittaa Ruotsin laillista valuuttaa.

Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Esitteeseen

Tämä Esite tullaan julkaisemaan Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen sekä Ev-
lin verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/administer. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivus-
tolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Esitettä, eikä mahdollisten sijoittajien tule luottaa näihin tietoihin tehdessään päätöstä 
arvopapereihin sijoittamisesta. Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt tiedot, jotka esitetään Yhtiön verkkosivustolla, sekä 
Esitteen mahdolliset täydennykset ovat kuitenkin osa Esitettä.

Tulevaisuudessa saatavilla olevia tietoja

Yhtiön tarkoituksena on vuosittain julkistaa vuosikertomus, joka sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen ja halli-
tuksen toimintakertomuksen, puolivuosikatsaus, joka sisältää tilintarkastamattomia taloudellisia tietoja vuoden ensim-
mäisen puolen vuoden jaksolta sekä tilinpäätöstiedote, joka sisältää tietoja koko tilikaudelta sekä vuoden toisen puolen 
vuoden jaksolta.
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Tilinpäätöstiedote 31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta on tarkoitus julkistaa arviolta 31.3.2022 ja vuosikertomus 
31.12.2021 päättyvältä tilikaudelta on tarkoitus julkistaa arviolta 30.4.2022. Kaikki toimintakertomukset, tilinpäätökset, 
puolivuosikatsaukset ja yhtiötiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

7.12.2021 Listautumisannin merkintäaika alkaa

14.12.2021 Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan

16.12.2021 (arvio) Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäajat päättyvät

17.12.2021 (arvio) Instituutioannin merkintäaika päättyy

20.12.2021 (arvio) Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan

20.12.2021 (arvio) Uusien osakkeiden kirjaamisen arvo-osuustileille odotetaan alkavan

21.12.2021 (arvio) Osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan

23.12.2021 (arvio) Myyntiosakkeiden kirjaamisen arvo-osuustileille odotetaan alkavan
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LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ

Listautumisannin tausta ja syyt

Listautumisannin ja Yhtiön First Northiin Listautumisen tavoitteena on edistää Administerin kykyä toteuttaa sen orgaa-
niseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen,
Konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi Listautumisannilla tavoitellaan omistuspohjan laajentamista uusilla ins-
titutionaalisilla ja muilla sijoittajilla, millä Administer pyrkii laajentamaan rahoituspohjaansa strategiansa mukaisen kas-
vun tukemiseksi. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Administerin henkilöstöä.

Hankittavien varojen käyttö

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla yhteensä enintään 2 264 110
Uutta osaketta merkittäväksi 4,86 euron osakekohtaiseen Merkintähintaan Yleisö- ja Instituutioanneissa ja 4,38 euron 
osakekohtaiseen merkintähintaan Henkilöstöannissa. Yhtiö arvioi, että sen maksettavaksi tulee noin 1,0 miljoonaa euroa 
Listautumisantiin liittyviä kuluja ja palkkioita olettaen, että Yhtiö kerää Listautumisannilla noin 11 miljoonan euron brut-
tovarat. Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannista noin 10 miljoonan euron nettovarat. Yhtiö maksaa Pääjärjestäjälle 
järjestämissopimuksen mukaiset järjestelypalkkiot.

Myyjä saa Osakemyynnistä noin 9,2 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosak-
keita. Myyjä arvioi, että sen maksettavaksi tulee noin 30 tuhatta euroa palkkiota Listautumisannin yhteydessä.

Yhtiön Listautumisannissa saatavat varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti Administerin kasvustrategian toteuttamiseen 
ja tukemiseen.
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT

A. Listautumisannin yleiset ehdot

Listautumisanti

Administer Oyj ("Yhtiö") pyrkii keräämään osakeannilla noin 11 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla osakkeenomis-
tajien merkintäetuoikeudesta poiketen alustavasti enintään 2 264 110 uutta osaketta ("Uudet osakkeet") merkittäväksi 
(”Osakeanti”). Lisäksi Yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Bocap SME Achievers Fund II Ky (”Myyjä”) tarjoaa enintään 
1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”, ja yhdessä Uusien osakkeiden kanssa "Tarjottavat 
osakkeet") ostettavaksi (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”). Tarjottavia osakkeita tar-
jotaan Instituutio- ja Yleisöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 4,86 euron merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta 
(”Merkintähinta”). Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta määräytyy kuten on kuvattu koh-
dassa " – A. Listautumisannin yleiset ehdot - Merkintähinta".

Listautumisanti koostuu (i) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kan-
sainvälisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella ("Instituutioanti"), (ii) yleisöannista yksityishenkiloille ja yhteisöille Suomessa 
("Yleisöanti") sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiöön tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa 
olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille
Suomessa ("Henkilöstöanti"). Tarjottavat osakkeet vastaavat enintään noin 30,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista 
("Osakkeet") ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että (i) Lisäosake-erää ei käytetä, (ii) 
Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että (iii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta (noin 33,7
prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Listautumisannin ehdot koostuvat Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioannin, Yleisöannin ja Henkilöstö-
annin erityisistä ehdoista.

Osakeanti

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 3 000 000 uuden 
osakkeen antamisesta. Hallitus valtuutettiin edelleen päättämään mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin eh-
doista, mukaan lukien osakkeiden antamisesta suunnatulla osakeannilla. Yhtiön hallituksen odotetaan päättävän arviolta 
20.12.2021 mainitun valtuutuksen perusteella Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisesta.

Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monen-
keskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) ("Listautuminen"). Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on 
edistää Yhtiön kykyä toteuttaa sen orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun tähtäävää strategiaa sekä tuoda taloudellista 
joustavuutta liiketoiminnan kehittämiseen, konsernin vakavaraisuutta kasvattamalla. Lisäksi Listautumisannilla tavoitel-
laan omistuspohjan laajentamista uusilla institutionaalisilla ja muilla sijoittajilla, millä Yhtiö pyrkii laajentamaan rahoi-
tuspohjaansa strategiansa mukaisen kasvun tukemiseksi. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa ja kannustaa Yhtiön 
henkilöstöä. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölaissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. 

Hyväksytyistä Uusien osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Uusien osakkeiden lopullinen luku-
määrä ilmoitetaan yhtiötiedotteella arviolta 20.12.2021 sekä Listautumisannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen.

Osakemyynti

Myyjä tarjoaa ostettavaksi enintään 1 900 890 Yhtiön olemassa olevaa osaketta Listautumisannissa.

Myyntiosakkeet vastaavat enintään noin 16,8 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä ennen Listautumisantia ja noin 14,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että (i) Lisäosake-erää ei käytetä, 
(ii) Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että (iii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta (noin 13,4
prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkaiseminen

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja Tarjottavien osakkeiden allokoinnista ("To-
teuttamispäätös") arviolta 20.12.2021. Yhtiö tiedottaa Toteuttamispäätöksestä yhtiötiedotteella sekä internetissä osoit-
teessa www.administergroup.com/listautuminen arviolta 20.12.2021.
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Listautumisanti on ehdollinen sille, että Yhtiö ja Pääjärjestäjä (määritelty jäljempänä) allekirjoittavat Listautumisantia 
koskevan Järjestämissopimuksen (määritelty jäljempänä).

Yhtiön hallitus voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, 
Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä siten kuin Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin erityisissä ehdoissa määrätään.

Menettely alimerkintätilanteissa

Mikäli Listautumisanti ei tulisi kokonaan merkityksi ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutettaisiin, merkinnät kohdis-
tettaisiin ensin Uusiin osakkeisiin ja sen jälkeen Myyntiosakkeisiin. Tällaisessa tilanteessa Myyntiosakkeiden lukumäärää 
vähennettäisiin.

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikat

Yhtiö on nimittänyt Evli Pankki Oyj:n ("Evli" tai "Pääjärjestäjä") toimimaan Listautumisannin Pääjärjestäjänä. Evli 
toimii merkintäpaikkana Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannissa. Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n 
("Nordnet") merkintäpaikaksi Yleisöannissa, minkä lisäksi Nordnet ottaa myös merkintöjä vastaan Instituutioannissa.

Lisäosake-erä

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjänä toimivalle Evlille oikeuden lisätä Tarjottavien 
osakkeiden määrää enintään 620 000 Uudella osakkeella yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 
Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosake-erä”). Mikäli Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa 
voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 2 884 110 Uutta osaketta ja myydä 1 900 890 Myyntiosaketta (yhteensä 
4 785 000 Tarjottavaa osaketta), jolloin Tarjottavien osakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista 
ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen on noin 33,7 prosenttia.

Järjestämissopimus

Yhtiö ja Myyjä odottavat, että ne tulevat arviolta 20.12.2021 solmimaan järjestämissopimuksen ("Järjestämissopimus") 
Pääjärjestäjän kanssa. Lisätietoja on esitetty Esitteen kohdassa "Listautumisannin järjestäminen".

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 180 päivän 
aikana kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla osakkeilla 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 (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopa-
pereita, 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, tai luovuta 
Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin to-
teuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luotujen työntekijöiden 
palkitsemisohjelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annetta-
via osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen 
jäljellä olevaksi kestoajaksi.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä. on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti 
Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän aikana ilman Pää-
järjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osak-
keisiin 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 Osakkei-
siin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osak-
keen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimen-
pide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoi-
tukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Myyjän ja muiden Yhtiön osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 180
päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 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 
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muuta sopimusta, jolla Osakkeen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, 
toteutetaanko tällainen toimenpide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Luovutus-
rajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 
Sitoumus ei koske Myyntiosakkeiden myymistä Listautumisannissa tai sellaisia Osakkeita, jotka sitoumuksen antaja mah-
dollisesti merkitsee Listautumisannissa tai hankkii First Northista Yhtiön osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 
jälkeen.

Merkintäaika

Instituutioannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 17.12.2021 kello 12.00.

Yleisöannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 16.12.2021 kello 16.00.

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 7.12.2021 kello 10.00 ja päättyy viimeistään 16.12.2021 kello 16.00.

Yhtiön hallituksella on oikeus ylikysyntätilanteessa keskeyttää Listautumisanti aikaisintaan 14.12.2021 kello 16.00. Ins-
tituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää toisistaan riippumatta. Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voi-
daan keskeyttää, vaikka niiden osalta ei ole ylikysyntätilannetta. Mahdollisesta keskeyttämisestä tiedotetaan yhtiötiedot-
teella.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikoja. Mahdollinen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilös-
töannin tai jonkin niistä merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymis-
ajankohta.

Merkintähinta

Tarjottavia osakkeita tarjotaan Yleisö- ja Instituutioannissa 4,86 euron Merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta. Henki-
löstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta, eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Merkintähintaa voidaan muuttaa merkintäajan kuluessa kuitenkin siten, että Yleisöannissa Merkintähinta on enintään 
alkuperäinen Merkintähinta eli 4,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta ja Henkilöstöannissa enintään alkuperäinen Henkilös-
töannin Merkintähinta eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Mahdollisesta muutoksesta ilmoitetaan yhtiötiedotteella ja 
Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen. Mikäli Merkintähintaa muutetaan, Yhtiön 
Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa suomenkielistä esitettä (”Esite”) täydennetään ja täydennys julkistetaan yhtiö-
tiedotteella. Jos Merkintähintaa muutetaan ja Esitettä täydennetään, Sitoumuksen (kuten määritelty jäljempänä) ennen 
Esitteen täydentämistä tai oikaisua antaneilla sijoittajilla on oikeus peruuttaa Sitoumuksensa jäljempänä kohdassa ” – A. 
Listautumisannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen” kuvatulla tavalla.

Merkinnän peruuttaminen

Merkintöjä ("Sitoumus") ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) edelly-
tetyissä tilanteissa.

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus

Jos Esitettä täydennetään tai oikaistaan Esiteasetuksen mukaisesti sellaisen Esitteeseen sisältyvään tietoon liittyvän mer-
kittävän uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen epätarkkuuden takia, joka käy ilmi sen jälkeen, kun Finanssival-
vonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen merkintäajan päättymistä, on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään 
Osakkeita ennen Esitteen täydennyksen tai oikaisun julkaisemista, oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuk-
sensa vähintään kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on julkistettu. Peruuttamisoikeu-
den käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, että täydennykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto 
on käynyt ilmi ennen Listautumisannin merkintäajan päättymistä. Esitteen voimassaoloaika päättyy Listautumisannin 
merkintäajan päättyessä. Mikäli Esitteen voimassaoloajan päättymisen jälkeen ilmenee merkittäviä uusia seikkoja, olen-
naisia virheitä tai olennaisia epätarkkuuksia, ei velvollisuutta täydentää Esitettä enää ole. Jos Esitettä täydennetään, siitä
ilmoitetaan yhtiötiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien oikeudesta peruuttaa Sitoumuk-
sensa Esiteasetuksen mukaisesti.

Menettely Sitoumusta peruutettaessa

Jos sijoittaja haluaa perua Sitoumuksensa edellä mainitun peruuttamisoikeutensa mukaisesti, Sitoumuksen peruuttami-
sesta tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa Sitoumus on 
annettu. Peruuttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista Evlin internetpalvelussa. Se tulee sen sijaan tehdä Instituutio- ja 
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Yleisöannissa Evlin kautta merkinneiden osalta Evlin toimistossa osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, tai 
toimittamalla peruuttamisilmoitus kirjallisesti faksilla numeroon +358 9 4766 9279 tai sähköpostitse osoitteeseen admi-
nister@evli.com, mitä varten voidaan kysyä tarkempia ohjeita Evlin merkintäpaikan numerosta +358 9 4766 9573. Pu-
helut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan. Evlin kautta Henkilöstöannissa merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruu-
tuspyyntö sähköpostilla osoitteeseen administer@evli.com. Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen pe-
ruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuk-
sen toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Si-
toumuksen voi peruuttaa valtuutetun välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Sitoumuk-
sen peruutuksen käyttäen Nordnetin pankkitunnuksia. Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta ko-
konaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Jos Sitoumus peruu-
tetaan, merkintäpaikka palauttaa Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan 
mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta pe-
ruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat mak-
setaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeis-
tään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Sitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili ja siihen liitetty pankkitili suomalaisella tai Suomessa toimivalla tilinhoi-
tajalla ja hänen on ilmoitettava suomalaisen arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Pääjärjestäjälle annetussa Si-
toumuksessa arvo-osuustilinä ei tule ilmoittaa osakesäästötiliä, sillä merkittyjä osakkeita ei voida toimittaa osakesäästö-
tileille. Merkintöjen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja silloinkin vain Nordnetissa olevalle 
osakesäästötilille. Listautumisannissa merkityt ja liikkeeseen lasketut Uudet Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen 
tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 20.12.2021. Listautumisannissa merkityt ja myydyt Myyntiosakkeet kir-
jataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 23.12.2021, kun kaupankäynti Yhtiön 
osakkeilla on alkanut.

Omistus- ja osakasoikeudet

Uudet osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen 
jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Uudet osakkeet on rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 20.12.2021. Uusiin osakkeisiin liittyviä 
oikeuksia ei voi käyttää, ennen kuin Uudet osakkeet on kirjattu sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 20.12.2021.

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Myyntiosakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 

Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varo-
jen jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien.

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut

Uusien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa.

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, kun kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa First 
North -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista odoteta maksettavan varainsiirtoveroa Suomessa. Mikäli varainsiirtovero 
tulisi perittäväksi, Myyjä maksaisi Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeidensa kaupoista perittävän va-
rainsiirtoveron. 

Yhtiö tai Pääjärjestäjä ei veloita sijoittajilta merkintätarjouksen tai Sitoumuksen tekemisestä eikä Tarjottavien osakkeiden 
merkinnästä palkkioita tai muita maksuja. Tilinhoitajat voivat veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun merkinnästä 
ja arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä ja Osakkeiden säilyttämisestä.

Kaupankäynti Osakkeilla

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi First Northissa arviolta 7.12.2021. Mikäli Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön 
listalleottohakemuksen, kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla First Northissa odotetaan alkavan arviolta 21.12.2021 
kaupankäyntitunnuksella ADMIN ja ISIN-koodilla FI4000513411. Yhtiön First Northin sääntöjen mukaisena 
Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj.
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First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 21.12.2021 kaikkia Tarjottavia osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin 
vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Sijoittajan harkitessa Listautumisannissa merkitsemiensä Tarjottavien osak-
keiden myymistä tai välittäjän vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä Tarjottavia osakkeita tulee varmistua 
siitä, että sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Tarjottavia osakkeita.

Oikeus peruuttaa Listautumisanti

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista mistä ta-
hansa syystä, kuten markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen joh-
dosta. Jos Listautumisanti peruutetaan, Tarjottavista osakkeista maksetut merkintähinnat maksetaan takaisin merkitsi-
jöille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua peruuttamispäätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa 
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksulii-
kenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin merkintäpaikan kautta 
merkinnän antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden osalta palautus tehdään Nordnetin käteistilille. Palautettaville va-
roille ei makseta korkoa.

Muut seikat

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Myyjä.

Saatavilla olevat asiakirjat

Tämä Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 3.12.2021 lähtien Yhtiön verkkosivus-
tolla osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen ja Evlin verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/adminis-
ter. Lisäksi tämä Esite sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa 
osoitteessa Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki arviolta 3.12.2021 lähtien.

Esitteestä laadittu englanninkielinen asiakirja sekä siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla arviolta 
3.12.2021 Yhtiön verkkosivustolla www.administergroup.com/IPO ja Evlin verkkosivustolla osoitteessa 
www.evli.com/administer-en.

Sovellettava laki

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toi-
mivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

B. Instituutioantia koskevat erityiset ehdot

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3 000 000 Tarjottavaa osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa 
ja private placement -järjestelyissä kansainvälisesti näiden ehtojen mukaisesti. Tarjottavien osakkeiden määrä voi olla 
enemmän tai vähemmän kuin näissä ehdoissa mainittu määrä. Yhtiö voi kysynnästä riippuen päättää yhteisesti siirtää 
Tarjottavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä näiden ehtojen 
mukaisesti.

Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen 
mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti tietyissä muissa maissa 
Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (''Yhdysvaltojen arvopaperi-
laki"), nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään 
Yhdysvaltojen arvopaperilain nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten 
tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltojen arvopaperilain Regula-
tion S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltojen arvopaperilain tai Yhdysvaltojen arvopape-
rilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperi-
lakeja noudattaen. Lisätietoja Tarjottavien osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on kohdassa "Esitettä koskevia
tietoja".
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Osallistumisoikeus

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Sitoumus käsittää vähintään 20 576 Tarjottavaa osaketta. Yhtiöllä, 
joka jättää Sitoumuksensa, on oltava voimassa oleva LEI-tunnus.

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen

Institutionaalisten sijoittajien Sitoumuksia ottavat vastaan Pääjärjestäjä ja Nordnet. Lisätietoja on saatavilla Evlistä puhe-
limitse numerosta +358 9 4766 9123 ja sähköpostitse administer@evli.com tai Nordnetistä puhelimitse numerosta +358 
9 6817 8444. Instituutioannissa Sitoumukset otetaan vastaan euromääräisinä.

Merkintäsitoumukset

Tietyt alla tässä kohdassa luetellut ammattimaiset sijoittajat ovat aikavälillä 12.11.-27.11.2021 sitoutuneet tulemaan Lis-
tautumisannin ankkurisijoittajiksi ("Ankkurisijoittajat"). Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitse-
mään Tarjottavia osakkeita Merkintähinnalla Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä 12,6 miljoo-
nan euron edestä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle täysi-
määräisesti heidän etukäteisen merkintäsitoumuksensa mukaisen määrän ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaa-
tioetuoikeus suhteessa muihin sijoittajiin. Ankkurisijoittajille näin varattu osuus edustaa siten noin 62,2 prosenttia Tar-
jottavista osakkeista ilman Lisäosake-erää (noin 54,2 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudes-
saan).

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita seuraavasti:

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 miljoonalla eurolla;
 Aurator Varainhoito Oy 1,6 miljoonalla eurolla;
 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Fincorp Ab 1,0 miljoonalla eurolla;
 Oy Talcom Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Cata-Holding Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Sijoitus Oy MC Invest Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Jouni Monto Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Eyemaker’s Finland Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Vikakono Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 K22 finance Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Suotuuli Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Oy Novatum Ab 0,2 miljoonalla eurolla;
 Taloustieto Incrementum Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantanplan Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantalainen-Yhtiöt Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Sulovilen Oy 0,1 miljoonalla eurolla; ja 
 Harry Lindström 0,1 miljoonalla eurolla.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 62,2 prosenttia Tarjottavista osakkeista ilman Lisäosake-erää
olettaen, että (i) Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että (ii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta 
(noin 54,2 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Osakkeiden maksu

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn merkinnän mukaiset Osakkeet Pääjärjestäjän tai Nord-
netin antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 23.12.2021. Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on arvopaperinvälittäjän huolelli-
suusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Sitoumusta annettaessa tai ennen Sitoumuksen hyväksymistä 
merkitsijältä selvitystä tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat Osakkeet tai vaatia Sitoumusta vastaava määrä suori-
tettavaksi etukäteen. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua Toteuttamis-
päätöksestä. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoit-
tajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi 
(2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
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Sitoumusten hyväksyminen

Yhtiön hallitus ja Myyjä päättävät tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä Instituutioannissa. Sitoumukset voidaan hyväk-
syä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä.

Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus Listautumisannissa. Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta merkintäsitoumuk-
sistaan ja Ankkurisijoittajien sijoitukset tehdään Merkintähinnalla.

Vahvistus Instituutioannissa tehtyjen Sitoumusten hyväksymisestä toimitetaan niin pian kuin käytännössä mahdollista 
Tarjottavien osakkeiden allokoinnin jälkeen.

C. Yleisöantia koskevat erityiset ehdot

Yleisöannissa tarjottavien Tarjottavien osakkeiden lukumäärä on alustavasti yhteensä enintään 1 030 000 Tarjottavaa 
osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjottavia osakkeita alusta-
vasta osakemäärästä poiketen Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä näiden ehtojen mukaisesti. Yleisöannissa 
tarjottavien Tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 824 000 Tarjottavaa osaketta tai, jos Yleisöannissa 
sen ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien osakkeiden määrä on tätä vähemmän, Sitoumusten 
kattama Tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen 
mukainen tai se on muuten puutteellinen.

Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa Suomessa. Lisä-
tietoja Tarjottavien osakkeiden tarjoamiseen liittyvistä rajoituksista on Esitteen kohdassa "Esitettä koskevia tietoja". Ylei-
söannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 20 575 Tarjottavaa osaketta. Kukin sijoittaja voi antaa vain 
yhden Sitoumuksen Yleisöannissa. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat Sitoumukset yh-
distetään yhdeksi Sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua vähimmäis- ja enimmäismäärää. Saman merkitsijän 
sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia Sitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

 Evlin internetpalvelu osoitteessa www.evli.com/administer. Merkintä voidaan tehdä internetpalvelussa Evli Pan-
kin, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordea Pankin, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, 
S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Merkintä on maksettava merkintää tehtä-
essä ja merkitsijän tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä mahdollista päivä-
kohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa 
yhteydessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus toi-
mittamalla yhteisön kaupparekisteriote tai muu toimivaltuuden osoittava asiakirja osoitteeseen adminis-
ter@evli.com.

 Evlin toimipiste osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, arkisin klo 9–16. Mahdollisuus merkinnän 
tekemiseen toimipisteessä on ehdollinen mahdollisten viranomaismääräysten asettamille rajoitteille, eikä mah-
dollisuutta merkinnän tekemiselle toimipisteessä voida taata. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Pääjärjes-
täjän toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä 
viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoit-
teeseen administer@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön mer-
kintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Tarjottavia osakkeita merkit-
sevällä yhteisolla on oltava voimassa oleva LEI-tunnus. Merkinnän maksu tulee tehdä merkintälomakkeessa 
annettujen ohjeiden mukaisesti Evlin pankkitilille.

 Evlin merkintäpiste, johon merkinnän voi toimittaa faksilla tai sähköpostilla. Tarkemmat ohjeet merkinnän te-
kemiseksi faksilla tai sähköpostilla sekä merkinnän maksamiseksi tulee pyytää etukäteen Evlin merkintäpisteestä 
puhelimitse numerosta +358 9 4766 9573. Puhelut Evlin asiakaspalveluun nauhoitetaan.

 Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/administer. Merkintä voidaan tehdä verkkopalvelussa 
Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pan-
kin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla.
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o Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa 
olevalle osakesäästötilille tehtynä.

 Erikseen sovittaessa Yleisöannissa merkintä voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopis-
tonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. Merkinnän tekeminen Nordnetin toimipisteessä edellyttää 
etukäteen puhelimitse tehdyn ajanvarauksen numeroon +358 2 0198 5898.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on merkitessään osakkeita Evlin tai Nordnetin toimipisteessä, jättänyt mer-
kintäpaikkaan allekirjoitetun merkintälomakkeen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti, tai jättäessään Sitoumuksen inter-
netpalvelussa vahvistanut Sitoumuksen pankkitunnuksillaan ja maksanut Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Merkintä-
paikkaan toimitetulla merkintälomakkeella tehty Sitoumus maksetaan merkintäpaikkana toimivan pankin tilille välittö-
mästi merkintälomakkeen toimittamisen jälkeen merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Internet-palve-
lussa tehty Sitoumus maksetaan Sitoumusta tehtäessä pankkitunnisteilla. Sitoumus on maksettava pankkitililtä, joka on 
rekisteröity sijoittajan nimiin. 

Kuolinpesät tai holhouksen alaiset henkilöt eivät voi tehdä merkintää Evlin verkkopalvelun kautta, vaan heidän on tehtävä 
merkintä faksilla, sähköpostilla tai Evlin konttorissa. Evlin ja Nordnetin verkkopalveluiden kautta voi antaa Sitoumuksen 
myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi 
antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee antaa Sitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierai-
lusta on sovittava erikseen. Yleisöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa, ja sen peruuttaminen on 
mahdollista vain edellä kohdassa "- A. Listautumisannin yleiset ehdot - Merkinnän peruuttaminen" mainituissa tilanteissa 
ja yksilöidyllä tavalla. Ehtojen vastaiset Sitoumukset hylätään jälkikäteen. Tarjottavista osakkeista maksetaan Sitoumusta 
annettaessa Merkintähinta kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Osakkeiden lukumäärällä.

Sitoumusten hyväksyminen ja Osakkeiden jakaminen

Yhtiön hallitus päättää Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Yleisöannissa. Sitoumukset voidaan hyväk-
syä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut Si-
toumukset myöhemmin päätettävään rajaan saakka. Tämän määrän ylittävältä osalta Yhtiön hallitus pyrkii allokoimaan 
Tarjottavia osakkeita Sitoumusta täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Lopulliset Tarjottavien osakkeiden 
jakoperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteella arviolta 20.12.2021 sekä Listautumisannin merkintäpaikoissa ja Yhtiön verk-
kosivulla osoitteessa www.administergroup.com/listautuminen. Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähete-
tään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista Sitoumuk-
sessa annettuun osoitteeseen. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa sekä Tar-
jottujen osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen 
vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Maksetun määrän palauttaminen

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain tai Merkintähintaa alennetaan kohdassa ” – A. Listautumisannin 
yleiset ehdot – Merkintähinta” kuvatulla tavalla, ylimääräinen maksettu määrä palautetaan Sitoumuksen antajalle Si-
toumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla Nordnetin käteistilille ar-
violta viimeistään viidentenä (5) pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 28.12.2021. Mikäli sijoittajan 
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arvioita viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. 
Mikäli saman sijoittajan antamia Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan vain yhdelle sijoit-
tajan pankkitilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

D. Henkilöstöantia koskevat erityiset ehdot

Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien osakkeiden lukumäärä on alustavasti enintään 135 000 Uutta osaketta Yhtiöön tai 
sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen kon-
serni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen siirtää Tarjot-
tavia osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Yleisö-, Instituutio- ja Henkilöstöannin välillä näiden ehtojen mukai-
sesti. Yleisöannissa tarjottavien Tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 824 000 Tarjottavaa osaketta tai, 
jos Yleisöannissa sen ehtojen mukaisesti annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien osakkeiden määrä on tätä vähem-
män, Sitoumusten kattama Tarjottavien osakkeiden kokonaismäärä.

Merkintäpaikalla ja Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Sitoumus joko kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen 
mukainen tai se on muuten puutteellinen.
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Osallistumisoikeus sekä sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä

Henkilöstöantiin voivat Suomessa osallistua henkilöt, joilla on merkintäajan alkaessa voimassa oleva työsuhde Yhtiöön 
tai sen konserni- ja osakkuusyhtiöihin, eikä tällaista työsuhdetta ole merkintäajan päättymisen hetkellä irtisanottu, sekä 
Yhtiön ja sen konserni- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenet Suomessa.

Henkilöstöannin osallistumisoikeus on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä 
merkinnän valtuutetun välityksellä. Henkilöstöannin Sitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 20 575 Tarjot-
tavaa osaketta per sijoittaja. Kukin sijoittaja voi antaa vain yhden Sitoumuksen Henkilöstöannissa. Saman merkitsijän 
sekä Yleisöannissa että Henkilöstöannissa antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäpaikat, Tarjottavien osakkeiden maksu ja Sitoumuksen antaminen

Evli vastaanottaa Sitoumuksia Henkilöstöannissa merkintään oikeutetuille erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun merkintäpaikka on vastaanottanut Sitoumuksen sijoittajalta merkintäpaikan ohjeiden 
mukaisesti ja sijoittaja on maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on otettava huo-
mioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Henkilöstöannissa annettu Sitoumus on sitova eikä sitä voi 
muuttaa, ja sen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa " – A. Listautumisannin yleiset ehdot – Merkinnän 
peruuttaminen" mainituissa tilanteissa ja yksilöidyllä tavalla.

Sitoumusten hyväksyminen ja Henkilöstöannissa Tarjottavien osakkeiden allokaatio

Yhtiön hallitus päättää Uusien osakkeiden merkintöjen hyväksymisestä Henkilöstöannissa. Sitoumukset voidaan hyväk-
syä tai hylätä kokonaan tai osittain. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa Yhtiö pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa 
annetut Sitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan saakka ja allokoimaan tämän määrän ylittävältä osalta Henkilöstö-
annissa Uusia osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Katso myös " – A. Listautu-
misannin yleiset ehdot – Merkinnän peruuttaminen". Kaikille Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vah-
vistusilmoitus Sitoumusten hyväksymisestä ja Uusien osakkeiden allokaatiosta sijoittajille niin pian kuin mahdollista Si-
toumuksessa annettuun osoitteeseen. Sitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.

Muut seikat

Yhtiön tiedossa on, että tietyistä Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä sekä hen-
kilöstöön kuuluvista henkilöistä koostuva joukko aikoo merkitä Tarjottavia osakkeita Henkilöstöannissa. Yhtiön tiedossa 
ei ole, että joku henkilö aikoisi merkitä yli viisi prosenttia Tarjotuista osakkeista.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS

Seuraavassa taulukossa esitetään (i) Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus perustuen Yhtiön tilintarkastamattomiin 
taloudellisiin tietoihin 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti sekä (ii) 
Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.9.2021 oikaistuna huomioiden 30.9.2021 ja Esitteen päivämäärän välisenä 
aikana toteutetut taulukon alaviitteissä tarkemmin kuvatut osakepääoman korotus ja Tilikamut Oy:n hankintaan liittyvä 
osakeanti.

Taulukkoa tulee lukea yhdessä kohtien ”Riskitekijät”, ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja tulevaisuudennäkymät” sekä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen konsernitilinpäätösten kanssa.

(TEUR) 30.9.2021
Tilintarkastamaton Oikaistu

Pääomarakenne
Lyhytaikaiset korolliset velat
Taatut/vakuudelliset.................................................. 2 940 2 940
Takaamattomat/vakuudettomat................................. 388 388
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä ................. 3 328 3 328

Pitkäaikaiset korolliset velat
Taatut/vakuudelliset.................................................. 2 391 2 391
Takaamattomat/Vakuudettomat................................ 911 911
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä .................. 3 303 3 303

Korolliset velat yhteensä ........................................ 6 631 6 631

Oma pääoma
Osakepääoma............................................................ 3 801)

Muut rahastot............................................................ 15 813 16 1751)2)

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) ....................... 3 918 3 918
Tilikauden voitto (-tappio) -462 -462

Oma pääoma yhteensä ........................................... 19 271 19 711

Velat ja oma pääoma yhteensä .............................. 25 902 26 342

Nettovelkaantuneisuus
Rahoitusarvopaperit3)................................................ 349 349
Rahat ja pankkisaamiset ........................................... 992 992
Maksuvalmius (A) ................................................. 1 341 1 341

Lyhytaikainen rahoitusvelka .................................
Pitkäaikaisen rahoitusvelan lyhytaikainen osa ........ 2 940 2 940
Muu velka................................................................. 388 388

Lyhytaikainen rahoitusvelka yhteensä (B) ......... 3 328 3 328

Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C=B-A).. 1 987 1 987

Pitkäaikainen rahoitusvelka (D) ............................... 2 391 2 391
Pitkäaikaiset muut velat (E)..................................... 911 911

Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä (F=D+E) .... 3 303 3 303

Nettovelkaantuneisuus yhteensä (G=C+F) .......... 5 290 5 290

1) Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 Yhtiön yhtiömuodon muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiömuo-
don muutoksen yhteydessä toteutettiin 77 477,18 euron osakepääoman korotus. Korotettu osakepääoma siirrettiin Yhtiön 
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakepääomaan.

2) Yhtiö hankki lokakuussa 2021 Tilikamut Oy:n osakekannan osakevaihdolla, jossa kauppahinta maksettiin antamalla Yhtiön 
uusia osakkeita Tilikamut Oy:n osakkeenomistajille. Osakeanti, 440 000 euroa, kirjattiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastoon 4.11.2021.
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3) Rahoitusarvopaperit koostuvat tietyistä erikoissijoitusrahasto-osuuksista, jotka siirtyivät Administerin omistukseen Emce-
yrityskaupan toteuttamisen yhteydessä 15.8.2021.

Yhtiön taseen ulkopuolisia vastuita on kuvattu kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennä-
kymät – Taseen ulkopuoliset sitoumukset”.

Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut yllä kuvattua lukuun ottamatta olennaisia muutoksia 
30.9.2021 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana.

Käyttöpääomaa koskeva lausunto

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa kattamaan Yhtiön tarpeet tämän Esitteen päi-
vämäärää seuraavien 12 kuukauden ajaksi.
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallituksen 5.11.2021 vahvistaman osinkopolitiikan mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan vuosittain osinkoina vähintään 
30 prosenttia sen liikearvopoistoilla oikaistusta tuloksesta.

Kaikki tulevina vuosina mahdollisesti maksettavat osingot, niiden määrä ja niiden maksuajankohta riippuvat Yhtiön tu-
levista tuloksista, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, investointitarpeista, vakavaraisuudesta, Yhtiön tytäryhtiöiden 
kyvystä jakaa osinkoa sekä muista tekijöistä.

Ei ole varmuutta siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä ole varmuutta tulevaisuudessa mahdollisesti makset-
tavien osinkojen määrästä.

31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta ei maksettu lainkaan osinkoa. Yhtiön jakokelpoiset varat 
31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta olivat 9 762 573,03 euroa, 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 7 322 077,07 euroa 
ja 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 6 939 029,34 euroa.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jae-
taan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön 
tilinpäätöksen.

Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Yhtiön Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Tietyltä vuodelta maksetut osingot eivät 
anna viitteitä osingonmaksusta seuraavina vuosina. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa "Osakkeet ja 
osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen".

Lisätietoja tietyistä osakkeenomistajiin vaikuttavista veroseuraamuksista esitetään kohdassa ”Verotus”.
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS

Seuraava katsaus sisältää markkina- ja toimialatietoja, jotka osittain perustuvat kolmansien osapuolten lähteistä saatui-
hin tietoihin ja Administerin sisäisiin arvioihin. Seuraava katsaus sisältää myös markkina-asemaa koskevia arvioita, jotka 
perustuvat Administerin ei-julkisista lähteistä saamiin tietoihin ja Administerin johdon tuntemukseen kyseessä olevista 
toimialoista ja markkinoista. Vaikka Administer pitää tässä Esitteessä esitettäviä tietoja ja lähteitään luotettavina, Yhtiö 
ei ole itsenäisesti varmentanut tietoja ja ei siten pysty varmistamaan niiden paikkaansa pitävyyttä. Yhtiön parhaan käsi-
tyksen mukaan tästä markkina- ja toimialakatsauksesta ei ole jätetty pois mitään sellaista olennaista tietoa muista läh-
teistä, jotka olisivat ristiriidassa esitettyjen tietojen kanssa, ja siten antaisi väärän kuvan markkinasta.

Johdanto

Administer toimii talous- ja palkkahallinnon palvelu- ja ohjelmistomarkkinoilla sekä HR-palveluiden ja muiden yritysten 
liiketoimintaa tukevien asiantuntijapalveluiden markkinoilla. Yhtiö on osana strategiaansa kehittänyt omaa palveluliike-
toimintaansa siten, että tekoäly ja taloushallinnon ohjelmistot automatisoivat osan aiemmin manuaalisesti tehdystä työstä, 
ja liiketoiminta näin ollen tehostuu, kun asiantuntijat voivat keskittyä muun muassa korkeamman lisäarvon tuottavaan 
työhön. Konserni palvelee laajaa asiakasjoukkoa pienistä yrittäjävetoisista yhtiöistä aina suuriin pörssiyhtiöihin saakka 
monilla eri toimialoilla. Konsernilla on 21 toimipistettä Suomessa sekä toimipisteet myös Virossa ja Ruotsissa. Konsernin
palveluksessa työskenteli 30.11.2021 yhteensä 590 työntekijää. 

Vaikka Administerin kohdemarkkinat ovat luonteeltaan hyvin defensiiviset, vaikuttavat kansantaloudelliset muutokset 
Suomen yrityskenttään yleisesti ja siten myös taloushallintoalan asiakkaisiin. Osa alan toimijoiden liikevaihdosta koostuu 
transaktiopohjaisesta myynnistä, jolloin asiakkaiden transaktioiden määrän heikkeneminen vaikuttaa myös palveluntar-
joajan liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti. Administerin laaja ja kirjava asiakaskanta eri kokoluokista sekä eri toimi-
aloilta pienentää toimialakohtaista riskiä, mutta laaja-alaiset kansantaloudelliset muutokset vaikuttavat vääjäämättä myös 
taloushallinto-alan taloudelliseen kehitykseen. Esimerkiksi Covid-19 pandemian aikana Administerin asiakkaiden 
transaktioiden käsittelymäärä väheni liiketoimintojen aktiviteettitasojen sakatessa. Suomen Pankin mukaan Covid-19 
pandemian aiheuttaman kansantalouden heikentyneen tilan odotetaan kuitenkin kääntyvän pian parempaan suuntaan; 
Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan nopeasti vuosina 2021-2022.

Taulukko 1. Suomen Pankin väliennusteen keskeiset tulemat 16.9.20213

Vuosi 2019 2020 2021E 2022E 2023E

Bruttokansantuote, vuosikasvu (%) 1.3 -2.9 3.5 2.8 1.3

Työllisyysaste (%) 71.7 70.7 72 72.7 73.2

Inflaatio (%) 1.1 0.4 1.9 1.5 1.6

Taloushallintomarkkinat Suomessa

Ulkoistetuista taloushallintopalvelujen markkinoista valtaosa Suomessa liittyy tilitoimistoliiketoimintaan. Suomen tilitoi-
mistomarkkinat ovat historiallisesti olleet hyvin vakaat, pienten ja paikallisten tilitoimistojen vahvan jalansijan määritel-
lessä suhteellisen hitaasti muuttuvaa toimialaa. Suomessa toimivien tilitoimistojen määrä on pysynyt reilun 4 000 yrityk-
sen paikkeilla viimeiset kymmenen vuotta. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Suomessa toimi 4 051 tilitoimistoa,
yhden työllistäessä keskimäärin noin 3,2 työntekijää, osoittaen pienten tilitoimistojen suurta merkitystä toimialalla. Suo-
men tilitoimistomarkkinan koko oli vuonna 2020 noin 1,23 miljardia euroa, edustaen 5,2 prosenttia keskimääräistä vuo-
tuista kasvua vuodesta 2001. Markkinan kokonaisliikevaihdon tasainen historiallinen kasvu ja suhteellisen pienet heilah-
telut kuvastavat tilitoimistomarkkinan defensiivisyyttä yritysten taloushallinnon lakisääteiseen luonteeseen perustuen. 
Yritysten tulee suhdannetilanteista huolimatta huolehtia kirjanpidosta ja asianmukaisesta viranomaisraportoinnista, joten 
Administerin johdon näkemyksen mukaan taloushallintopalveluiden kysyntä ei lähtökohtaisesti muutu samassa suhteessa 
kuin asiakkaiden alla olevien liiketoimintojen taloudellinen kehitys. Tilitoimistomarkkinoiden defensiivisyyttä ja tasaista 
kasvutahtia kuvastaa esimerkiksi markkinan kasvaminen myös finanssikriisin läpi vuosina 2007–2009 keskimäärin 7 pro-
senttia vuodessa, Suomen bruttokansantuotteen vähentyessä samassa ajassa yhteensä noin 3 prosenttia.4

3 Lähde: Suomen Pankki. Suomen talouden väliennuste – Syyskuu 2021. (https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/talous-toi-
puu-vauhdilla/).
4 Kappaleen lukujen lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Kansantalouden tilinpito. Tilitoimiston määritel-
mänä käytetty toimialaa 69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu. Tilitoimistodata: (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Stat-
Fin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qc.px/table/tableViewLayout1/) sekä (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Stat-
Fin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__syr__010_yr_tol08/060_syr_tau_106_fi.px/). BKT-data: 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_11sf.px/).
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Kuvaaja 2. Tilitoimistomarkkinan kehitys Suomessa.5

Kuvaaja 3. Tilitoimistojen ja niiden työntekijöiden lukumäärän kehitys Suomessa.6

Taloushallintoalan asiakaskunta koostuu laajasta kirjosta erilaisia yrityksiä käytännössä kaikilta toimialoilta. Erityisesti 
pk-yritykset ovat merkittävässä roolissa tilitoimistopalveluiden asiakkaina, pienten yhtiöiden ulkoistaessa taloushallin-
tonsa usein rajallisten resurssien ja osaamisen vuoksi. Valtaosa suomalaisista yrityksistä onkin juuri pk-sektorin toimi-
joita; Kuvaaja 4 havainnollistaa 85 prosenttia Suomen yrityksistä toimivan alle 400 000 euron liikevaihtokokoluokassa, 
rakenteen kuvastaessa vahvaa ulkoistettujen taloushallintopalvelujen kysyntää. Suuremmat yritykset hoitavat kirjanpi-
tonsa useammin sisäisesti, mutta edustavat muunlaista taloushallinnollista kysyntää esimerkiksi konsultoinnin tai ohjel-
mistojen osalta. Taloushallintoalan asiakkaiden laaja pohja kattavasti eri sektoreilta pienentää toimialakohtaista markki-
nariskiä palveluntarjoajien kannalta.7

5 Lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Yritysrekisterin vuositilasto, Kansantalouden tilinpito. Tilitoimiston 
määritelmänä käytetty toimialaa 69201 Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu. Tilitoimistodata: 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qc.px/table/tableViewLayout1/) sekä 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin_Passiivi/StatFin_Passiivi__zzz__syr__010_yr_tol08/060_syr_tau_106_fi.px/). BKT-
data: (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__vtp/statfin_vtp_pxt_11sf.px/).
6 Lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. (ks. em. alaviite).
7 Kappaleen lähteenä käytetty johdon arviota.
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Kuvaaja 4. Pareto-diagrammi Suomen yrityksistä liikevaihtoluokittain vuonna 2020.8

HR-palvelumarkkinat Suomessa

Administerin kohdemarkkinat HR-palvelualalla liittyvät erityisesti henkilöstönhallinnon konsultointiin, rekrytointipalve-
luihin sekä taloushallinnon henkilöstövuokraukseen. Kyseisten palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa 
vuonna 2019 oli noin 200 miljoonaa euroa. Henkilöstönhallintoalan odotetaan muuttuvan nykyistä enemmän kokonais-
valtaisesti liiketoiminnan osaksi ja näin ollen kasvattavan merkitystään yrityksissä.9 Yhtiön johdon näkemyksen mukaan 
henkilöstönhallintoalan kehitys on Suomessa vielä aikaisessa vaiheessa, kun esimerkiksi data-analytiikan ja organisaa-
tiosuunnittelun merkitys on vasta paljastumassa yrityksille nykypäivän teknologiakehityksen määritellessä tulevaisuuden 
suuntaa.

Kuvaaja 5. Administerin HR-kohdemarkkinoiden koko (miljoonaa euroa) palveluerän mukaan Suomessa.10

Toimialan murros ja keskeiset kasvuajurit

Yhtiön johdon arvion mukaan aiemmin pitkään varsin muuttumattomana säilynyt taloushallintoala on viime vuosina 
kääntynyt jyrkästi kehityksen tielle, uuden teknologian, konsultointipalvelujen vahvistuneen merkityksen, liiketoiminnan 
tukitoimintojen ulkoistuksen, sekä markkinan konsolidaation pitkälti määrittäessä alan tulevaisuuden suuntaa.

8 Lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/Stat-
Fin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qd.px/).
9 Lähde: Deloitte; Human Capital Trends 2020. Raportti ladattavissa osoitteessa: https://www2.deloitte.com/nz/en/pages/human-
capital/articles/2020-global-human-capital-trends.html.
10 Lähde: Tilastokeskus, Yrityspalvelut. Rekrytointipalveluihin sisällytetty seuraavat Tilastokeskuksen toimialakategoriat: Henkilös-
tön rekrytointipalvelut (pl. johtohenkilöiden rekrytointipalvelut), Johtohenkilöiden rekrytointipalvelut. 
(https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__pav__palhy/statfin_palhy_pxt_11zl.px/).
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Teknologiamurros ja taloushallinnon ohjelmistot

Taloushallinnon sähköistyminen on ajanut toimialan muutosta viime vuosina. Paperiton kirjanpito on yleistynyt vauhdilla 
ja sitä on tavoiteltu myös lainsäädännön kautta muun muassa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 
2014/55/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa sekä hankintayksi-
köiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta annetulla lailla (241/2019, muutoksineen), jotka sääntelevät 
yritysten oikeutta vaatia sähköistä laskua. Sähköisen laskutuksen osalta Pohjoismaat ovat edellä muita Euroopan maita 
yli 50 prosentin käyttöönottoasteella niin B2B- kuin B2C -sektorillakin.11

Taloushallinnon sähköistymisen myötä taloushallinto-ohjelmistot ovat muuttaneet toimialaa olennaisesti. Suomi on ta-
loushallinnon teknologiamurroksessa edellä suurinta osaa muita Euroopan maita. Kuvaaja 6:n mukaisesti Ruotsi, Suomi 
ja Norja pitävät järjestyksessä kärkeä taloushallinnon pilvipalveluiden käyttöönotosta yli 43 prosentin käyttöönottoas-
teella, EU:n keskiarvon ollessa 16 prosenttia. Käyttöönoton pioneerin Suomen osalta taloushallinnon pilvipalvelujen suo-
sion kasvu on edennyt nopeasti; Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 vain 20 prosenttia yrityksistä käytti kyseisiä 
palveluja verrattuna vuoden 2019 44 prosentin käyttöönottoasteeseen. Taloushallinnon pilvipalvelujen käyttöönotto ete-
nee koko Euroopan tasolla kuitenkin vauhdilla; vuotta aiemmin 2018 EU-tasolla vain 9 prosenttia yrityksistä osti talous-
hallinnon pilvipalveluita.12 Nopea käyttöönottoasteen kehittyminen EU-tasolla kuvastaa kansainvälistä markkinapotenti-
aalia ohjelmistovetoisille taloushallintoalan yhtiöille.

Kuvaaja 6. Taloushallinnon pilvipalvelujen käyttöönottoaste eurooppalaisissa yrityksissä vuonna 2020.13

Taloushallinnon konsultointipalvelujen merkityksen kasvaminen

Nykypäivänä yritykset vaativat enenevissä määrin neuvonta- ja konsultointipalveluja alati muuttuvassa ja monimutkais-
tuvassa toimintaympäristössä. Taloushallinnon rutiinitehtävien automatisoituessa painottuvat pk-yritysten vaatimukset 
laskentatoimen ammattilaisilta neuvontatehtäviin muodostaen uutta kysyntää konsultointipalveluille. Perinteisesti suurten 
yhtiöiden edustama konsultointipalvelujen kysyntä on laajentunut kattamaan pienetkin yhtiöt, jotka tarvitsevat kokonais-
valtaista ja henkilökohtaista palvelua taloushallinnon laaja-alaiseen suunnitteluun. Esimerkiksi vero- ja omistusrakenne-
neuvonta sekä analytiikkapalvelut ovat Yhtiön kokemusten mukaan kasvattaneet merkitystään ja lisänneet konsultaatio-
tehtävien kysyntää.14

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistuminen

Yritykset voivat luonnollisesti joko suorittaa kirjanpitonsa ja palkkahallinnon tehtävät itse tai vaihtoehtoisesti ulkoistaa 
taloushallintonsa kolmannelle osapuolelle. Näin ollen taloushallinnon markkina-asetelman voidaan nähdä jakaantuvan 
sisäiseen taloushallintoon sekä ulkoistetun taloushallinnon palveluntarjoajiin. Viime vuosina yritysmaailmassa on kehit-
tynyt globaali trendi, jonka mukaan yritykset ovat alkaneet suosimaan ulkoistettuja liiketoiminnan tukipalveluja aiempaa 

11 Lähde: Billentis; E-Invoicing / E-Billing International Market Overview & Forecast (2021). (https://www.billentis.com/einvoic-
ing_ebilling_market_overview_2021.pdf).
12 Lähde: Eurostat; Cloud computing services. Määritelmänä käytetty ”Buy finance or accounting software applications (as a CC 
service)”. (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_cicce_use/default/table?lang=en) Tilastossa yritykset, jotka ostavat 
taloushallinto-ohjelmistoapplikaatiota pois lukien rahoituslaitokset ja alle 10 työntekijän yritykset.
13 Lähde: Eurostat. (ks. em. alaviite).
14 Kappaleen lähteenä käytetty johdon arviota.
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enemmän.15 Ulkoistettu taloushallinto mahdollistaa liiketoiminnan suoraviivaistamisen ja kulujen karsimisen tehokkaam-
man toimijan toimittaessa taloushallinnon erillisenä palveluna. Taloushallintopalvelujen tarjoajat kykenevät tehostamaan 
taloushallinnon toimintoja skaalaetujen ja erikoistumisen sekä kokonaisvaltaisten teknologiapanostusten myötä, mihin 
yritysten sisäisten taloushallinto-osastojen on vaikeaa vastata. Taloushallintoalan murros on viimevuosina kiihdyttänyt 
aiemmin pitkään muuttumattoman alan transformaatiota perinteisestä manuaalisesta työnteosta tehtävien automatisaa-
tioon sekä toimenkuvien muuttumiseen konsultoivien roolien suuntaan.16

Yhtiön johdon kokemusten mukaan erityisesti pienemmät yritykset ulkoistavat taloushallintonsa resurssien puutteessa 
sekä hallinnon ulkoistuksen kustannustehokkuuden vuoksi. Suurempien yritysten osalta ulkoistuksen osuus on tyypilli-
sesti ollut matalampi, mutta maailmanlaajuisen ulkoistustrendin myötä ovat nekin siirtyneet enenevissä määrin ulkoista-
maan tiettyjä hallinnollisia osia kustannustehokkuutta tavoitellen esimerkiksi palkanlaskutoimintojen osalta. Vuonna 
2019 palkkahallinnon oli ainakin osittain ulkoistanut globaalilla tasolla 38 prosenttia yrityksistä, kun neljä vuotta aiemmin 
2016 kyseinen osuus oli vain 17 prosenttia.17 Tutkimus- ja konsulttiyhtiö Information Services Groupin mukaan ulkois-
tettujen liiketoiminnan hallintoa tukevien pilvi- sekä SaaS-palveluiden markkinoiden ennustetaan kasvavan globaalisti 24 
prosenttia vuodessa. Talouden suhdannemuutosten ei ole nähty muuttavan ulkoistuksen asemaa heikentävästi, pikemmin-
kin päinvastoin yritysten pyrkiessä tehostamaan toimintaansa ja karsimaan hallinnollisia kuluja. Esimerkiksi Covid-19 
pandemian aikana yritykset siirtyivät enenevissä määrin ulkoistettujen palvelujen puoleen, maailmanlaajuisten ulkoistet-
tujen liiketoimintapalvelujen hankintojen määrän kasvaessa 7 prosenttia vuoden 2020 aikana.18

Markkinan konsolidaatio

Suomen taloushallintomarkkinoiden koostuessa enimmäkseen pienistä tilitoimistoista, on viime vuosina muutama suuri 
toimija, kuten Administer, kyennyt kasvamaan yrityskauppojen myötä hankkimalla pieniä paikallisia tilitoimistoja. Joh-
tavat toimijat ovat epäorgaanisilla kasvupanostuksilla kasvattaneet markkinaosuuttaan hankkimalla asiakaskuntaa, tavoi-
tellen synergiahyötyjä kehittyneempien keskitettyjen toimintojen kautta. Markkinoiden konsolidaation myötä ovat suuret 
toimijat kyenneet tehostamaan toimintaansa skaalaeduilla sekä uuden teknologian avulla. Modernin teknologian ja auto-
matisaation hyödyntäminen keskitetysti suuren toimijan puolesta on ohjelmistojen skaalautuvuuden ansiosta kustannus-
tehokasta, pienten markkinatoimijoiden rajallisten resurssien estäessä markkinatrendiin kiinni pääsemisen. Markkinan 
kasvaessa, mutta tilitoimistojen ja niiden työntekijöiden lukumäärän pysyessä tasaisena, on markkinan koko per tilitoi-
mistotyöntekijä kasvanut. Kyseinen tunnusluku vuonna 2013 oli vielä noin 73 000 euroa/työntekijä, oli liikevaihto jo 101 
000 euroa/työntekijä kuusi vuotta myöhemmin vuonna 2019.19 Yhtiön johto arvioi eron kuvastavan tilitoimistoliiketoi-
minnan tehostumista markkinan konsolidaation ja teknologiakehityksen myötä.20

Kilpailuympäristö

Taloushallintomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoitunut, yli 4 000 tilitoimiston sekä toiminnan lupavapaan luonteen 
kuvastaessa matalia alalle pääsyn esteitä. Tilastokeskuksen mukaan yli 10 miljoonan euron liikevaihdolla tilitoimistoalan 
toimijoita löytyi vuonna 2019 vain yhdeksän. Noin neljäsosa tilitoimistomarkkinoista on alan johtavien yhtiöiden hal-
lussa, kyseisen osuuden kasvaessa markkinoiden konsolidaation jatkuessa. Johdon arvion mukaan vuonna 2020 Suomen
tilitoimistomarkkinoita johti viisi yhtiötä suhteellisen tasaisilla markkinaosuuksilla: järjestyksessä Accountor Oy, Ta-
lenom Oyj, Azets Insight Oy, Rantalainen-Yhtiöt Oy ja Administer.21

Taloushallinto-ohjelmistojen tarjoajien osalta markkinat ovat luonteeltaan toisenlaiset; noin kymmenen markkinatoimijan 
joukko hallitsee suurinta osaa ohjelmistomarkkinoista. Taloushallintoliiton arvion mukaan markkinajohtaja yli 20 pro-
sentin osuudellaan vuonna 2019 oli Accountorin ohjelmisto Tikon. Tikon-ohjelmisto on kuitenkin päätetty ajaa alas vuo-
teen 2022 mennessä, johtaen Taloushallintoliiton arvion mukaan markkinaosuuden purkautumiseen muiden kilpailijoiden 
eduksi.

15 Lähde: Information Services Group; ISG Index™. Raportit ulkoistusmittarien kehityksestä ladattavissa osoitteessa: https://isg-
one.com/research/isg-index.
16 Kappaleen lähteenä käytetty johdon arviota.
17 Lähde: Sierra Cedar; 2019–2020 HR Systems Survey: 22nd Annual Edition.
18 Lähde: Information Services Group; ISG Index™. “Global Sourcing Hits Record High in Q4; 4Q FY2020”.
19 Lähde: Tilastokeskus; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Tilitoimiston määritelmänä käytetty toimialaa 69201 Kirjanpito- ja 
tilinpäätöspalvelu. (https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qc.px/table/table-
ViewLayout1/).
20 Kappaleessa käytetty Tilastokeskuksen lukujen lisäksi lähteenä johdon arviota.
21 Johdon arvio perustuen yritysten tilinpäätöstietojen liikevaihtoihin Suomessa ja pois lukien ulkoisen ohjelmistomyynnin tarjooman 
vertailukelpoistamiseksi.
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Kuvaaja 7. Arvio tilitoimistojen markkinaosuuksista Kuvaaja 8. Arvio taloushallinto-ohjelmistojen mark-
Suomessa vuonna 2020.22 kinaosuuksista Suomessa vuonna 2019.23

Taloushallintopalvelujen tuottajista osa itsekin hankkii taloushallinto-ohjelmistoja kolmannelta osapuolelta. Ohjelmisto-
kehittämisen sijaan kyseiset toimijat keskittyvät toiminnassaan palveluntuottamiseen, ja maksavat tyypillisesti ohjelmis-
tolisensseistä ohjelmiston myyjille. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sisäisellä ohjelmistokehityksellä on kuitenkin 
useita kilpailuetuja ulkoisten ohjelmistojen käyttöön verrattuna. Sisäinen ohjelmistokehitys takaa ohjelmiston saumatto-
man mukautumisen vaatimusten mukaisesti, eikä palveluntarjoaja ole riippuvainen kolmannen osapuolen tarjonnasta. 
Administer käyttää oman ohjelmistonsa lisäksi kolmansilta osapuolilta hankittuja ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä vasta-
takseen asiakkaiden kysyntään mahdollisimman kattavasti, mutta näkee fokuksen omassa ohjelmistokehityksessään kil-
pailuetuna jatkossa. Toimialan muuttuessa nykyään nopeasti, tulee taloushallintopalvelujen tarjoajien olla nopeita ja ket-
teriä mukautuessaan uusiin trendeihin ja asiakkaiden muuttuneisiin vaatimustasoihin; oma sisäinen ohjelmistokehitys 
vastaa nopeiten ja parhaiten kehitystarpeisiin. Administerin lisäksi vain harva kilpailija toimii sekä taloushallinnon pal-
velun- että ohjelmistontuottajana. Oman ohjelmistokehityksen hyödyntäminen molemmissa markkinakentissä tuottaa sy-
nergiaetuja mahdollistaen useiden kasvupolkujen seuraamisen samanaikaisesti.24

22 Lähde: Johdon arvio perustuen yritysten tilinpäätöstietojen liikevaihtoihin Suomessa pois lukien johdon arvio yhtiöiden ulkoisen 
ohjelmistomyynnin osuudesta kokonaisliikevaihdosta.
23 Markkinaosuudet laskettu asiakasmääriin perustuen. Lähde: Taloushallintoliiton kysely joulukuussa 2019. (https://tilitoimis-
tossa.taloushallintoliitto.fi/teknologia-ja-ohjelmistot/tilitoimistoalalla-on-valinnanvaraa-hyvista-ohjelmistoista). .
24 Kappaleen lähteenä käytetty johdon arviota.
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ADMINISTERIN LIIKETOIMINTA

Yleistä

Administer on suomalainen, vuonna 1985 perustettu talous- ja palkkahallinnon palveluja, konsultointipalveluja sekä oh-
jelmistopalveluja tarjoava Konserni. Administerin tavoitteena on uudistaa taloushallintopalvelujen markkinoita, jotka Ad-
ministerin johdon näkemyksen mukaan on historiallisesti mielletty jäykäksi ja epäinnovatiiviseksi, kehittämällä uutta 
teknologiaa ja uusia ratkaisuja. Yhtiön johdon arvion mukaan Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi suurimmista 
taloushallintopalvelujen tarjoajista Suomessa sekä palkkalaskelmien määrällä mitattuna25 Suomen suurin HR- ja palkka-
hallintopalvelujen tarjoaja Suomessa.

Konserniin kuuluu yhteensä 22 yritystä, joista merkittävimmät ovat emoyhtiö Administer Oyj sekä Yhtiön suoraan tai 
välillisesti omistamat HR- ja palkkahallintopalveluja tarjoava Silta Oy, taloushallinnon ulkoistus- ja konsultointipalveluja 
tarjoava Adner Oy ja ohjelmistopalveluja tarjoava Emce Solution Partner Oy. Lisäksi Administer omistaa osuuden ta-
loushallintopalveluita julkiselle sektorille tarjoavasta Kuntalaskenta Oy:stä sekä Yrittäjän Polku Oy:stä ja Serveria Oy:stä, 
jotka eivät kuitenkaan ole osa Konsernia. Konsernirakennetta on tarkemmin kuvattu kohdassa ” – Konsernirakenne”.
Administerin asiakaskuntaan kuuluu kaikenkokoisia organisaatioita aina pienistä ja keskisuurista yrityksistä suuryrityk-
siin, kuntiin ja kaupunkeihin. 30.11.2021 Konserni työllisti yhteensä 590 työntekijää. Administerilla on Suomessa yh-
teensä 21 toimipistettä, minkä lisäksi Administerilla on toimipisteet myös Tukholmassa Ruotsissa ja Tallinnassa Virossa.
Ruotsista ja Virosta ei kerry merkittävää liikevaihtoa. Alla olevassa kuvassa on esitetty Administerin toimipisteiden si-
jainnit.

Konsernin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 43,7 miljoonaa euroa ja 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla 30,0 miljoonaa euroa.

Historia ja kehitys

Administer perustettiin vuonna 1985 Helsingissä Onni Ahon toimesta yhden henkilön työllistävänä kirjanpitopalveluja 
tarjoavana yrityksenä. Administerin liiketoiminnan kannalta tärkeä taloushallinnon ohjelmistokehitys ja -liiketoiminta oli 
alusta lähtien mukana Administerin toiminnassa. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Peter Aho on toi-
minut Yhtiön johdossa vuodesta 1994 lähtien.

Administerin ensimmäinen oma selainpohjainen taloushallinnon ohjelma eFina, joka on edelleen Konsernin käytössä,
kehitettiin ja lanseerattiin vuonna 2000. Se on rakennettu tukemaan täysin paperitonta toimistoa ja taloushallintoa. eFina
Mobiili, joka lanseerattiin vuonna 2015, yhdistää mobiiliskannerin ja yrityksen reaaliaikaisen taloustiedon.

Konserni on laajentunut voimakkaasti vuodesta 2009 lähtien, kun Administerin ensimmäinen sivutoimipiste perustettiin 
Tampereelle. Vuonna 2014 Administerin liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran 10 miljoonaa euroa. Alla olevassa kuvaa-
jassa on kuvattu Administerin liikevaihdon kehittymistä vuodesta 2016 alkaen.

25 Palkkalaskelmien määrä pohjautuu Administerin johdon julkisista lähteistä saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.
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1) Kuvaajan luvut tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten 1.1.-31.12.2016, 1.1.-31.12.2017, 1.1.-31.12.2018, 1.1.-31.12.2019 ja 1.1.-31.12.2020 
mukaiset, 2020 pro forma -tietoja lukuun ottamatta.

2) EBITA=EBIT+liikearvon poistot.

Administer on toteuttanut useita yrityskauppoja osana laajentumisstrategiaansa (katso lisätietoja strategiasta kohdasta ” –
Strategia”) jo vuodesta 2001 alkaen. Vuosien 2014 ja 2016 välissä Administer hankki useita pieniä paikallisia yrityksiä 
osaksi Konsernia ja vahvisti näin Administerin olemassa olevaa liiketoimintaa. Vuonna 2016 Administer laajeni ulko-
maille, kun Administer avasi toimiston Tukholmassa Ruotsissa. Administerin nykyinen konsernirakenne alkoi muodos-
tumaan vuonna 2017, kun Administer hankki Enfo Partner Oy:n (nykyinen Adner Oy) ja vuonna 2018 Silta Oy:n osaksi 
Konsernia. Lisäksi Administer hankki vuonna 2018 osuuden Kuntalaskenta Oy:stä. Administerin viimeisin merkittävä 
yrityskauppa toteutettiin elokuussa 2021, kun Administer osti Emce Solution Partner Oy:n, minkä yhteydessä Adminis-
terin eFina-ohjelmiston rinnalle hankittiin EmCe-ohjelmisto vahvistamaan Administerin ohjelmistopalveluiden tarjontaa.

Tulevaisuudessa Administer pyrkii kehittämään kansainvälisen pienille ja keskisuurille yrityksille kohdistetun SaaS-lii-
ketoimintamallin Administerin digitaalista alustaa käyttäen. Lisäksi Administer pyrkii tulevaisuudessa hyödyntämään 
keräämäänsä HR- ja palkkahallintopalveluiden dataa liiketoiminnassaan ja tarjoamaan sen mahdollistamaa tiedolla joh-
tamista palveluna asiakkailleen. Lisäksi Administer pyrkii vahvistamaan skaalautuvuutta tekoälykehityksellä, joka auto-
matisoi perustoimenpiteet ja parantaa siten toiminnan tehokkuutta.

Keskeiset vahvuudet

Administerin johto näkee Administerin keskeisiksi vahvuuksiksi seuraavat tekijät:

 Administer tarjoaa asiakkailleen liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluja. Administerin palve-
lutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toimintojen ulkoistuspalveluista ja Administer on tästä syystä
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keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Asiakkaiden kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset 
pitkille asiakassuhteille ja mahdollisuuden kasvaa asiakkaiden kanssa.

 Administer on liikevaihdolla mitattuna yksi Suomen johtavista talous- ja palkkahallinnon ulkoistuspalvelujen 
tarjoajista. Talous- ja palkkahallinon markkinat ovat digimurroksen keskellä ja teknologian hyödyntämisestä 
liiketoiminnassa on tullut tärkeimpiä kilpailuetuja. Suuret toimijat ovat etulyöntiasemassa pienempiin toimijoi-
hin nähden, koska niillä on suuremmat resurssit kehittää omaa teknologiaa ja ohjelmistoja, jotka tarjoavat mark-
kinassa skaalaetuja. Administerilla on yhtenä johtavista toimijoista vahva asema nopeasti kehittyvässä markki-
nassa.

 Administer tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden hankkia laajan valikoiman jatkuvia ulkoistuspalveluja ja 
täydentäviä konsultointipalveluja samalta yhtiöltä. Administerin ydinliiketoiminta perustuu jatkuvien talous-
ja palkkahallinnon palvelujen tarjoamiseen, minkä lisäksi Administer pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan 
valikoiman lisäpalveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 Panostaminen digitaaliseen palvelumalliin ja omiin ohjelmistoihin. Administer panostaa vahvasti digitaaliseen 
palvelumalliin, joka pohjautuu sen omiin ohjelmistoihin. Esimerkiksi Administerin taloushallintopalvelut on ra-
kennettu Administerin eFina-ohjelmiston ympärille. Lisäksi Administerin EmCe-ohjelmisto tukee Administerin 
liiketoimintoja sekä eFina-ohjelmiston taustajärjestelmänä että asiakkaille myytävänä erillisenä ohjelmistona.
Administer kehittää jatkuvasti omia ohjelmistoja säilyttääkseen kilpailukyvyn nopeasti muuttuvassa markki-
nassa. Viime aikoina Administer on kehittänyt esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä osana sen palvelujen tarjoa-
mista, ja tämän Esitteen päivämääränä tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä ja kirjanpi-
totyössä. Administerin panostus palveluidensa digitalisoimiseen ja automaatioon vapauttaa työntekijöiden re-
sursseja matalamman lisäarvon toistuvista tehtävistä korkeamman lisäarvon konsultointitehtäviin. Tätä kautta 
Administer ylläpitää ja parantaa asiakastyytyväisyyttä samalla kun sen sisäiset prosessit tehostuvat. Administe-
rin tuoreimmassa asiakastyytyväisyyskyselyssä Administerin taloushallinnon järjestelmät saivat asiakkailta ke-
huja selkeydestä ja käyttäjäystävällisyydestä.

 Administerin laaja asiakaskunta tarjoaa mahdollisuuden kasvaa monessa eri asiakassegmentissä. Adminis-
terin asiakaskunta koostuu pienistä yhden hengen yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin sekä julkishallinnon toimi-
joihin kuten kuntiin ja kaupunkeihin. Administerin asiakasyritykset ovat hajautuneet useille eri toimialoille, 
joista liikevaihdolla mitattuna suurimpia ovat finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. 
Kuntalaskenta Oy:n kautta Administer tarjoaa palveluitaan julkisen sektorin toimijoille. Laaja asiakaskunta 
myös tasoittaa suhdannevaihteluiden vaikutusta Administerin liiketoimintaan, kun Administerin liiketoiminta 
on keskittynyt usean kokoisiin ja tyyppisiin asiakkaisiin useilla eri toimialoilla.

 Mahdollisuus palvella asiakkaita paikallisesti. Administerilla on koko maan kattava verkosto toimipisteitä,
mikä mahdollistaa Administerin paikallisen asiakasläheisen palvelutavan. Administerilla on yhteensä 21 toimi-
pistettä Suomessa ja yksi toimipiste sekä Ruotsissa Tukholmassa että Virossa Tallinnassa. Laaja toimipiste-
verkko mahdollistaa sen, että Administer voi toiminnassaan ottaa paikalliset näkökulmat sekä käytännöt huomi-
oon ja näin Administerin tunnettuus Administerin johdon näkemyksen mukaan alueellisesti kasvaa.

Arvot

Administerin henkilöstön tulee sitoutua noudattamaan Administerin arvoja niin asiakkaiden kuin kollegoiden kanssa työs-
kennellessä. Administerin arvot ovat:

 Innovatiivisuus. Administer pyrkii henkilöstönsä jatkuvaan osaamisen ja toiminnan kehittämiseen.

 Arvostus. Administerin henkilöstö arvostaa sekä Administerin asiakkaita että toisiaan.

 Yhteistyö. Administerin johto näkee, että henkilöstö onnistuu yhdessä osaamisen, avoimuuden ja luottamuksen 
avulla.

 Sitoutuminen. Administerin henkilöstö on sitoutunut palvelemaan asiakasta pitkäkestoisella ja luotettavalla yh-
teistyöllä.

 Tuloksellisuus. Administerin toiminnan lähtökohta on tuloksellisuus. Administer haluaa olla tekemässä yhdessä 
henkilöstönsä kanssa laadukasta ja menestyvää liiketoimintaa.
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Strategia

Administerin hallitus on 8.11.2021 vahvistanut seuraavan strategian vuosille 2022–2024:

Johdanto

Administerin missiona on tehdä asiakkaidensa talous- ja palkkahallinnosta tehokasta ja sujuvaa.

Administerin visiona on tuottaa asiakkailleen asiakaskokemus, joka ylittää asiakkaiden odotukset.

Administer haluaa olla alansa paras toimija laadukkaalla asiakaskokemuksella sekä innovatiivisella asenteella sekä kat-
tavalla palvelujen ja teknisten ratkaisujen kokonaisuudella.

Administerin johdon näkemyksen mukaan Yhtiön tekninen etumatka sen kilpailijoihin nähden auttaa uusien asiakkaiden 
saamisessa ja onnistunut asiakaskokemus asiakassuhteiden pysymisessä.26 Administer pystyy sen johdon näkemyksen 
mukaan tuottamaan kattavan palvelukokonaisuuden, joka muiden asioiden ohella mahdollistaa asiakkaiden menestymisen 
omassa liiketoiminnassaan.

Administerin oma palvelu- ja ratkaisumyynti on Administerin kasvun tärkein mahdollistaja. Ammattimainen ja aktiivinen 
myynti luo pohjan liikevaihdon kasvulle, jota tuetaan yritysostoilla. Julkiseen sektoriin Administer tulee panostamaan 
tulevaisuudessa yhä enemmän.

Administer panostaa vahvasti henkilöstön osaamiseen ja viihtyvyyteen. Administerin tavoitteena on luoda houkutteleva 
ja kiinnostusta herättävä asema vaikealla työmarkkinalla. Tyytyväinen henkilöstö luo pohjan hyvälle asiakaskokemuk-
selle ja asiakastyytyväisyydelle.

Administer vuosina 2022–2024

Strategiakausi 2022–2024 on Administerille kasvun aikaa, jolloin Administer hakee merkittävää osuutta kotimaisesta 
talous- ja palkkahallinnon palveluista ja ratkaisuista sekä konsultoinnista. Administerin tavoitteena on myös laajentaa 
Ruotsin toimintoja. Administer pyrkii tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja sekä etsii aktiivisesti liiketoimin-
taansa sopivia yrityskauppakohteita. Yhtiö on investoinut vahvasti tulevaa kasvua varten ja rakentanut vahvan pohjan 
seuraavan kasvuloikan ottamiseksi.

Administerin liikevaihtotavoite vuonna 2024 on yhteensä 84 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaalitavoite vuonna 2024 
on 24 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa vähintään 30 prosenttia sen liikearvopoistoilla oikaistusta 
tuloksesta.

Administerin kasvutavoitteet sisältävät uusasiakashankinnan, lisämyynnin nykyisille asiakkaille sekä yritysostot.

Yhtiön johto näkee, että mikäli Listautuminen toteutuu, Administer pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan Konserniin tule-
ville uusille yhtiöille muun muassa mahdollisuuden parempaan osakekohtaiseen tuottoon verrattuna tilanteeseen, jossa 
kohdeyhtiö olisi jatkanut omana itsenäisenä yrityksenään, tehokkaat jälkimarkkinat sekä etuja toimintansa kehittämiseen. 
Näitä etuja ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnon palvelut, IT-palvelut, Administerin myyntitoiminto sekä muut hallinnon 
palvelut.

Administer hakee vahvaa kannattavuutta palvelutoimintojensa jatkuvalla tehostamisella, tarkalla tuotannonohjauksella, 
henkilöstön ja asiakkaiden sitouttamisella ja siten pysyvyydellä sekä asiakkaille arvoa tuottavilla lisäpalveluilla. Admi-
nisterin johto näkee, että tietoteknisillä ratkaisuilla rutiinityötä voidaan automatisoida myös tulevaisuudessa lisää. Admi-
nisterin tarjoamien konsultointipalveluiden avulla asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa ja Administerille parempikatteista lii-
kevaihtoa.

Strategiaa vuosina 2022–2024 on kuvattu yksityiskohtaisemmin alla:

26 Johdon arvio teknisestä etumatkasta perustuu julkisista lähteistä kerättyihin tietoihin koskien muun muassa tekoälyn, automaation 
ja toiminnanohjauksen hyödyntämistä Administerin toiminnoissa verrattuna sen kilpailijoihin.
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Myynti ja kasvu

Administerin myyntiä ja markkinointia on kuvattu tarkemmin kohdassa ” – Asiakkaat, myynti ja markkinointi – Myynti 
ja markkinointi”. Administerin tavoitteena on tulevaisuudessa kasvattaa sen myyntihenkilöstön määrää kaikilla sen asia-
kassegmenteillä.

Administerin on tarkoitus kasvaa epäorgaanisesti tulevaisuudessa, ja yritysostot ovat oleellinen osa Administerin kas-
vustrategiaa. Administerin tarkoituksena on tehdä yrityskauppoja pääasiassa tilitoimistoliiketoiminnassa, mutta myös 
muut Administerin toimintaa tukevat hankinnat ovat mahdollisia. Yritysostojen tarkoituksena on kasvattaa Administerin 
liikevaihtoa, laajentaa Administerin palveluvalikoimaa ja alueellista edustusta sekä parantaa sen kannattavuutta. Vuonna 
2022 Administerin tavoitteena on tehdä 5–10 yritysostoa.

Kansainvälinen toiminta

Tämän Esitteen päivämääränä Administerilla on Suomen lisäksi toimintaa myös Tukholmassa Ruotsissa ja Tallinnassa 
Virossa. Yhtiön johto näkee, että Administerin palvelukokonaisuudella on mahdollisuus menestyä Euroopassa, ja tämä 
avaa mahdollisuuden liiketoiminnan kasvattamiseen tulevaisuudessa. Administerilla on lisäksi kumppaniverkostojensa 
kautta kontakteja muihin alan toimijoihin ulkomailla, mikä voi helpottaa toiminnan mahdollista laajentamista tulevaisuu-
dessa.

Administerin tavoitteena on kasvattaa sen ulkomaantoimintojen tuomaa liikevaihtoa nykyisestä tasosta. Erityisesti Ruot-
sin toimintojen laajentaminen ja kehittäminen on Administerin lähitulevaisuuden tavoitteena.

Taloushallintopalvelut

Administer tuottaa taloushallintopalveluita valtakunnallisesti Suomessa sekä vähäisissä määrin myös Tukholmassa Ruot-
sissa. Administerin taloushallintopalveluita on tarkemmin kuvattu kohdassa ” – Liiketoiminnan kuvaus – Taloushallinto-
palvelut”. Yhtiön johto näkee, että tilitoimistopalvelut hankitaan tyypillisesti paikalliselta toimittajalta. Laajan toimisto-
verkostonsa avulla Administer pystyy palvelemaan asiakkaitaan paikallisesti, ja taloushallintopalvelua tuotetaan hajaute-
tusti ympäri Suomea Administerin oman edistyneen toiminnanohjausjärjestelmän avulla, jota on tarkemmin kuvattu koh-
dassa ” – Tutkimus ja kehittäminen”. Administer pyrkii kasvattamaan sen taloushallintopalveluita Ruotsissa sekä kansain-
välisen kumppaniverkoston että kansainvälisen toimialajärjestö Integra Internationalin kautta, jonka edustaja Administer 
on Suomessa ja Ruotsissa.

Julkinen sektori

Administer tuottaa palveluja julkiselle sektorille sen Kuntalaskenta-brändin kautta. Talous- ja palkkahallinnon palvelut 
julkiselle sektorille ovat yhtenä Administerin liiketoiminnan painopistealueena. Kuntalaskenta tarjoaa julkiselle sektorille 
muun muassa taloushallinnon järjestelmät sekä talous- ja palkkahallinnon palvelut. Palveluna toimitettava kokonaisuus 
tuotetaan eFina-järjestelmällä, joka on sovitettu kunta-asiakkaan tarpeisiin, sekä järjestelmäratkaisuna toimitettavana 
EmCe:n tuotteilla. Administer näkee kuntasektorilla merkittävän kasvumahdollisuuden. Suomessa on hieman yli 300 
kuntaa, joista vain pieni osa on kilpailuttanut palvelunsa. Administerin tavoitteena on tulevaisuudessa saavuttaa 10 pro-
sentin markkinaosuus talous- ja palkkahallintopalveluiden osalta julkisella sektorilla.

HR- ja palkkahallintopalvelut

Administer on sen johdon näkemyksen mukaan palkkalaskelmien määrällä mitattuna27 Suomen suurin palkkahallintopal-
velujen tuottaja. Palkkahallintopalveluja tuotetaan kolmelle eri asiakassegmentille; Administer Oyj:n kautta tilitoimisto-
asiakkaille, Kuntalaskenta Oy:n kautta julkiselle sektorille ja Silta Oy:n kautta suurille ja keskisuurille yrityksille.

Sillan asiakaskunta koostuu yrityksistä, joille ei riitä perinteinen palkkahallinnon palvelu. Silta kykenee toimittamaan 
laajoja palkkahallinnon ratkaisuja esijärjestelmineen hyödyntäen laajaa joukkoa eri sovelluksia ja integroimaan ne yhteen 
toimivaksi kokonaisuudeksi.

Administerin tarkoituksena on tulevaisuudessa kasvattaa Sillan uusasiakashankintaa ja kehittää sen palveluvallikoimaa. 
Lisäksi Administerin tarkoituksena on kartoittaa Sillan mahdollisuuksia luoda uusia palvelukokonaisuusia omien IT-jär-
jestelmien avulla.

27 Palkkalaskelmien määrä pohjautuu Administerin johdon julkisista lähteistä saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.
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Silta on Administerin johdon näkemyksen mukaan merkittävä HR-palvelujen tuottaja, ja Administer näkee tällä alueella 
merkittäviä kasvumahdollisuuksia niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Silta on lisäksi merkittävä PEO-palvelun 
tuottaja Administerin ulkomaisille asiakkaille.

Taloushallinnon ulkoistuspalvelut suurille ja keskisuurille yrityksille

Administer tarjoaa taloushallinnon ulkoistuspalveluita suurille ja keskisuurille yrityksille Adner Oy:n kautta. Adner tuot-
taa taloushallinnon ulkoistuspalveluja yrityksille, joille perinteisen tilitoimiston tuottamat palvelut eivät riitä. Asiakas voi 
ottaa käyttöön laajemman, myös kansainvälisesti palvelevan taloushallinnon järjestelmän tai toiminnanohjausjärjestel-
män. Adner tuottaa nämä palvelut Oraclen NetSuite-järjestelmällä ja on Suomen ainoa NetSuiten liiketoiminnan ulois-
tuskumppani (Business Process Outsourcing, ”BPO”).

Adner mahdollistaa taloushallintopalvelujen tuottamisen asiakkaille tehokkailla palvelukeskuksen prosesseilla ilman jär-
jestelmäinvestointeja ja pitkiä käyttöönottoprojekteja. BPO-mallissa asiakas ostaa taloushallinnon järjestelmineen koko-
naispalveluna ilman omia investointeja järjestelmälisensseihin.

NetSuite on maailmanlaajuinen liiketoiminta-alusta, mikä avaa Adnerille ja Konsernille mahdollisuuden nykyistä laajem-
paan kansainväliseen toimintaan omien yksiköiden ja kansainvälisen verkoston kautta.

Ohjelmistopalvelut

Administerin ohjelmistopalveluja tarjotaan muun muassa Emce Solution Partner Oy:n kautta. EmCe toimittaa talous- ja 
palkkahallinnon ohjelmistoja tilitoimistoille, yrityksille, liitoille, oppilaitoksille ja julkishallinnolle. EmCen uusin tuote 
on EmCe365, joka on saavuttanut markkinoilla suotuisan vastaanoton. Administerin ohjelmistopalveluja on tarkemmin
kuvattu kohdassa ” – Liiketoiminnan kuvaus – Ohjelmistopalvelut”.

Ohjelmistopalvelujen osalta kasvua nähdään erityisesti perinteisten talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen käyttäjien 
siirtyessä sähköisiin palveluihin ja siirtymässä transaktio- ja jatkuvavelvoitteisiin sopimusmalleihin. Administerin tavoit-
teena on automaatiotason syventäminen taloushallinnon eri osaprosesseissa, mikä on helpottunut EmCen tullessa osaksi 
Konsernia. EmCen liittyminen Konserniin on vastaavasti tuonut mukanaan EmCelle paremman taloushallinnon proses-
sien ja tilitoimistoliiketoiminnan ymmärryksen.

Kevytyrittäjät

Administer omistaa 100 % Yrittäjän Polku Oy:stä, joka on start up -vaiheessa oleva yritys. Administerin johto uskoo 
Yrittäjän Polun tulevaisuudessa kasvattavan osuuttaan kevytyrittäjämarkkinoilla. Suomessa toimii tämän Esitteen päivä-
määränä Administerin johdon arvion mukaan noin 200 000 kevytyrittäjää tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Yrittäjän Polku tarjoaa yrittäjälle helpon ja nopean tavan aloittaa yritystoiminta. Kevytyrittäjä maksaa palvelusta vähem-
män kuin taloushallintopalvelusta ja käyttää pitkälle automatisoitua järjestelmää. Asiakkaan tarvitsemat lisäpalvelut, ku-
ten neuvontapalvelut, veloitetaan erikseen.

Administerin johto näkee, että palvelu on houkutteleva kasvaville yrityksille, joille tarjotaan yrityksen laajentumisessa 
tarvittavat palvelut kuten yritysmuodon muutospalvelut ja laajemmat taloushallinnon palvelut.

Henkilöstö

Administerin johto näkee, että Administer tarvitsee osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa valtakunnallisesti. Administer ha-
luaa olla houkutteleva työnantaja, joka panostaa henkilöstökokemukseen, tarjoaa mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdol-
listaa erilaisia kasvupolkuja työurille. Administer on kiinnostunut henkilöstön hyvinvoinnista ja mittaa sitä säännöllisesti
kyselyillä.

Administerin johto näkee, että toimiala on suuressa murroksessa, ja suuri joukko työntekijöitä on eläköitymässä lähitule-
vaisuudessa. Administer kouluttaa uutta henkilöstöä tarpeisiinsa mielenkiintoisen kokonaisuuden, työtehtävien ja koulu-
tusten avulla. Koulutusta varten Administer on perustanut Administer Academy -koulutusohjelman.

Laadukkaiden talous- ja palkkahallinnon palvelujen tuottaminen edellyttää Administerin johdon näkemyksen mukaan 
hyvää esimies- ja johtamistyötä, johon Administer panostaa merkittävästi. Lisäksi henkilöstön päivittäistä työntekoa oh-
jataan muun muassa toiminnanohjausjärjestelmällä, joka tasaa työkuormaa työntekijöiden välillä (katso lisätietoja koh-
dasta ” – Tutkimus ja kehittäminen”).
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Asiakkaat

Administer tavoittelee pitkäaikaisia ja tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat valmiita suosittelemaan Administerin palveluja 
ja ratkaisuja. Administer on kiinnostunut asiakkaidensa toiveista ja tarpeista ja kehittää toimintaansa niiden perusteella.

Administer kouluttaa henkilöstöään jatkuvasti onnistumaan paremmin asiakkaidensa palvelemisessa ja lisäarvon tuotta-
misessa. Administer mittaa ja kysyy asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti sekä seuraa laatupoikkeamia. Asiakasrajapin-
nasta saatavaa palautetta Administer käsittelee säännöllisesti ja palautteen pohjalta kehittää asiakaskokemusta edelleen.

IT ja teknologia

Administerin toiminta perustuu vahvaan omaan IT-osaamiseen ja omaan ohjelmistotuotantoon, jota käytetään voimava-
rana palvelutuotannossa ja ohjelmistojen tuottamisessa asiakkaille. Toiminnalla Administer hakee uusia tuote- ja palve-
luinnovaatioita. Administerin IT-osaaminen sekä sen omat ohjelmistot Administerin johto näkee vahvana kilpailuvalttina. 
Oman teknologian ja automaation avulla Administer hakee vahvaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Administerin 
johto näkee, että Administerilla on lisäksi vahva osaaminen eri ohjelmistojen yhdistämisestä ja tuomisesta asiakkaiden ja 
tuotannon hyödyksi. Erityinen Administerin painopistealue on prosessien automatisointi ja älykkäät toiminnot.

Taloudelliset tavoitteet

Administerin hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Listautumisen yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet 
ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne takaa Administerin tulevaa taloudellista tulosta. Administerin tulevai-
suudessa toteutuvat liiketoiminnan tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esite-
tyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen monista tekijöistä, joita kuvataan muun muassa tämän Esitteen 
kohdissa ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”, ”Riskitekijät” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen 
asema ja tulevaisuudennäkymät – Keskeiset liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät”. Kaikki tässä Esitteessä esitetyt 
taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita, eivätkä ne ole ennusteita tai arvioita Administerin taloudellisesta tu-
loksesta tulevaisuudessa eikä niitä tule tulkita sellaisiksi.

Administerin hallitus on 5.11.2021 vahvistanut seuraavat taloudelliset tavoitteet:

 Administerin tavoitteena on saavuttaa 84 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2024; ja

 Administerin tavoitteena on saavuttaa 24 prosentin käyttökatemarginaali vuonna 2024.

Administerin liikevaihdon kasvutavoite perustuu orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun. Yhtiön kannattavuustavoite 
koostuu monesta eri tekijästä, erityisesti oman teknologian ja operatiivisen toiminnan tehostamisen mahdollistamaan 
skaalautuvaan orgaaniseen ja epäorgaaniseen kasvuun. Yhtiö arvioi EmCe-yrityskauppaan liittyvät potentiaaliset kulu-
synergiat noin 0,5–1,0 miljoonan euron kokoisiksi ja odottaa näiden realisoituvan kokonaisuudessaan ennen tilikauden 
2023 loppua. Lisäksi Administer arvioi, että nykyisten konserniyhtiöiden välisiä kulusynergioita liittyen erityisesti IT-
järjestelmiin ja tukifunktioihin on realisoimatta 0,5–1,0 miljoonaa euroa. Administerin näkemyksen mukaan sen nykyinen 
organisaatio pystyisi henkilökunnan tehokkuutta parantamalla tekemään noin kolme miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa 
ilman kulujen huomattavaa nousua.

Liiketoiminnan kuvaus

Yleistä

Administerilla on monipuolinen palvelutarjoama, jonka avulla Administer kykenee tarjoamaan asiakkailleen sekä talous-
hallintopalvelut että HR- ja palkkahallintopalvelut saman Konsernin tuottamina palveluina. Administerin pääliiketoi-
minta-alueita ovat taloushallintopalvelut sekä HR- ja palkkahallintopalvelut, joita on yksityiskohtaisesti kuvattu jäljem-
pänä. Administerin tarjoamiin taloushallintopalveluihin kuuluu kirjanpito- ja raportointipalvelut, joiden kautta Adminis-
ter tarjoaa ajantasaisia taloustietoja asiakkailleen, ja digitaalinen taloushallinto, jonka avulla Administerin asiakkaat pää-
sevät käsiksi ajantasaisiin taloustietoihinsa internetin tai eFina-mobiilisovelluksen kautta. Administerin HR- ja palkka-
hallintopalvelut koostuvat palkkahallinnosta, jonka avulla Administerin asiakkaat voivat ulkoistaa palkkahallintonsa te-
hostaakseen hallintoaan ja hyötyäkseen automaatiosta, ja HR-palveluista, joita tarjotaan yrityksille Suomessa heidän HR-
palveluidensa ulkoistamiseksi. Lisäksi Administerin tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin kuuluvat konsultointi- ja ohjel-
mistopalvelut.

Taloushallintopalvelut

Administer tarjoaa kokonaisvaltaisia taloushallinnon palveluja usealle eri asiakassegmentille. Administerin taloushallin-
topalveluiden ydin on digitaalinen taloushallinto. Myös Administerin tarjoamat kirjanpitopalvelut ovat osa 
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taloushallintopalveluja. Administer tarjoaa taloushallintopalvelujaan ohjelmistoja tukevan liiketoimintamallin kautta, 
jonka tarkoituksena on automatisoida tehtäviä, joita on perinteisesti hoidettu manuaalisesti. Näin Administerin asiantun-
tijat voivat keskittyä korkeamman lisäarvon työhön ja laadukkaaseen asiakaspalveluun. Administerin taloushallintopal-
velut on rakennettu Administerin kehittämän eFina-ohjelmiston ympärille, joka on vastaavasti rakennettu tukemaan pa-
peritonta toimistoa ja taloushallintoa. Administerin asiakasrajapinnassa näkyvän eFina-ohjelmiston taustalla vaikuttaa 
myös toinen Administerin omistama ohjelmisto, EmCe (katso lisätietoja Administerin eFina- ja EmCe ohjelmistoista 
kohdasta ” – Ohjelmistopalvelut”).

Administerin tarjoamat taloushallintopalvelut sisältävät digitaalisen taloushallinnon, kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen 
hallinnoinnin sekä raportoinnin. Administerin taloushallintopalvelujen asiakkaat ovat kaikenkokoisia yrityksiä, joiden 
tarpeiden mukaan Administerin tarjoamat palvelukokonaisuudet räätälöidään. Pääasiassa taloushallintopalveluja Admi-
nisterilta hankkivat asiakkaat ostavat Administerilta kokonaisvaltaisen taloushallinnon palvelukokonaisuuden, jonka osa-
alueita on tarkemmin kuvattu alla. Alla kuvattujen palvelujen lisäksi Administer voi tarjota suurille asiakkailleen myös 
muita palveluja tukevia toimintoja, kuten esimerkiksi asiakkuuspäällikön.

Administerin taloushallintopalveluihin sisältyvään kirjanpitopalveluun kuuluu kaikkien lakisääteisten kirjanpitopalvelu-
jen tarjoaminen, minkä kautta asiakasyritys voi ulkoistaa Administerille taloushallinnon rutiinit ja lainsäädännön yrityk-
sille asettamat kirjanpitoon liittyvät velvollisuudet. Digitaalisen taloushallinnon ja eFina-ohjelmiston ansiosta kirjanpito 
on reaaliaikaista ja asiakasyrityksillä on mahdollisuus muodostaa esimerkiksi ajantasainen tuloslaskelma missä tahansa
tilikauden vaiheessa. Kirjanpitopalveluun sisältyy myös lukujen raportointi ja analysointi asiakasyritysten toiminnan tu-
eksi, minkä lisäksi Administerin palvelujen kautta on mahdollista hoitaa suoraan tarvittavat kirjanpitoon liittyvät viran-
omaisilmoitukset Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Kirjanpitopalvelujen lisäksi Administerin tarjoamiin taloushallintopalveluihin sisältyy osto- ja myyntilaskujen digitaali-
nen hallinnointi. Administer tarjoaa osana palveluitaan ostolaskujen digitaalisen käsittelyn, arkistoinnin ja säilyttämisen 
sekä myynti- ja ostoreskontran reaaliaikaisen ylläpidon, laskujen tulostamisen sekä lähettämisen joko paperisena, verk-
kolaskuina tai sähköpostilla asiakkaan preferenssien mukaisesti. Administerin eFina-järjestelmän kautta asiakasyritykset 
pystyvät seuraamaan saataviaan reaaliaikaisesti sekä selaamaan laskujen historiatietoja esimerkiksi asiakaskohtaisesti tai 
tietyn aikavälin perusteella. Administerin taloushallintopalveluihin sisältyy myös matka- ja kululaskujen käsittely.

Taloushallintopalveluihin sisältyvän raportointipalvelun kautta Administer tarjoaa asiakasyrityksille reaaliaikaista infor-
maatiota ja dataa johtamisen ja päätöksenteon tueksi sekä digitaalisen arkistoinnin tositteille ja tilikauden tiedoille. eFina-
ohjelmiston kautta asiakasyritykset voivat muodostaa haluamiaan reaaliaikaisia raportteja sekä luoda omia raporttimalle-
jaan toimintansa tueksi.

Tekoäly, jota Administer on käyttänyt toiminnassaan jo useita vuosia, on merkittävässä roolissa Administerin tarjoamissa 
taloushallintopalveluissa, sillä tekoäly käsittelee muun muassa asiakasyritysten ostolaskut ja kuitit. Lisäksi Administer
on viime aikoina ryhtynyt hyödyntämään tekoälyä yhä enemmän myös kirjanpitotyössä, mikä on vapauttanut asiantunti-
joiden kapasiteettia suuremman lisäarvon toimintoihin. Laaja tekoälyn hyödyntäminen Administerin palveluissa ja tuot-
teissa on Administerin johdon näkemyksen mukaan Administerin merkittävin kilpailuvaltti taloushallintopalvelujen tar-
joamisessa suhteessa sen kilpailijoihin. Tekoälyn lisäksi Administerin vahvuutena on Administerin johdon näkemyksen 
mukaan Administerin eFina-ohjelmiston ja palvelun yhdistelmä. Tämän ansiosta Administer kykenee reagoimaan asiak-
kaiden palautteeseen nopeasti, kun henkilöstön lisäksi myös palvelun yhteydessä käytettävä ohjelmisto on Administerin 
eikä kolmannen osapuolen ohjelmisto. Tämä mahdollistaa kokonaispalvelun tehokkaan ja nopean muokattavuuden niihin 
kilpailijoihin nähden, joilla ei ole vastaavaa mahdollisuutta tarjota omaa ohjelmistoaan palvelujensa yhteydessä.

Taloushallinnon palveluiden tuottamisessa käytetään Administerin kehittämää toiminnanohjausjärjestelmää, jonka avulla 
Administer saa merkittäviä etuja päivittäisessä toiminnassaan. Järjestelmän avulla muun muassa ohjataan ja valvotaan 
asiakastöiden tekemistä sekä kannattavuutta. Toiminto on ollut Administerin käytössä vuodesta 2019 alkaen ja sen avulla 
Administer on saanut kasvatettua kirjanpitäjäkohtaista liikevaihtoaan. Samalla toiminto on vakauttanut kirjanpitäjien 
työnkuvaa ohjaamalla päivittäistä työtä suunnitelmallisemmaksi.

Taloushallintopalvelujen osuus Administerin liikevaihdosta oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla noin 
33,6 prosenttia ja pro forma -liikevaihtojakauman mukaan noin 29,1 prosenttia. Taloushallintopalvelujen parissa työs-
kenteli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 209 työntekijää.

HR- ja palkkahallintopalvelut

Yhtiön johdon arvion mukaan Administer on palkkalaskelmien määrällä laskettuna28 Suomen suurin HR- ja palkkahal-
lintopalveluja tarjoava toimija. Administer tarjoaa HR- ja palkkahallintopalveluja kaikenkokoisille, eri asiakastoimialoilla 

28 Palkkalaskelmien määrä pohjautuu Administerin johdon julkisista lähteistä saamien tietojen pohjalta tekemään arvioon.
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toimiville yrityksille, mutta pääsääntöisesti Administerin asiakaskunta HR- ja palkkahallintopalveluissa muodostuu suu-
rista ja vakavaraisista asiakasyrityksistä. Tekoälyn ja kehittyneen automaation tuominen HR- ja palkkahallinnon palve-
luihin on vasta alkamassa, ja Administerin johto näkee siinä useita liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ja merkittävän 
potentiaalin muuttuvalla toimialalla. Administerin tarjoamat HR- ja palkkahallintopalvelut sisältävät palkanlaskennan, 
palkanlaskennan ulkoistuksen ja työvoiman ulkoistuspalvelut (”PEO-palvelu”).

Administerin tarjoamat HR- ja palkkahallintopalvelujen sisältämät kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti. Pääsääntöisesti myytävä palvelukokonaisuus muodostuu kuitenkin asiakasyrityksen koon mukaan. Usein suu-
ret asiakasyritykset ostavat Administerilta vain palkkahallintopalvelun. Pienissä ja keskisuurissa asiakasyrityksissä Ad-
ministerilta hankittu palvelukokonaisuus on suurempi sisältäen sekä HR- että palkkahallintopalvelun.

Noin 90 prosenttia Administerin HR- ja palkkahallintopalvelujen liikevaihdosta muodostuu palkanlaskennasta ja loput 
noin 10 prosenttia HR-palveluista. Administerin johto näkee HR-palvelut ja palkanlaskennan yhdessä tärkeänä ja merkit-
tävänä kokonaisuutena osana Administerin tarjoamia HR- ja palkkahallintopalveluita, ja Administerin johto näkee HR-
palveluissa merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

Käytännössä Administerin tarjoamat HR- ja palkkahallintopalvelut toteutetaan siten, että Administer tarjoaa asiakasyri-
tyksilleen alustan, jonka kautta asiakkaat toimittavat tarvittavan HR- ja palkkahallintoliitännäisen aineiston, kuten työ-
suhde- ja palkkatiedot, työntekijöiden tehdyt työtunnit, poissaolot ja verokortit. Administer käsittelee tietoja asiakkaan 
toimittaman aineiston pohjalta ja siirtää tiedot Administerin palkkajärjestelmään, jonka kautta tehdään aineiston mukais-
ten palkkatapahtumien ja -summien sekä kertymien laskenta. Palkkatapahtumien käsittelyn jälkeen Administer toteuttaa 
palkkojen maksatuksen. Administerin vastuulle kuuluu usein myös palkkakauden kirjanpitoaineiston toimitus, palkka-
kauden tulorekisteri-ilmoitusten toimitus sekä palkkakauden raporttien toimitus. Näin ollen asiakasyritysten tehtäväksi 
jää ainoastaan relevantin aineiston toimitus, jonka pohjalta Administer huolehtii tarvittavista toimenpiteistä. Administer 
käsittelee HR- ja palkkahallintopalveluiden yhteydessä noin 125 000 palkkalaskelmaa joka kuukausi. Edellä kuvatun
säännöllisesti toistuvan palkkaprosessin lisäksi Administer huolehtii myös joistain harvemmin tehtävistä toimenpiteistä
kuten verokorttien suorasiirroista ja autoetujen verotusarvon laskennasta. Lisäksi Administer voi avustaa asiakkaitaan
palkkahallinnollisten hakemusten, kuten Kela-liitännäisten hakemusten, tekemisessä.

Yllä kuvatun palkkaprosessin lisäksi Administerin HR- ja palkkahallinnon palveluihin kuuluu myös asiakasyritysten HR-
palveluissa tukeminen niin strategisen tason suunnittelussa kuin operatiivisissa käytännön toimenpiteissä joko jatkuvasti 
tai projektiluontoisesti. Administer avustaa sen asiakasyrityksiä esimerkiksi organisaatiorakenteen suunnittelussa ja toi-
menkuvien määrittelyssä, lakisääteisten dokumenttien laatimisessa sekä rekrytointiprosesseissa. Lisäksi Administer tar-
joaa ulkomaisille asiakkaille kokonaisvaltaisia PEO-palveluja sisältäen HR- ja palkkahallinnon palvelut.

Administerin omia eFina ja EmCe -ohjelmistoja tarjotaan pienille asiakasyrityksille HR- ja palkkahallintopalvelujen
ohessa käytettäväksi ohjelmistoksi, kun taas keskisuurten ja suurten asiakasyritysten osalta Administerin tarjoamien HR-
ja palkkahallintopalvelujen yhteydessä hyödynnetään usein asiakkaiden omia, Administerin ohjelmistoista erillisiä, oh-
jelmistoja ja järjestelmiä. Administerin tavoitteena on kuitenkin tulevaisuudessa kehittää sen palkkahallinnon järjestelmiä 
ja näin ollen yhä useammin tarjota Administerin omia ohjelmistoja yhdessä sen HR- ja palkkahallintopalvelujen kanssa
myös Administerin keskisuurille ja suurille asiakasyrityksille, minkä mahdollistamista elokuussa 2021 toteutettu EmCe-
yrityskauppa tukee (katso lisätietoja EmCe-yrityskaupasta kohdasta ” – Yritysostot”).

Administerin HR- ja palkkahallintopalveluihin liittyen Administer on kehittänyt Silta Mobiili – Simo -applikaation, jonka 
kautta asiakasyritykset ja niiden henkilöstö näkevät palkkalaskelmansa. Simo-applikaatiosta näkee esimerkiksi maksetun 
palkan määrän, vähennykset, lomatiedot, ennakonpidätysprosentit, tulorajat ja tilinumeron, jolle palkka on maksettu. 
Simo-applikaation kautta on myös mahdollista toimittaa palkanlaskentaan dokumentteja, kuten verokortteja ja sairaslo-
matodistuksia. Simo-applikaatio myös ilmoittaa käyttäjälle, kun verokortin tuloraja on täyttymässä. Simo-applikaatio säi-
lyttää käyttäjän palkkatietoja vähintään 24 kuukauden ajan, ja mahdollistaa vanhojen palkkalaskelmien lataamisen itsel-
leen.

HR- ja palkkahallintopalvelujen osuus Administerin liikevaihdosta oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jak-
solla noin 57,5 prosenttia ja pro forma -liikevaihtojakauman mukaan noin 49,9 prosenttia. HR- ja palkkahallintopalvelujen
parissa työskenteli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 301 työntekijää.

Konsultointipalvelut

Administer tarjoaa asiakkailleen myös konsultointipalveluja liittyen pääasiassa talousjohtopalveluihin, palkkahallintopal-
veluihin ja HR-palveluihin. Administerin suurimpina konsultointipalvelujen osa-alueina ovat talousjohtopalveluihin liit-
tyvä konsultointi, sisältäen niin kutsutun CFO-palvelun ja controller-palvelut, sekä palkkahallintoon liittyvä konsultointi, 
sisältäen muun muassa palkkaprosessien kehittämistä koskevan konsultoinnin.
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Administer tarjoaa konsultointipalvelujaan osana sen muita palvelukokonaisuuksia, kuten taloushallintopalveluja, mutta 
suurin osa konsultointipalveluista myydään kuitenkin yksittäisinä palveluina erillään muista palvelukokonaisuuksista. 
Erityisesti palkkahallintopalveluihin liittyvän konsultoinnin osalta merkittävä osa konsultointipalveluista myydään asiak-
kaille, jotka eivät ole Administerin asiakkaita Administerin tarjoamien muiden palvelukokonaisuuksien osalta. Adminis-
terin johdon kokemuksen mukaan osa konsultointipalveluja, esimerkiksi palkkaprosessien kehittämiseen liittyvää kon-
sultointia, tilaavista asiakkaista päätyy kuitenkin myöhemmin konsultointipalvelujen myötä tilaamaan myös Administerin 
muita palveluja, kuten HR- ja palkkahallintopalveluja.

Administerin talousjohtopalveluihin liittyvät palvelut sisältävät sekä jatkuvia palveluja että merkittävässä määrin myös 
väliaikaispalveluja. Administerin tarjoamiin väliaikaispalveluihin sisältyy muun muassa Administerin asiakasyrityksille 
tarjoamat väliaikaiset talousjohtajat esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa asiakasyrityksen talousjohtaja on irtisanoutunut 
ja irtisanoutuneen tilalle ei vielä ole löydetty uutta vakituista talousjohtajaa. Lisäksi Administer tarjoaa vakituista CFO-
palvelua ja controller-palvelua osana talousjohtopalvelujaan, joiden kautta asiakasyritys saa käyttöönsä muun muassa 
asiakasyrityksen ylimmän johdon tarvitsemat resurssit, tiedon ja neuvonnan talouspalveluihin liittyen.

Palkkahallintopalvelujen konsultointi sisältää muun muassa palkkaprosessien kehittämiseen liittyvän konsultoinnin, 
jonka kautta asiakasyrityksen palkkaprosessit selvitetään yksityiskohtaisesti ja pyritään siten löytämään prosesseista te-
hostamisen kohteita ja laadukkaita menettelytapoja, joilla asiakasyritys voi kehittää toimintojaan. HR-palveluihin liittyvä 
konsultointi sisältää vastaavasti muun muassa henkilöstöhallinnon kehittämiseen liittyvän konsultoinnin, jonka tarkoituk-
sena on kartoittaa asiakasyrityksen HR-prosessien nykytilanne sekä etsiä ratkaisuehdotuksia tulevaisuuteen.

Yllä tarkemmin kuvattujen konsultointipalvelujen lisäksi Administerin konsultointipalvelujen valikoimaan sisältyy myös 
muita konsultointipalveluja, kuten yrityskaupoissa avustaminen taloushallinnon näkökulmasta sekä veroneuvonta.

Konsultointipalvelujen osuus Administerin liikevaihdosta oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla noin 
3,2 prosenttia ja pro forma -liikevaihtojakauman mukaan noin 2,8 prosenttia. Konsultointipalvelujen parissa työskenteli 
30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 16 työntekijää.

Ohjelmistopalvelut

Administer hyödyntää kehittämiään ohjelmistoja ja ohjelmistoratkaisuja osana sen tarjoamia laajempia palvelukokonai-
suuksia, minkä lisäksi Administer myy EmCe-ohjelmistoaan asiakkaidensa käyttöön ilman palvelukokonaisuutta. Admi-
nister on kehittänyt eFina-ohjelmiston, joka lanseerattiin käyttöön jo vuonna 2000, ja joka on merkittävä osa etenkin 
Administerin taloushallintopalveluja (katso lisätietoja Administerin taloushallintopalveluista kohdasta ” – Taloushallin-
topalvelut”). Lisäksi Administer omistaa tämän Esitteen päivämääränä myös EmCe-järjestelmän, joka siirtyi Administe-
rin omistukseen elokuussa 2021 toteutetun EmCe-yrityskaupan yhteydessä, ja jonka on tarkoitus vahvistaa muun muassa 
Administerin HR- ja palkkahallintopalveluita. EmCe-ohjelmisto on Administerin käytössä pääasiassa eFina-ohjelmiston 
taustajärjestelmänä. EmCe-ohjelmistoa myydään myös Administerin muista palveluista erillisenä yksittäisenä ohjelmis-
tona muun muassa tilitoimistoille ja näiden loppuasiakasyrityksille. eFina-ohjelmistoa ei sen sijaan myydä pelkkänä oh-
jelmistona vaan se myydään aina kokonaisuutena yhdessä Administerin muiden palvelujen, kuten taloushallintopalvelu-
jen yhteydessä. Administerin asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden perusteella Administerin ohjelmistoihin voidaan integ-
roida myös muita asiakaskohtaisia ulkopuolisten toimijoiden tarjoamia tai asiakkaiden omia järjestelmiä.
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Administerin eFina-ohjelmisto on ollut Administerin käytössä sen liiketoiminnassa ja erityisesti osana sen taloushallin-
topalveluita vuodesta 2000 lähtien. eFina on taloushallinnon ohjelmisto, jota hyödynnetään useissa eri asiakasyritysten 
toiminnoissa, ja sen kautta Administer pystyy tarjoamaan sen liiketoiminnassa ydinasemassa olevaa digitaalista talous-
hallintopalvelua. eFinan sisältämiin toimintoihin kuuluu muun muassa kirjanpito, graafisessa muodossa tuotetut raportit, 
laskutus, palkkahallinto ja arkistot. Ohjelmiston kautta on myös mahdollista hoitaa matka- ja kululaskutus. eFinan omi-
naisuuksia osana taloushallintopalveluita on tarkemmin kuvattu kohdassa ” - Taloushallintopalvelut”. eFina on selain-
pohjainen ohjelmisto, mikä mahdollistaa sen helppokäyttöisyyden, kun ohjelmistoa ei tarvitse erikseen ladata käyttäjien 
tietokoneille. Näin ollen ohjelmisto on asiakkaiden käytössä missä vain ja miltä selaimen sisältävältä laitteelta tahansa.

Selainpohjaisen eFina-ohjelmiston lisäksi Administer on lanseerannut vuonna 2015 eFina Mobiili -applikaation, jonka 
asiakkaat voivat ladata lähtökohtaisesti mihin tahansa puhelimeen, jossa on jokin yleisimmistä käyttöjärjestelmistä. eFina 
Mobiili -applikaatiosta asiakasyrityksen työntekijät näkevät palkkatietonsa ja laajemman käyttöoikeuden haltijat koko 
asiakkaalle räätälöidyn palvelukokonaisuuden kaikki toiminnot. eFina Mobiili -applikaation kautta asiakas pystyy toimit-
tamaan Administerin käsiteltäväksi esimerkiksi kuitit ja verokortit. Vastaavasti asiakasyrityksellä on aina eFina Mobiili 
-applikaation kautta käytettävissään reaaliaikaiset avainluvut yrityksestä. 

Toinen Administerin omistama ja toiminnassaan hyödyntämä ohjelmisto on EmCe, jossa yhdistyvät taloushallinto- ja 
palkanlaskentajärjestelmät. EmCe-ohjelmistoon sisältyy toiminnanohjausjärjestelmän osalta toimitusketjujen hallinta 
muun muassa monivarastojen osalta, integraatiot, raportit ja analytiikka sekä operatiivinen hallinto. Taloushallinnon puo-
lella ohjelmistoon sisältyy kirjanpito, palkkahallinto, laskutus ja raportointi. EmCe-ohjelmisto on käytössä Administerilla
sisäisesti eFinan taustajärjestelmänä, minkä lisäksi EmCe-ohjelmistoa myydään asiakkaille, jotka voivat käyttää sitä itse-
näisesti ilman muita Administerin tarjoamia palveluja. EmCe-ohjelmiston oma osansa on EmCe365, joka on kehitetty 
erityisesti tilitoimistoasiakkaiden loppuasiakaskäyttäjiä silmällä pitäen tukemaan näitä erilaisissa taloushallinnon osapro-
sesseissa kuten esimerkiksi ostolaskujen kierrättämisessä ja hyväksynnässä.

EmCen omien tuotteiden lisäksi suuremmille asiakkaille tarjotaan Microsoft Dynamics 365 Business Central -ohjelmistoa 
kokonaistoimituksena. Tämä toiminto täydentää Administerin kokonaistarjontaa.

Ulos myytävien ohjelmistopalvelujen osuus Administerin liikevaihdosta oli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden 
jaksolla noin 5,7 prosenttia ja pro forma -liikevaihtojakauman mukaan noin 18,2 prosenttia. Ulos myytävien ohjelmisto-
palvelujen parissa työskenteli 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla keskimäärin 19 työntekijää.

Velat ja pääomanlähteet

Administerin oma pääoma koostuu osakepääomasta, muista rahastoista sekä edellisten tilikausien voittovaroista. Yhtiön 
osakepääoma oli 30.9.2021 2 522,82 euroa (korotettu 80 000 euroon ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 
4.11.2021). Muut rahastot olivat 30.9.2021 yhteensä 15,8 miljoonaa euroa. Edellisten tilikausien voittovarat ovat aiem-
milta tilikausilta kertyneitä varoja, joita ei ole siirretty oman pääoman rahastoihin tai jaettu osinkona osakkeenomistajille.

Administerin vieras pääoma koostui 30.9.2021 0,5 miljoonan euron pääomalainasta, 2,4 miljoonan euron pitkäaikaisista 
ja 2,9 miljoonan euron lyhytaikaisista lainoista rahoituslaitoksilta sekä 0,4 miljoonan euron pitkäaikaisista ja 0,4 miljoo-
nan euron lyhytaikaisista veroveloista. Lisäksi Administerin vieras pääoma koostui 30.9.2021 1,7 miljoonan euron osto-
veloista, 4,9 miljoonan euron siirtoveloista ja 2,1 miljoonan euron muista veloista.

Edellä mainitut 0,4 miljoonan euron pitkäaikainen verovelka ja 0,4 miljoonan euron lyhytaikainen verovelka liittyvät 
Yhtiön Verohallinnon kanssa 29.9.2021 sopimaan maksujärjestelyyn, joka koskee alun perin loka-marraskuussa 2021 
erääntyviä veroja. Maksujärjestelyssä on 24 maksettavaa erää ja ensimmäinen erä on maksettava 29.10.2021 ja viimeinen 
erä 29.09.2023. Maksujärjestely koskee yhteisön tuloveroja, arvonlisäveroja sekä Emce-yrityskaupasta maksettavia va-
rainsiirtoveroja.

Investoinnit

Administerin tarkastelujakson investoinnit kohdistuivat muun muassa osakevaihdolla toteutettuun EmCe-yrityskauppaan, 
jota on tarkemmin kuvattu kohdassa ” – Yritysostot”. Kaupalla Administer sai omistukseensa taloushallinto- ja toimin-
nanohjausohjelmistot sekä oman palkkaohjelmiston. Muut investoinnit kohdistuivat uuteen HR- ja palkkahallintopalve-
luihin liittyvään raportointijärjestelmään ja palveluhallintajärjestelmään, robotiikkaan, digitaalisen arkiston laajennuk-
seen ja CGI-ympäristön uudistamiseen, Silta Mobiili - ja eFina Mobiili -applikaatioiden kehittämiseen sekä yleiseen toi-
minnan kehittämiseen Suomessa. Lisäksi Administer on investoinut merkittävästi omien ohjelmistojensa kehittämiseen 
(katso lisätietoja kohdasta ” – Tutkimus ja kehittäminen”). Administer rahoittaa investoinnit pääsääntöisesti liiketoimin-
nasta saatavilla rahavaroilla ja pankkilainoilla.
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Administerin investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla 
olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa verrattuna 1,1 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jak-
solla.

Administerin investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella olivat yhteensä 
1,4 miljoonaa euroa, 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella yhteensä 3,6 miljoonaa euroa ja 31.12.2018 päättyneellä tili-
kaudella yhteensä 13,2 miljoonaa euroa.

Administer ei ole tehnyt merkittäviä investointeja eikä tällaisia investointeja koskevia päätöksiä 30.9.2021 ja tämän Esit-
teen päivämäärän välisenä aikana.

Asiakkaat, myynti ja markkinointi

Asiakkaat

Konsernilla on noin 4 500 asiakasta, joille tuotetaan kuukausittain laskutettavia palveluja. Lisäksi Konserni tekee kerta-
luonteisia projekteja ja tuottaa lyhytaikaisia vuokrajohtajapalveluja. Asiakkaita ovat suuret, keskisuuret ja pienet yhtiöt 
sekä kevytyrittäjät, julkishallinto, tilitoimistot, oppilaitokset, kunnat, kaupungit, yhdistykset, yhteisöt, liitot ja järjestöt. 
Taloushallintopalvelujen asiakkaat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa ja Ruotsissa. HR- ja palkkahallintopal-
velujen asiakkaat sen sijaan ovat pääosin suuria suomalaisia yhtiöitä. Ohjelmistopalvelujen asiakkaat ovat yrityksiä, tili-
toimistoja, liittoja ja järjestöjä. Kuntalaskenta Oy palvelee kuntia ja yhteisöjä. Yrittäjän Polku Oy:n asiakkaita ovat yrit-
täjäksi aikovat ja jo yrityksensä perustaneet pienyrittäjät. Administerin asiakkaat toimivat useilla eri toimialoilla, suurim-
pia asiakasryhmiä liikevaihdollisesti ovat finanssitoimialan, energiasektorin ja matkailutoimialan yritykset. Suuri osuus 
Administerin asiakkaista on pieniä yrityksiä, jotka hyötyvät taloushallinnon perustoimintojen automatisoinnista ja yksin-
kertaistamisesta. Keskisuurten asiakasyritysten osalta Administer kykenee sen räätälöidyn palvelutarjoaman avulla mu-
kautumaan asiakkaiden vaihtuviin tarpeisiin ja olemaan asiakkaidensa kumppani niiden kasvun ohessa. Suuret asiakas-
yritykset sen sijaan vaativat usein kokonaisvaltaista ja joustavaa palvelutarjoamaa, johon Administer kykenee sen johdon 
näkemyksen mukaan vastaamaan tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin. 

Administerin johto näkee, että erikokoisista, useilla eri toimialoilla toimivista asiakkaista koostuva asiakaskunta vähentää 
asiakkaisiin kohdistuvaa markkinariskiä. Lisäksi Administerin johto näkee, että koska suurin osa suomalaisista yrityksistä 
on pk-yrityksiä, markkinarakenne mahdollistaa vahvan ja vakaan kysynnän taloushallinnon perustehtävien ulkoistukselle, 
mikä voidaan automatisoida Administerin teknologiaa käyttämällä. Lisäksi julkinen sektori, joka aiemmin on ollut toi-
mintojen ulkoistamista vastaan, tarjoaa Administerille kasvumahdollisuuden, sillä Administer on hyvin asemoitunut 
kunta-asiakassegmentissä.

Vuonna 2020 konsernin kymmenen suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta oli noin 20 prosenttia ja suurimman osuus 
noin kolme prosenttia. Konsernin keskimääräinen vuosiliikevaihto asiakasta kohti taloushallintopalveluiden osalta oli 
noin 7 900 euroa ja palkka- ja HR- ja palkkahallintopalveluiden osalta noin 83 000 euroa. Konserni sai vuonna 2020 noin 
200 uutta taloushallintopalvelun asiakasta ja 10 uutta HR- ja palkkahallintopalvelujen asiakasta (suurasiakkaat).

Tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan taloushallintopalvelujen asiakkaista noin 65 % on tyytyväisiä palvelu-
jen laatuun, ja vastaavasti 12 % Administerin asiakkaista ovat tyytymättömiä palvelujen laatuun. Administerin asiakkaat 
ovat asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan erityisen tyytyväisiä Administerin vahvaan ammattitaitoon ja osaamiseen sekä 
työn laatuun. Lisäksi Administerin taloushallinnon järjestelmät saivat asiakastyytyväisyyskyselyssä kehuja selkeydestä 
ja käyttäjäystävällisyydestä. HR- ja palkkahallintopalvelujen asiakkaista noin 60 % on asiakastyytyväisyyskyselyn mu-
kaan tyytyväisiä Administerin palvelujen laatuun. Erityisen tyytyväisiä Administerin asiakkaat ovat asiakastyytyväisyys-
kyselyn mukaan prosessien tehokkuuteen sekä palkka-asiantuntijoiden ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen sekä sujuvaan 
palveluun. Asiakkaat odottavat asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan Administerilta tulevaisuudessa kuitenkin aktiivisem-
paa viestintää etenkin muutostilanteissa ja vahvempaa läsnäoloa asiakkaidensa arjessa.

Konserni panostaa vahvasti digitaaliseen palvelumalliin, joka pohjautuu Administerin omiin ohjelmistoihin. Tällä het-
kellä Administer kehittää tähän liittyen erityisesti tekoälyä ja mobiilipalveluja (katso lisätietoja kohdasta ” – Tutkimus ja 
kehittäminen”). 

Administerin johdon näkemyksen mukaan asiakkaiden kanssa tehtävä syvä yhteistyö luo edellytykset pitkille asiakassuh-
teille ja mahdollisuuden kasvaa asiakkaiden kanssa. Administerin palvelutarjoama koostuu liiketoimintakriittisten toi-
mintojen ulkoistuspalveluista ja Administer on tämän takia keskeisessä roolissa asiakkaidensa liiketoiminnassa. Asiak-
kuuden elinkaari on tyypillisesti pitkä, mikä mahdollistaa erilaisten lisäarvopalveluiden tarjoamisen asiakkuuden eri vai-
heissa. Näitä ovat esimerkiksi controller-, talousjohto- ja HR -palvelut sekä erilaiset konsultointipalvelut, joita on tarkem-
min kuvattu kohdassa ” – Liiketoiminnan kuvaus”.
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Myynti ja markkinointi

Konsernin orgaanisesta kasvusta vastaa Administerin sisäinen 25 hengen myyntiorganisaatio, joka keskittyy ensisijaisesti 
uusasiakashankintaan. Myyntiorganisaatio on jaettu asiakassegmenttien mukaan neljään osaan; PK-sektoriin ja tilitoimis-
toasiakkaisiin, suuriin ja keskisuuriin asiakkaisiin, kuntasektoriin sekä ohjelmistoasiakkaisiin. PK-sektorin ja tilitoimis-
toasiakkaiden osalta myynti toimii alueellisena organisaationa kymmenessä eri kaupungissa ja muilta osin myynti toimii 
valtakunnallisesti.

Jokainen myyjä kontaktoi ja tapaa potentiaalisia asiakkaita omalla vastuualueellaan ja hoitaa myyntiprosessin alusta lop-
puun tarvittaessa organisaation muita asiantuntijoita hyödyntäen. Myynti hyödyntää kontaktoinnissa myös kumppaneita, 
joiden kautta ensimmäisiä keskusteluja potentiaalisten asiakkaiden kanssa saadaan tehokkaammin käynnistettyä. Jokai-
sella myyjällä on oma erityisosaamisalueensa, mutta he kaikki myyvät Administerin laajaa palvelujen ja ohjelmistojen 
kokonaisuutta. Myyntiorganisaatiota koulutetaan jatkuvasti muun muassa myyntityöhön, jossa pyritään löytämään asiak-
kaalle asiakkaan tarpeisiin nähden paras mahdollinen ratkaisu.

Viiden hengen markkinointitiimi ja kumppaniverkosto on rakennettu tukemaan myyntiorganisaatiota uusasiakashankin-
nassa, kasvattamaan Administerin tunnettuutta sekä vahvistamaan yleistä mielikuvaa Administerista, joka on Administe-
rin johdon näkemyksen mukaan alan suunnannäyttäjä. Potentiaalisten asiakkaiden hankinnassa käytetään pääasiallisesti 
digitaalisen markkinoinnin keinoja eri kanavissa. Konsernin oman median kanavia ovat liiketoimintojen verkkopalvelut, 
LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter ja YouTube. Konsernin omien tapahtumien sekä yhteistyötapahtumien, webinaa-
rien, asiantuntijasisältöjen, uutiskirjeiden ja mainonnan avulla kasvatetaan tunnettuutta, vahvistetaan mielikuvaa Admi-
nisterista ja hoidetaan asiakkuuksia.

Yritysostot

Administerin strategiaan kuuluu muun ohella epäorgaaninen ja skaalautuva kasvu yritysostoin (katso lisätietoja strategi-
asta kohdasta ” – Strategia”), johon toimialan pienemmät tilitoimistot tarjoavat Administerin johdon näkemyksen mukaan 
erinomaiset mahdollisuudet. Skaalautuva kasvu perustuu potentiaalisiin kulu- ja myyntipuolen synergioihin. Kulupuolen 
synergiat sisältävät päällekkäisiä kuluja, joita ovat esimerkiksi toimitiloihin, hallintoon ja IT-järjestelmiin liittyvät kulut
sekä Administerin mahdollisuus implementoida oman eFina-ohjelmistonsa osaksi ostetun yhtiön liiketoimintaa. Tämän 
lisäksi Administer voi oman myyntiorganisaationsa kautta pyrkiä vauhdittamaan ostetun liiketoiminnan kasvua. Esi-
merkki onnistuneesta yritysostosta oli syyskuussa 2017 ostettu Jämsän Tilikeskus Oy. Yritysoston jälkeen Jämsän Tili-
keskus onnistui kasvattamaan liikevoittomarginaaliaan 16 prosenttiyksikköä 28 prosentista tilikaudella 2017 44 prosent-
tiin tilikautena 2018 realisoimalla kulupuolen synergioita. Administerin myyntiorganisaation vauhdittamana Jämsän Ti-
likeskuksen liikevaihto kasvoi tilikauden 2017 noin 230 tuhannesta eurosta noin 480 tuhanteen euroon vuonna 2020.29

Administer on toteuttanut alla kuvatut yritysostot 1.1.2018 jälkeen. 

 Kuntalaskenta Oy. Huhtikuussa 2018 Yhtiö hankki 49,9 % Kuntalaskenta Oy:stä, joka tarjoaa taloushallinnon 
palveluita julkishallinnon asiakkaille.

 Silta Group Oy. Toukokuussa 2018 Administer toteutti Silta Group Oy:n koko osakekantaa koskevan yritysos-
ton. Silta Group Oy ja sen tytäryhtiöt Silta Oy sekä Silta Group Oü tuottavat palkanlaskennan ja henkilöstöhal-
linnan asiantuntijapalveluita. Silta jatkoi toimintaa yritysoston jälkeen itsenäisenä liiketoimintanaan ja omalla 
brändillään.

 Administer Oy Turku, Administer Oy Jyväskylä ja Tilitoimisto Polojärvi Oy. Administer hankki vuonna 2019 
omistukseensa Administer Oy Turun, Administer Oy Jyväskylän ja Tilitoimisto Polojärvi Oy:n vähemmistö-
osakkaiden omistuksessa olleet osakkeet siten, että Administer omistaa kyseisten yhtiöiden koko osakekannan. 
Tämän järjestelyn tarkoituksena oli selkeyttää Administerin konsernirakennetta.

 Emce Solution Partner Oy. Elokuussa vuonna 2021 Administer toteuttu EmCe-yrityskaupan hankkimalla EmCe 
Solution Partner Oy:n koko osakekannan. EmCe Solution Partner Oy omistaa EmCe Enterprise Solutions Oy ja 
EmCe Yritysjärjestelmät Oy -yhtiöiden koko osakekannat. Administer hankki osakkeet osakevaihdolla, jolla 
EmCe Solution Partner Oy:n osakkeenomistajat osakkeensa Yhtiölle Yhtiön osakkeita vastaan. EmCe-yritys-
kaupalla Administer sai omistukseensa taloushallinto- ja toiminnanohjausohjelmiston, jolla on merkittävä vai-
kutus etenkin Administerin tarjoamiin ohjelmistopalveluihin.

29 Lähde: Jämsän Tilikeskus Oy:n tilinpäätökset 2015–2020.
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 Tilikamut Oy. Viimeisimmän yritysoston Administer toteutti lokakuussa 2021, jolloin se hankki Tilikamut Oy 
-nimisen osakeyhtiön koko osakekannan osakevaihdolla. Tilikamut Oy omistaa 100 % Konnektor Oy:stä.

Konsernirakenne

Administer-konserni muodostuu tämän Esitteen päivämääränä emoyhtiö Administer Oyj:stä ja kahdestakymmenestäkah-
desta (22) Yhtiön suoraan tai välillisesti omistamasta operatiivisesta tytäryhtiöstä ja kolmesta (3) Konsernin ulkopuoli-
sesta osakkuusyhtiöstä, joista Yhtiö omistaa suoraan tai välillisesti 49,9–100,0 prosenttia. Alla olevassa kaaviossa on 
esitetty Konsernin nykyinen oikeudellinen rakenne yksinkertaistettuna:

Konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöt

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhtiöt:

Tytäryhtiön nimi Kotipaikka Omistusosuus (%)
Administer Oy Jyväskylä Helsinki 100,0
Administer Oy Jämsä Jämsä 85,0
Administer Oy Tampere Helsinki 100,0
Administer Oy Turku Helsinki 100,0
Administer Oy Uusimaa Mäntsälä 81,0
Administer Oy Vantaa Helsinki 100,0
Administer Group Services Oy Helsinki 100,0
Administer IT Oy Helsinki 100,0
Serveria Oy Helsinki 50,01)

Adner Oy Helsinki 100,0
Administer Sverige AB Tukholma, Ruotsi 100,0
E-tilipalvelut Oy City Helsinki 100,0
Tilitoimisto Polojärvi Oy Muonio 100,0
Waasa Profit Counter Oy Ab Vaasa 100,0
Silta Group Oy Helsinki 100,0
Silta Oy Helsinki 100,02)

Silta Eesti OÜ Tallinna, Viro 100,03)

Emce Solution Partner Oy Helsinki 100,0
EmCe Enterprise Solutions Oy Helsinki 100,04)

EmCe Yritysjärjestelmät Oy Helsinki 100,04)

Kuntalaskenta Oy Pieksämäki 49,9
Yrittäjän Polku Oy Helsinki 100,05)
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Tilikamut Oy Pieksämäki 100,0
Konnektor Oy Joensuu 100,06)

1) Administer IT Oy:n 50 % omistama yhtiö.
2) Silta Group Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.
3) Silta Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.
4) Emce Solution Partner Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.
5) Yhtiöllä on 20 % äänivalta Yrittäjän Polku Oy:ssä.
6) Tilikamut Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Organisaatio ja henkilöstö

Yhtiön palveluksessa 30.11.2021 oli 99 henkilöä. Konsernin palveluksessa oli 30.11.2021 yhteensä 590 henkilöä. Vas-
taavat luvut 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella olivat 122 henkilöä Yhtiön palveluksessa ja 594 henkilöä Konsernin 
palveluksessa. Administerilla oli 30.11.2021 Ruotsissa neljä työntekijää ja Virossa kuusi. Konserni käyttää pääasiassa 
liiketoiminnassaan omaa henkilöstöään sekä vähäisessä määrin vuokratyövoimaa.

Administerin organisaatiomallissa hallituksen jälkeen ylimpänä on toimitusjohtajan johtama Konsernin johtoryhmä, jo-
hon kuuluu toimitusjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.

Tutkimus ja kehittäminen

Administerin käyttämä oma teknologia palveluiden tuottamiseen ja ohjelmistojen luomiseen edellyttää mittavia tutkimus-
ja kehityspanostuksia. Administerilla on pitkä historia ohjelmistotuotteiden kehittämisestä oman palvelutuotannon käyt-
töön sekä ohjelmistomyyntiin. Administerin omat ohjelmistot eFina, EmCe ja Silta Mobiili - Simo ovat laajasti käytettyjä 
ja jatkokehitettäviä ohjelmistoja, joiden kehittämiseen Administer panostaa vuosittain merkittävästi pyrkimyksenä erityi-
sesti parantaa jo käynnistynyttä taloushallinnon prosessien automatisointia. Ohjelmistotuotteisiin tuodaan tekoälyn avulla 
käyttäjän arkea helpottavia piirteitä, minkä lisäksi lisäarvotuotteilla, kuten esimerkiksi EmCe365, tehdään prosesseihin 
osallistuvien henkilöiden arjesta helpompaa. Pitkäaikaista tuottoa tuottavat kulut aktivoidaan taseeseen kehittämismenoi-
hin, joka koostuu pääasiassa omasta työstä sekä ulkopuolisilta hankitusta palveluista. Katso lisätietoja Yhtiön omista 
ohjelmistoista kohdasta ” – Liiketoiminnan kuvaus – Ohjelmistopalvelut”. Administerin omaan kehitystiimiin kuuluu noin 
60 henkilöä.

Administerin johto uskoo, että automaatio ja tekoäly ohjaavat taloushallintopalveluita tulevaisuudessa, minkä vuoksi Ad-
minister investoi merkittäviä määriä teknologian kehittämiseen. Administer on sisäisesti kehittänyt osaksi eFina-ohjel-
mistoa työkaluja, jotka automatisoivat toimenpiteitä, jotka on perinteisesti hoitanut ihminen. Administer pyrkii 
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tulevaisuudessa jatkuvasti kehittämään sen tekoälyratkaisuja järkevämpien ja parempien päätösten tekemiseksi sen ke-
räämän suuren datamäärän avulla. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty tekoälyn kehitysprosessia tarkemmin:

Tekoälyn tuloksia voidaan seurata, sillä järjestelmä lähettää raportteja, jotka kuvaavat sen hoitamia tehtäviä, esimerkiksi 
sitä kuinka monta tehtävää tekoäly on hoitanut ja millä tarkkuudella. Järjestelmää käytetään tämän Esitteen päivämääränä 
ainoastaan taloushallintopalveluissa, mutta EmCe-yrityskaupan jälkeen Administerilla on mahdollisuus kehittää myös 
palkkahallintopalveluidensa automaatiota. Alla olevassa kuvaajassa on esitetty sitä, kuinka paljon tekoäly prosentuaali-
sesti hoitaa kaikista toimenpiteistä ostojen vahvistuksen osalta.

Yllä kuvatun lisäksi Administer on vuonna 2019 ottanut käyttöön kehittämänsä työntekijäresurssien hallintajärjestelmän 
osaksi eFina-ohjelmistoa ja sitä kautta taloushallinnon liiketoimintaa. Hallintajärjestelmän kautta Administerin johdolla 
on työkalut työtehokkuuden seurantaan, minkä kautta Administer pystyy tehokkaammin johtamaan henkilöstön työnte-
koa. Jokaisella työntekijällä on osana järjestelmää oma henkilökohtainen kalenterinsa, johon työtehtävät täytetään en-
nalta. Järjestelmän avulla työntekijän työastetta voidaan mitata seuraamalla, kuinka monta tuntia potentiaalisesta työajasta 
työntekijä tekee laskutettavaa asiakastyötä kuukaudessa. Työasteen mittauksen kautta Administerin johto pystyy seuraa-
maan henkilöstön työtehokkuutta ja ohjaamaan tukea henkilöille, joiden työteho on alhainen. Tukea antaa johto ja men-
toriohjelman kautta valikoidut työntekijät, joiden työtehokkuus on korkealla tasolla. Osana liiketoiminnan tehostamista 
Administerin tavoitteena on jatkuvasti kehittää henkilöstön työastetta ja sitä kautta koko taloushallinnon liiketoimintaa. 
Hallintajärjestelmän lanseerauksen yhteydessä toukokuussa 2019 Administerin taloushallintoliiketoiminnan 
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kokonaistyöaste oli noin 32 % kun se vuoden 2021 lokakuussa oli noin 51 %. Administerin johto näkee, että tehokkuus-
tason nostaminen mahdollistaa liikevaihdon kasvattamisen ilman merkittäviä lisähenkilöstökuluja.

Kehittämismenojen odotetaan tulevaisuudessa kasvavan uusien ohjelmistotuotteiden kehittämisen johdosta. Administerin 
tavoitteena on laajentaa toimintoja uusien, esimerkiksi dokumenttien hallintaan, työajanseurantaan ja rekrytointijärjestel-
miin liittyvien, sovellusten avulla, joiden avulla asiakkaille voidaan tarjota entistä laajempaa palvelukokonaisuutta. Kon-
sernin toiminnanohjausratkaisut nojautuvat kolmansien osapuolten ohjelmistoihin Microsoft Dynamics 365 Business 
Central ja Oracle NetSuite, joiden yhteyteen Administer tekee omaa tuotekehitystä palvelemaan taloushallinnon proses-
seja entistä paremmin.

Immateriaalioikeudet ja IT

Immateriaalioikeudet

Administerilla on käytössä useita toiminimiä, liikemerkkejä, tuotenimiä, tavaramerkkejä ja verkkotunnuksia, jotka pyri-
tään suojaamaan riittävin keinoin. Administer omistaa kaikki oikeudet omiin ohjelmistotuotteisiinsa, joita on tarkemmin 
kuvattu kohdassa ” – Liiketoiminnan kuvaus – Ohjelmistopalvelut”. Lisäksi Administerilla on käytössä useita kolmannen 
osapuolen ohjelmistoja, joita Administer käyttää käyttöoikeussopimusehtojen mukaisesti.

IT

Yhtiön tärkeimmät käytössä olevat tietojärjestelmät liittyvät Administerin tavanomaiseen liiketoimintaan, kuten Admi-
nisterin palvelujen tarjoamiseen sekä sisäiseen toimintaan, kuten henkilöstö- ja sopimushallintaan. Administer käyttää 
toiminnassaan sekä omia ohjelmistojaan (katso lisätietoja kohdasta ” – Liiketoiminnan kuvaus – Ohjelmistopalvelut”) että 
kolmansilta osapuolilta hankittuja ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Administerin johdon näkemyksen mukaan Adminis-
terin käyttämät ohjelmistojen ja tietojärjestelmien toimittajat ovat hyvämaineisia toimijoita, minkä lisäksi Administer 
panostaa jatkuvasti sisäisesti tietojärjestelmien kehittämiseen ja niiden tehokkaaseen ylläpitoon (katso lisätietoja kohdasta 
” – Tutkimus ja kehittäminen”). Administerin riippuvuussuhdetta kolmansien osapuolten järjestelmiin on kuvattu koh-
dassa ”Riskitekijät – Administerin liiketoimintaan liittyviä riskejä – Administer on riippuvainen sen yhteistyökumppanei-
den tarjoamista palveluista ja tuotteista, ja Administer saattaa joutua korvausvelvolliseksi sen yhteistyökumppaneiden 
tekemistä virheistä; Administer altistuu sopimussuhteissaan vastapuoliriskille”.

Vastuullisuus ja ympäristö

Vastuullinen liiketoiminta on osa Administerin arkea. Administer haluaa tehdä työtä ja tarjota palveluja ihmisten ja luon-
non hyvinvointi huomioiden, kannattavasti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

Vastuu ihmisistä

Administer työllistää ihmisiä joka puolella Suomea, ja Administerin henkilöstö on sen tärkein voimavara. Administer 
huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista ja tarjoaa koko henkilöstölle kattavan työterveyshuollon sekä monipuolisia lii-
kunta- ja hyvinvointipalveluja. Myös Administerin yhteiset liikuntahaasteet vahvistavat yhteisöllisyyttä.

Administerin henkilöstöllä on monenlaisia mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan. Administerin laa-
jasta koulutusvalikoimasta löytyy erilaisia opintomuotoja henkilöstön vaihteleviin tarpeisiin. Administer kannustaa työn-
tekijöitään suorittamaan muun muassa kirjanpitäjien KLT-tutkinnon tai palkkahallinnon vastaavan PHT-tutkinnon ja huo-
lehtii sekä valmennuksesta että kokeeseen osallistumisen kustannuksista.

Administer pyrkii jatkuvasti kehittämään työn sisältöä, työyhteisöä ja työympäristöä sellaiseksi, että henkilöstö viihtyy ja 
voi hyvin. Administer huomioi työntekijöidensä erilaiset elämäntilanteet esimerkiksi työaikajoustoilla sekä mahdollisuu-
della tehdä etätöitä. Administer otti vuonna 2019 käyttöön resurssihallintajärjestelmän, jonka avulla johto voi seurata 
henkilöstön kokonaistyömäärää ja ohjata tukea ja resursseja sinne, missä sitä tarvitaan. Administer kunnioittaa ihmisoi-
keuksia kaikessa toiminnassaan eikä hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää tai kiusaamista. Administer pyrkii myös 
toiminnallaan vähentämään alalle tyypillistä varsin suurta vaihtuvuutta, ja suorittaa säännöllisesti henkilöstökyselyjä työ-
ilmapiirin kartoittamiseksi ja kehittämiseksi.

Vastuu ympäristöstä

Administerin liiketoiminnan ytimessä on digitaalinen taloushallinto, jonka tavoitteena on minimoida paperin käyttö kir-
janpidossa ja palkkahallinnossa. Omissa toimitiloissaan Administer kierrättää, pyrkii vähentämään energiankäyttöä ja 
suosii kestävän kehityksen ratkaisuja ja kierrätysmateriaaleja. Administer panostaa materiaalihankinnoissaan kestävän 
kehityksen mukaisiin tuotteisiin ja palveluihin.
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Administer pyrkii välttämään turhaa matkustamista ja pitää tiiviisti yhteyttä verkossa ja puhelimitse niin asiakkaisiin kuin 
kollegoihinkin. Administer kehittää ja hyödyntää sähköisiä työkaluja asiakasyhteistyön tueksi.

Vastuu liiketoiminnasta ja taloudesta

Administer haluaa tarjota asiakkailleen paikallista palvelua kaikkialla Suomessa. Administerin taloushallinnon ammatti-
laiset tuntevat asiakkaiden toimintaympäristön.

Administer hoitaa huolella paitsi asiakkaidensa taloutta, myös omaansa. Kannattavan liiketoiminnan ja hyvän hallinto-
käytännön avulla Administer pyrkii varmistamaan toimintansa jatkuvuuden. Koko Administerin henkilöstö tuntee Admi-
nisterin Vastuullisuus ja eettisyys -toimintaohjeen sekä lahjontaa ja korruptiota ehkäisevät käytännöt.

Vahva tietosuoja on Administerin liiketoiminnan edellytys. Administerin tietosuojapolitiikan avulla Administer huolehtii 
asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien edustajien henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä lainsäädännöllisistä oi-
keuksista ja velvoitteista.

Vakuutukset

Administerin vakuutuksiin kuuluu vapaaehtoisia ja lakisääteisiä vakuutuksia, jotka täyttävät kansalliset vakuutusvaati-
mukset sekä sopimusperusteiset vakuutusvaatimukset. Administerin johdon mukaan Yhtiö ja sen tytäryhtiöt ylläpitävät 
toimialalla tavanomaista vakuutusturvaa, jolla suojaudutaan Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnassa mahdollisesti 
kohdattavilta korvausvaatimuksilta ja vastuilta. Administerilla on myös voimassa olevat vastuu-, oikeusturva-, keskeytys-
ja omaisuusvakuutukset sekä lakisääteiset henkilöstövakuutukset. Vakuutukset sisältävät tavanomaisia rajoituksia, joten 
ne eivät välttämättä kata kaikkia aiheutuneita vahinkoja.

Merkittävät sopimukset

Kumppanuussopimus CGI Suomi Oy:n kanssa

Silta Oy ja CGI Suomi Oy (”CGI”) ovat 27.4.2018 solmineet kumppanuussopimuksen, jonka mukaisesti Administerilla
on oikeus markkinoida ja myydä itsenäisenä jälleenmyyjänä CGI:n SaaS-palveluna tarjoamia palkanlaskentapalveluihin 
ja HR-hallintoon liittyviä sovellus- ja järjestelmäpalveluita Administerin asiakkaina oleville SaaS-palvelun loppukäyttä-
jille sekä tuottaa SaaS-palvelun Administerille ja loppukäyttäjille. Administer on osana kumppanuussopimusta sitoutunut 
minimiostovelvoitteeseen. Ajanjaksolla 1.1.2021-31.12.2021 minimiostovelvoite on 2,55 miljoonaa euroa, 1.1.2022-
31.12.2022 2,9 miljoonaa euroa ja 1.1.2023-30.6.2023 1,65 miljoonaa euroa.

Silta Oy ja CGI ovat 19.11.2021 solmineet minimiostovelvoitteiden siirtämistä koskevan sopimuksen, jonka mukaan 
osapuolet sopivat, että toteutuneiden ostojen ja minimiostovelvoitteen välinen erotus vuodelta 2021, arviolta yhteensä 
350 000 euroa, siirretään eteenpäin ajanjaksolle 1.1.2022-31.12.2022 ja erotus lisätään kumppanuussopimuksen mukai-
seen vuoden 2022 minimiostovelvoitteeseen. Mikäli vuoden 2022 minimiostovelvoite ei toteudu, sopijapuolet voivat so-
pia toteutuneiden ostojen ja minimiostovelvoitteen välisen erotuksen siirtämisestä kaudelle 1.1.2023-31.12.2023. Lisäksi 
sopijapuolet ovat sitoutuneet neuvottelemaan uudesta kumppanuussopimuksesta vuoden 2022 aikana, jolla nyt voimassa 
oleva kumppanuussopimus korvattaisiin määräajan 30.6.2023 jälkeen.

Oikeudenkäynnit

Yhtiö on aika ajoin osapuolena erilaisissa tavanomaisesta liiketoiminnasta johtuvissa vaatimuksissa ja oikeudenkäyn-
neissä, kuten työntekijöihin liittyvissä tai asiakkaiden vaatimuksissa.

Yhtiö ei ole tämän Esitteen päivämääränä tai Esitteen päiväystä edeltävien 12 kuukauden aikana ollut osallisena oikeu-
denkäynneissä, välimiesmenettelyissä tai hallintomenettelyissä, joilla voi olla tai joilla on ollut viimeisen 12 kuukauden 
aikana merkittävä vaikutus Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tie-
toinen tällaisten menettelyjen vireillä olosta tai niiden alkamisen uhasta.

Sääntely-ympäristö

Tarjotessaan palveluitaan Administer ja sen henkilöstö ottaa huomioon sekä Euroopan unionin että kansallisen (etenkin 
Suomen, Ruotsin ja Viron) lainsäädännön vaatimukset. Administerin toiminnassaan huomioonottama lainsäädäntö kos-
kee erityisesti yhteisöjen toimintaan, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, tilintarkastukseen, arvopaperimarkkinoihin ja vero-
tukseen liittyviä seikkoja.
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Administer käsittelee liiketoiminnassaan myös henkilötietoja. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi työntekijöihin, asi-
akkaisiin ja kumppaneihin liittyvät tiedot. Administer noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä, jota 
koskien etenkin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnol-
listen henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 
95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) asettaa vaatimuksia Administerin toiminnalle.

Administer osallistuu joissain määrin julkisten hankintojen kilpailutuksiin kaikkien sen tarjoamien palvelujen osalta, jol-
loin myös esimerkiksi Hankintalain 80 ja 81 §:n mukaiset poissulkemisperusteet saattavat tulla julkisten hankintojen 
tarjouskilpailuihin osallistuessa sovellettavaksi. Hankintalain 80 §:n mukaan hankintayksikön on suljettava tarjoaja tar-
jouskilpailun ulkopuolelle, mikäli tarjoaja tai sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-, päätös- tai val-
vontavaltaa käyttävä henkilö on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu kyseisessä pykälässä erikseen luetelluista rikoksista 
rangaistukseen edellisen viiden vuoden aikana. Hankintalain 81 §:n mukaan hankintayksikkö voi lisäksi tehdä päätöksen 
tarjoajan sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle, mikäli tarjoaja, tai tietyiltä osin sen hallinto-, johto- tai valvontaeli-
men jäsen tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö, on syyllistynyt kyseisessä pykälässä lueteltuihin toi-
miin edellisen kolmen vuoden aikana. Kyseisten harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden nojalla hankintayksiköllä 
on harkintavaltaa tarjoajan luotettavuuden arvioimisessa, eikä poissulkemisen tarvitse perustua lainvoimaiseen tuomioon 
tai päätökseen. Lisäksi hankintayksikön päätös voi perustua esimerkiksi tarjoajan aiempien sopimusvelvoitteiden rikko-
miseen. Eräissä tapauksissa myös tarjoajan konserniyhtiön syyllistyminen johonkin edellä mainittuun voi oikeuttaa han-
kintayksikön tekemään päätöksen tarjoajan sulkemisesta tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Administerin sääntely-ympäristöön vaikuttavat lisäksi mahdolliset uudet Administerin toimialaa ja toimintaa koskevat 
Euroopan unionin ja kansallisen tason sääntelyaloitteet, sekä kulloinkin voimassa olevat Administeriin tai sen toimialaan 
yleisesti kohdistuvat viranomaispäätökset.
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

Seuraavissa taulukoissa esitetään Administerin valikoituja taloudellisia tietoja 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdek-
sän kuukauden jaksoilta sekä valikoituja konsernitilinpäätöstietoja 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä ti-
likausilta laadituista tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, jotka on laadittu FAS:n mukaisesti.

Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön 
tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, sisältäen tilintarkastamat-
tomat vertailutiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla. 
Seuraavaa katsausta tulee lukea yhdessä Esitteen jakson ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennä-
kymät” ja esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tietojen kanssa.

Konsernin tuloslaskelma

(TEUR) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.

2021 2020 2020 2019 2018
(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)

LIIKEVAIHTO ..................................... 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971

Liiketoiminnan muut tuotot..................... 104 76 115 16 132

Materiaalit ja palvelut

Ostot..................................... -3 327 -3 115 -4 176 -4 349 -4 073

Ulkopuoliset palvelut ........... -438 -1 027 -1 233 -1 330 -1 661

Yhteensä............................... -3 765 -4 142 -5 409 -5 679 -5 733

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot.................. -17 250 -17 707 -23 632 -24 547 -19 464

Henkilösivukulut

Eläkekulut ......... -2 893 -2 770 -3 548 -4 186 -3 481
Muut hen-
kilösivukulut ..... -579 -545 -744 -719 -662

Yhteensä............................... -20 723 -21 022 -27 924 -29 452 -23 607

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset pois-
tot ......................................... -1 484 -1 139 -1 559 -2 074 -1 412

Yhteensä............................... -1 484 -1 139 -1 559 -2 074 -1 412

Liiketoiminnan muut kulut...................... -4 284 -4 636 -6 139 -7 214 -5 875

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ........ 39 63 127 0 0

LIIKEVOITTO / -TAPPIO.................. -133 1 718 2 890 882 476

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot 10 9 14 11 9
Korkokulut ja muut rahoi-
tuskulut................................. -200 -222 -291 -320 -245

Yhteensä............................... -190 -212 -278 -309 -237

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA....................... -322 1 506 2 612 574 239

Tuloverot................................................. -125 -494 -634 -127 -200

Vähemmistöosuus ................................... -15 -11 -23 -18 -45

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO... -462 1 001 1 955 429 -5
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Konsernitase

(TEUR) 30.9. 31.12.

2021 2020 2020 2019 2018

(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot .................... 1 463 782 931 395 356
Aineettomat oikeudet ............. 511 572 532 653 625
Konserniliikearvo ................... 22 768 13 461 13 253 13 980 12 504
Liikearvo ................................ 625 767 718 743 754
Muut pitkävaikutteiset menot . 1 150 1 109 1 142 947 902
Yhteensä ................................. 26 518 16 691 16 575 16 719 15 141

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet................... 36 36 36 36 36
Rakennukset ja rakennelmat... 170 177 176 183 191
Koneet ja kalusto .................... 241 240 248 241 325
Muut aineelliset hyödykkeet... 11 11 11 13 19
Ennakkomaksut ja keskeneräi-
set hankinnat........................... 0 0 0 0 0
Aineelliset hyödykkeet yht-
eensä ....................................... 459 465 472 474 571

Sijoitukset

Osuudet osakkuusyrityksissä.. 259 178 230 1 1
Osuudet omistusyhteysyrityk-
sissä ........................................ 0 0 0 0 1
Muut osakkeet ja osuudet ....... 5 104 5 106 106
Yhteensä ................................. 263 282 234 108 108

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 27 240 17 438 17 281 17 300 15 820

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset 

Myyntisaamiset ... 4 2 2 2 3
Saamiset saman 
konsernin laina .... 0 0 0 0 0
Muut saamiset ..... 90 83 87 128 131
Yhteensä.............. 94 85 89 130 134

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset ... 5 504 6 088 5 572 6 644 6 947
Lainasaamiset ...... 21 -2 4 3 12
Muut saamiset ..... 77 31 10 34 37
Maksamattomat 
osakkeet............... 0 0 0 0 0
Siirtosaamiset ...... 632 443 989 908 850
Yhteensä.............. 6 234 6 559 6 574 7 590 7 846

Rahoitusarvopaperit................................... 349 0 0 0 0
Rahat ja pankkisaamiset ............................ 992 833 761 718 1 496
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VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-
EENSÄ...................................................... 7 669 7 477 7 425 8 437 9 476

VASTAAVAA YHTEENSÄ ................... 34 909 24 915 24 706 25 738 25 296

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma.......................... 3 3 3 3 3
Muut rahastot.......................... 15 813 5 554 5 554 5 554 5 250
Edellisten tilikausien voitto (-
tappio)..................................... 3 918 2 170 1 943 1 507 1 434
Tilikauden voitto (-tappio) ..... -462 1 001 1 955 429 -5

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ................ 19 271 8 717 9 455 7 492 6 681

VÄHEMMISTÖOSUUS ......................... 19 4 24 25 117
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN 
KERTYMÄ .............................................. 242 111 189 103 34
PAKOLLISET VARAUKSET ............... 0 0 0 0 34

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen 

Pääomalaina ........................... 500 500 500 500 500
Lainat rahoituslaitoksilta ........ 2 391 4 272 3 726 5 685 7 556
Muut velat .............................. 411 -110 0 0 133
Yhteensä ................................. 3 303 4 662 4 226 6 185 8 189

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta ........ 2 940 2 635 2 069 2 177 1 755
Ostovelat................................. 1 737 2 351 1 942 3 024 1 693
Muut velat .............................. 2 526 2 477 2 669 2 037 1 971
Siirtovelat ............................... 4 870 3 948 4 132 4 695 4 856
Yhteensä ................................. 12 073 11 411 10 812 11 933 10 275

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ .......... 15 376 16 073 15 038 18 118 18 464

VASTATTAVAA YHTEENSÄ .............. 34 909 24 915 24 706 25 738 25 296
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Konsernin rahavirtalaskelma

1.1.-30.9 1.1.-31.12

(TEUR) 2021 2020 2020 2019 2018

(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä ......... 1 213 2 486 3 471 4 185 -3 259

Investointien rahavirta yhteensä............. -1 504 -1 102 -1 413 -3 555 -13 213

Rahoituksen rahavirta yhteensä.............. 523 -1 269 -2 015 -1 408 15 412

Rahavarojen muutos ............................ 231 115 43 -778 -1 060

Rahavarat tilikauden alussa.................... 761 718 718 1 496 2 556

Rahavarat tilikauden lopussa.................. 992 833 761 718 1 496

Tunnusluvut

(TEUR) 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 1–12/2019 1–12/2018

(Tilintarkastamaton, ellei toisin mainittu)
Liikevaihto ................................................. 29 981 32 518 43 6781) 45 2851) 36 9711)

Käyttökate .................................................. 1 352 2 857 4 449 2 957 1 888
Käyttökate %.............................................. 4,5 % 8,8 % 10,2 % 6,5 % 5,1 %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto....... 789 2 440 3 850 1 858 1 091
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto % .. 2,6 % 7,5 % 8,8 % 4,1 % 3,0 %
Liikevoitto / -tappio.................................... -133 1 718 2 8901) 8821) 4761)

Liikevoitto / -tappio % ............................... -0,4 % 5,3 % 6,6 % 1,9 % 1,3 %

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.... -322 1 506 2 6121) 5741) 2391)

Tilikauden voitto / -tappio.......................... -462 1 001 1 9551) 4291) -51)

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ............... 460 1 723 2 915 1 405 610

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %........... 1,5 % 5,3 % 6,7 % 3,1 % 1,6 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)................. 3,4 % 13,7 % 23,1 % 6,1 % -0,1 %

Omavaraisuusaste %................................... 55,2 % 35,0 % 38,3 % 29,1 % 26,4 %

Velkaantumisaste % ................................... 33,9 % 82,6 % 65,1 % 109,7 % 143,6 %

Liikevaihdon kasvu %................................ -7,8 % - -3,5 % 22,5 % 82,7 %

Henkilömäärä ............................................. 590 573 594 645 514

Liikevaihto per henkilö .............................. 50,8 56,8 73,5 70,2 71,9

Henkilöstökulu per henkilö ........................ 35,1 36,7 47,0 45,70 45,9

Henkilöstökulu per liikevaihto %............... 69,1 % 64,6 % 63,9 % 65,0 % 63,9 %

1) Tilintarkastettu
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä Käyttötarkoitus

Käyttökate
Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvo-

nalentumiset

Kuvastaa liiketoiminnan tu-
loksellisuutta ilman poistojen 
ja arvonalentumisten vaiku-
tusta.

Käyttökate %
Käyttökate

x100
Kuvastaa käyttökatteen 
osuutta liikevaihdosta.Liikevaihto

Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto

Liikevoitto / -tappio + liikearvopois-
tot

Kuvastaa liiketoiminnan tu-
loksellisuutta ilman liikearvo-
poistojen vaikutusta.

Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto %

Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto x100

Kuvastaa liikevoiton osuutta 
liikevaihdosta ilman liikearvo-
poistojen vaikutusta.liikevaihto

Liikevoitto / -tappio

Liikevaihto + liiketoiminnan muut 
tuotot – materiaalit ja palvelut – hen-
kilöstökulut – liiketoiminnan muut 
kulut – poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto / -tappio kuvastaa 
liiketoiminnan tulokselli-
suutta.

Liikevoitto / -tappio %
Liikevoitto / -tappio

x100
Kuvastaa liikevoiton osuutta 
liikevaihdosta.Liikevaihto

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos
Tilikauden voitto / -tappio + liik-

earvopoistot

Kuvastaa liiketoiminnan tu-
losta ilman liikearvopoistojen 
vaikutusta. 

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos 
%

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

x100

Kuvastaa liiketoiminnan tu-
loksen osuutta liikevaihdosta 
ilman liikearvopoistojen vai-
kutusta.

Liikevaihto

Oman pääoman tuotto % (ROE) 100 x

Tilikauden voitto / -tappio (rullaava 
12 kk)

Mittaa tilikauden tulosta suh-
teutettuna omaan pääomaan.
Oma pääoma keskimäärin on 
oman pääoman tilikauden alun 
ja lopun keskiarvo

Oma pääoma keskimäärin (rullaava 
12 kk)

Omavaraisuusaste %
Oma pääoma kauden lopussa

x100

Kuvastaa kuinka suuri osa Ad-
ministerin varoista on rahoi-
tettu omalla pääomalla.

Taseen loppusumma kauden lopussa 
– saadut ennakot 

Velkaantumisaste %
Korolliset velat

x100

Osoittaa Administerin ulko-
puolisen velkarahoituksen ko-
konaismäärän.(Oma pääoma + konsernireservi + vä-

hemmistöosuus + tilinpäätössiirtojen 
kertymä)

Liikevaihdon kasvu % 100 x

kauden liikevaihto – vertailukauden 
liikevaihto

Kuvastaa liiketoiminnan kas-
vua kausien välillä.

vertailukauden liikevaihto
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Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen täsmäyttäminen

(TEUR) 1–9/2021 1–9/2020 1–12/2020 1–12/2019 1–12/2018

Käyttökate 
Liikevoitto / -tappio........................... -133 1 718 2 890 882 476
Poistot ja arvonalentumiset ............... 1 484 1 139 1 559 2 074 1 412
Yhteensä .......................................... 1 352 2 857 4 449 2 957 1 888

Käyttökate %
Käyttökate.......................................... 1 352 2 857 4 449 2 957 1 888
Liikevaihto ........................................ 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971
Yhteensä .......................................... 4,5 % 8,8 % 10,2 % 6,5 % 5,1 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto
Liikevoitto / -tappio ........................ -133 1 718 2 890 882 476
Liikearvopoistot.............................. 922 722 960 976 615
Yhteensä ................................. 789 2 440 3 850 1 858 1 091

Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto %
Liikearvopoistoilla oikaistu liike-
voitto .............................................

789 2 440 3 850 1 858 1 091

Liikevaihto ..................................... 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971
Yhteensä ................................. 2,6 % 7,5 % 8,8 % 4,1 % 3,0 %

Liikevoitto / -tappio
Liikevaihto ........................................ 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971
Liiketoiminnan muut tuotot ............... 104 76 115 16 132
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta . 39 63 127 0 0
Materiaalit ja palvelut ..................... -3 765 -4 142 -5 409 -5 679 -5 733
Henkilöstökulut ................................ -20 723 -21 022 -27 924 -29 452 -23 607
Liiketoiminnan muut kulut ............... -4 284 -4 636 -6 139 -7 214 -5 875
Poistot ja arvonalennukset ................ -1 484 -1 139 -1 559 -2 074 -1 412
Yhteensä .......................................... -133 1 718 2 890 882 476

Liikevoitto / -tappio %
Liikevoitto / -tappio........................... -133 1 718 2 890 882 476
Liikevaihto ........................................ 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971
Yhteensä .......................................... -0,4 % 5,3 % 6,6 % 1,9 % 1,3 %

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos
Tilikauden voitto / -tappio ............... -462 1 001 1 955 429 -5
Liikearvopoistot.............................. 922 722 960 976 615
Yhteensä ................................. 460 1 723 2 915 1 405 610

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %
Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ..... 460 1 723 2 915 1 405 610
Liikevaihto ..................................... 29 981 32 518 43 678 45 285 36 971
Yhteensä ................................. 1,5 % 5,3 % 6,7 % 3,1 % 1,6 %

Oman pääoman tuotto % (ROE)
Tilikauden voitto / -tappio (12kk) .... 493 1 108 1 955 429 -5
Oma pääoma keskimäärin

Oma pääoma ................................ 19 271 8 717 9 455 7 492 6 681
Oma pääoma keskiarvo (12 kk) ... 14 363 8 1 05 8 474 7 087 4 256
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Yhteensä 3,4 % 13,7 % 23,1 % 6,1 % -0,1 %

Omavaraisuusaste %
Oma pääoma kauden lopussa ............ 19 271 8 717 9 455 7 492 6 681
Taseen loppusumma kauden lopussa. 34 909 24 915 24 706 25 738 25 296
Saadut ennakot................................... 0 0 0 0 0
Yhteensä ........................................... 55,2 % 35,0 % 38,3 % 29,1 % 26,4 %

Velkaantumisaste %
Pitkäaikaiset korolliset velat ............. 3 303 4 662 4 226 6 185 8 056
Lyhytaikaiset korolliset velat............. 3 328 2 635 2 069 2 177 1 755
Oma pääoma...................................... 19 271 8 717 9 455 7 492 6 681
Konsernireservi.................................. 0 0 0 0 0
Vähemmistöosuus.............................. 19 4 24 25 117
Tilinpäätössiirtojen kertymä .............. 242 111 189 103 34
Yhteensä ........................................... 33,9 % 82,6 % 65,1 % 109,7 % 143,6 %
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TILINTARKASTAMATTOMAT PRO FORMA -TALOUDELLISET TIEDOT

Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen laatimisperusta

Yleistä

Seuraavat tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot on esitetty tarkoituksena havainnollistaa alla lueteltujen 
tapahtumien vaikutuksia Yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ikään kuin ne olisivat toteutuneet aikai-
sempana ajankohtana.

Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja 31.12.2020 
päättyneeltä tilikaudelta kuvastavat Yhtiön 15.8.2021 hankkiman Emce Solution Partner -konsernin yrityskaupan vaiku-
tuksia Konsernin tuloslaskelmaan ikään kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2020. Pro Forma -tasetietoja ei esitetä, sillä edellä 
mainittu tapahtuma sisältyy 30.9.2021 toteutuneeseen taseeseen.

Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa ja niiden on 
tarkoituksena kuvata Konsernin taloudellista tulosta tilanteessa, jossa edellä mainitut tapahtumat olisivat tapahtuneet ai-
kaisempana ajankohtana.  Pro forma -taloudelliset tiedot kuvastavat hypoteettista tilannetta, eivätkä ne siksi anna välttä-
mättä kuvaa siitä, millainen Konsernin toiminnan tulos olisi, jos tapahtumat olisivat toteutuneet edellä mainittuna päivänä. 
Pro forma -taloudellisten tietojen ei ole myöskään tarkoituksena antaa viitteitä Konsernin toiminnan tuloksesta tulevai-
suudessa eikä esitetyt tiedot kuvasta mahdollisia kustannussäästöjä, synergiaetuja tai integraatiokuluja, joita edellä kuva-
tusta transaktiosta Konsernille odotetaan muodostuvan.

Historialliset taloudelliset tiedot

Tilintarkastamattomia Pro forma -taloudellisia tietoja laadittaessa historiallisiin tietoihin on tehty oikaisuja, joiden tarkoi-
tuksena on tuoda esiin edellä kuvattujen transaktioiden pro forma -vaikutus ja jotka ovat perusteltavissa tosiseikoin. Ti-
lintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot sisältävät sellaisia pro forma -oikaisuja, jotka perustuvat oletuksiin ja 
joiden johto uskoo olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Pro forma -taloudellisten tietojen oletukset on kuvattu 
jäljempänä tässä Esitteessä kohdassa ” – Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän 
kuukauden jaksolta” ja ” – Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta”. Lisäksi 
Yhtiöllä ei ole varmuutta siitä, että Pro forma -taloudellisissa tiedoissa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Tilintar-
kastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti laadittuja 
tilinpäätöstietoja, minkä takia niitä tulee lukea yhdessä tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen historiallisten talou-
dellisten tietojen kanssa.

Pro forma -taloudelliset tiedot on johdettu seuraavista tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytetyistä FAS:n mukaisesti laa-
dituista taloudellisista tiedoista:

 Konsernin tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta; ja

 Konsernin tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Tilintarkastamattomat Pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 
20 ja Yhtiön tilintarkastetussa konsernitilinpäätöksessään 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta soveltamien laatimisperi-
aatteiden mukaisesti.

Kaikki pro forma -taloudellisissa tiedoissa esitetyt luvut esitetään tuhansina euroina, ellei muuta ilmoiteta ja luvut ovat 
pyöristettyjä. Näin ollen lukujen summa ei välttämättä joissakin tapauksissa vastaa tarkalleen kyseisen sarakkeen tai rivin 
loppusummana esitettyä lukua. 

Administerin tilintarkastamattomia Pro forma -taloudellisia tietoja koskeva riippumattoman tilintarkastajan raportti on 
tämän Esitteen liitteenä B.

Tilikamut Oy:n ja samaan konserniin kuuluvan Konnektor Oy:n yrityshankinta

Pro forma -taloudellisissa tiedoissa ei ole huomioitu Konsernissa 1.10.2021 tehtyä yrityskauppaa koskien Tilikamut Oy:n 
ja samaan konserniin kuuluvan tytäryhtiön Konnektor Oy:n osakkeiden hankintaa. Kyseisen yrityskaupan vaikutus Kon-
sernin pro forma -taloudellisiin tietoihin on vähäinen. Yleisten pro forma -taloudellisten tietojen laadintaperiaatteiden 
mukaisesti Tilikamut Oy yrityskauppa ei muodosta yli 25 prosenttia Konsernin pro forma -tietojen liikevaihdosta, tili-
kauden tuloksesta tai taseen loppusummasta eikä transaktio ajoitu Esitteeseen sisältyvään taloudelliseen tarkastelujaksoon 
1.1.-30.9.2021. Edellä kuvattujen seikkojen johdosta transaktiota ei ole sisällytetty Pro forma -taloudellisiin tietoihin. 
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Tämän lisäksi hankitun yrityskokonaisuuden tilikaudet poikkeavat Konsernin tilikausista, minkä johdosta näiden lukujen 
käyttäminen pro forma -taloudellisten tietojen pohjana sisältäisi merkittävissä määrin arvionvaraisuutta eivätkä ne välttä-
mättä antaisi olennaisissa määrin oikeaa ja riittävää kuvaa.

Tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

Konsernin tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 1.1.-30.9.2021

TULOSLASKELMA

Raportoitu 
konserni

1.1.-
30.9.2021

EmCe Solu-
tion Partner 
-konsernin 
yrityskaupp
a Liitetieto 

1:

EmCe Solution 
Partner -konser-
nin yrityskau-

pan konsernilii-
kearvon poistot

Liitetieto 2:

EmCe Yritys-
järjestelmät Oy 
kehitysmeno-
jen laskenta-
käytäntöjen 
yhden- mu-
kaistaminen 
Liitetieto 3:

Pro forma 
yhteensä

(TEUR) (tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO ...................................... 29 981 4 609 0 0 34 590

Liiketoiminnan muut tuotot ....................... 104 0 0 0 104

Materiaalit ja palvelut

Ostot............................................... -3 327 -1 266 0 0 -4 593

Ulkopuoliset palvelut ....................... -438 -121 0 0 -559

Yhteensä ......................................... -3 765 -1 387 0 0 -5 152

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot ............................. -17 250 -2 275 0 521 -19 005

Henkilösivukulut

Eläkekulut .............................. -2 893 -399 0 92 -3 200

Muut henkilösivukulut............. -579 -92 0 21 -650

Yhteensä ......................................... -20 723 -2 766 0 634 -22 855

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot .......... -1 484 0 -603 -118 -2 206

Yhteensä ......................................... -1 484 0 -603 -118 -2 206

Liiketoiminnan muut kulut ........................ -4 284 -642 0 65 -4 860

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta............ 39 0 0 0 39

LIIKEVOITTO / -TAPPIO..................... -133 -185 -603 581 -340

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot ............ 10 0 0 0 10

Korkokulut ja muut rahoituskulut ...... -200 0 0 0 -200

Yhteensä ......................................... -190 0 0 0 -190

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR-
TOJA JA VEROJA ................................ -322 -185 -603 581 -530

Tuloverot................................................. -125 20 0 -116 -221

Vähemmistöosuus .................................... -15 0 0 0 -15

TILIKAUDEN VOITTO / -TAPPIO ....... -462 -165 -603 464 -766

Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot on esitetty jäljempänä.

Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta
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Tilintarkastamattomiin Pro forma -taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavat oikaisut, jotka on esitetty taulukoiden sarak-
keessa ”pro forma -oikaisut”.

Liitetieto 1 – Emce Solution Partner -konsernin yrityskauppa

Emce Solution Partner Oy:n hankinta on esitetty Pro forma -taloudellisissa tiedoissa käyttäen Suomen kirjanpitolain mu-
kaista laskentatapaa. Taulukossa on esitetty kyseisessä sarakkeessa Emce Solution Partner – konsernin tilintarkastamat-
tomat tuloslaskelmatiedot ajanjaksolta 1.1.-31.7.2021 ikään kuin kyseinen yhtiö olisi ollut Konsernissa jaksolla 1.1.-
30.9.2021. Emce Solution Partner -konserni on virallisesti yhdistelty Konsernin tuloslaskelmaan hankintahetkestä 
1.8.2021 alkaen. Sisäiset liiketoimet 17 tuhatta euroa koskien palveluostoja ja -myyntejä Konsernin ja Emce Solution 
Partner Oy:n välillä on eliminoitu näistä Pro forma -taloudellisista tiedoista. Emce Solution Partner -konserniyhtiöiden 
tuloverot on laskettu laskennallisesti Suomen 20 % yhteisöverokannalla ajalta 1.1.-30.9.2021. Tuloverot on esitetty jaet-
tuina liitetieto 1 ja liitetieto 3 sarakkeisiin.

Liitetieto 2 – Emce Solution Partner -konsernin yrityskaupan konserniliikearvo

Emce Solution Partner Oy:n hankinta on esitetty Pro forma -taloudellisissa tiedoissa käyttäen Suomen kirjanpitolain mu-
kaista laskentatapaa, jossa hankintamenon ja hankittujen varojen ja velkojen kirjanpidollisten arvojen välinen erotus kir-
jataan konserniliikearvoksi. Yhtiön toteuttamassa Emce Solution Partner Oy:n yrityskaupasta on kirjattu konserniliikear-
voa yhteensä 10 344 tuhatta euroa. Pro forma -taloudellisissa tiedoissa on esitetty edellä mainitusta taseeseen kirjatusta 
konserniliikearvosta laskennallinen poistojen määrä -603 tuhatta euroa ajalle 1.1.-31.7.2021. Poistoperiaatteena on sovel-
lettu Konsernissa sovellettua 10 vuoden poistoaikaa, josta on laskettu 9 kuukaudelle kohdistuva osuus vuosittaisesta pois-
ton määrästä. Oikaisulla on jatkuva vaikutus Konsernin toiminnan tulokseen sovelletun poistoajan mukaisesti.

Liitetieto 3 – Emce Yritysjärjestelmät Oy:n kehittämismenojen laskentakäytäntöjen yhdenmukaistaminen

Emce Solution Partner -konserniin sisältyvän tytäryhtiön Emce Yritysjärjestelmät Oy:n osalta on tehty oikaisuja kehittä-
mismenojen kirjanpitokäsittelyyn, jotta ne olisivat yhdenmukaisia Konsernin kanssa. Kyseisessä sarakkeessa on esitetty 
pro forma -oikaisuna Emce Yritysjärjestelmät Oy:n kehitystyöksi luokiteltavien henkilöstökulujen ja tiettyjen kehittämis-
toimintaan liittyvien ostojen käsittelyn muutosta vastaamaan Konsernin laskentaperiaatteita. Tämän johdosta kuluksi kir-
jatut kehitystyöksi luokiteltavat kulut 699 tuhatta euroa ajalta 1.1.-31.7.2021 on kirjattu menon oikaisuiksi kuvaamaan 
Konsernin kirjauskäytännön mukaisia kehittämismenoaktivointeja. Aktivoiduista kehittämismenoista on kirjattu edellä 
olevaan pro forma - tuloslaskelmaan Konsernin laskentaperiaatteiden mukainen poistojen määrä -118 tuhatta euroa yh-
deksälle kuukaudelle suhteutettuna. Edellä kuvattujen oikaisujen laskennallinen verovaikutus Suomen 20 % yhteisötulo-
verokannalla pro forma -tuloslaskelmaan on -116 tuhatta euroa. Oikaisuilla on jatkuva vaikutus Konsernin toiminnan 
tulokseen.
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Tilintarkastamaton Konsernin pro forma -tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta

Administer -konsernin tilintarkastamaton pro forma -tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020

TULOSLASKELMA

Raportoitu 
konserni

1.1.-
31.12.2020

EmCe Solu-
tion Partner -

konsernin 
yrityskauppa 
Liitetieto 1:

EmCe Solution 
Partner -konsernin 
yrityskaupan kon-

serniliikearvon 
poistot 

Liitetieto 2

EmCe Yritysjär-
jestelmät Oy ke-
hitysmenojen las-
kenta- käytäntö-
jen yhden- mu-
kaistaminen Lii-

tetieto 3:
Pro forma 
yhteensä

(TEUR) (tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO ............................. 43 678 7 766 0 0 51 445

Liiketoiminnan muut tuotot .............. 115 0 0 0 115

Materiaalit ja palvelut

Ostot ...................................... -4 176 -2 095 0 0 -6 271

Ulkopuoliset palvelut ............... -1 233 -159 0 0 -1 392

Yhteensä................................. -5 409 -2 254 0 0 -7 663

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot ..................... -23 632 -3 684 0 639 -26 676

Henkilösivukulut

Eläkekulut ...................... -3 548 -574 0 103 -4 020

Muut henkilösivukulut ..... -744 -85 0 18 -811

Yhteensä................................. -27 924 -4 343 0 760 -31 507

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot.. -1 559 0 -1 034 -42 -2 635

Yhteensä................................. -1 559 0 -1 034 -42 -2 635

Liiketoiminnan muut kulut ............... -6 139 -1 297 0 35 -7 401

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta... 127 0 0 0 127

LIIKEVOITTO / -TAPPIO............ 2 890 -128 -1 034 753 2 480

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot.... 14 93 0 0 107
Korkokulut ja muut rahoitusku-
lut .......................................... -291 0 0 0 -291

Yhteensä................................. -278 93 0 0 -184

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS-
SIIRTOJA JA VEROJA ................ 2 612 -35 -1 034 753 2 295

Tuloverot........................................ -634 -14 0 -151 -799

Vähemmistöosuus ........................... -23 0 0 0 -23

TILIKAUDEN VOITTO / -TAP-
PIO ............................................... 1 955 -49 -1 034 602 1 474

Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot on esitetty jäljempänä.
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Pro forma -taloudellisten tietojen liitetiedot 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta

Tilintarkastamattomiin Pro forma -taloudellisiin tietoihin on tehty seuraavat oikaisut, jotka on esitetty taulukoiden sarak-
keessa ”pro forma -oikaisut”.

Liitetieto 1 – Emce Solution Partner -konsernin yrityskauppa

Emce Solution Partner Oy:n hankinta on esitetty pro forma -taloudellisissa tiedoissa käyttäen Suomen kirjanpitolain mu-
kaista laskentatapaa. Taulukossa on esitetty kyseisessä sarakkeessa Emce Solution Partner – konsernin tilintarkastetut 
tuloslaskelmatiedot ajanjaksolta 1.1.-31.12.2020 ikään kuin kyseinen yhtiö olisi ollut Konsernissa 1.1.2020 lähtien. Emce 
Solution Partner -konserni on virallisesti yhdistelty Konsernin tuloslaskelmaan hankintahetkestä 1.8.2021 alkaen. Sisäiset 
liiketoimet 32 tuhatta euroa koskien palveluostoja ja -myyntejä Konsernin ja Emce Solution Partner Oy:n välillä on eli-
minoitu näistä pro forma -taloudellisista tiedoista.

Liitetieto 2 – Emce Solution Partner -konsernin yrityskaupan konserniliikearvo

Emce Solution Partner Oy:n hankinta on esitetty Pro forma -taloudellisissa tiedoissa käyttäen Suomen kirjanpitolain mu-
kaista laskentatapaa, jossa hankintamenon ja hankittujen varojen ja velkojen kirjanpidollisten arvojen välinen erotus kir-
jataan konserniliikearvoksi. Yhtiön toteuttamassa Emce Solution Partner Oy:n yrityskaupasta on kirjattu konserniliikear-
voa yhteensä 10 344 tuhatta euroa. Pro forma -taloudellisissa tiedoissa on esitetty edellä mainitusta taseeseen kirjatusta 
konserniliikearvosta laskennallinen poistojen määrä -1 034 tuhatta euroa. Poistoperiaatteena on sovellettu Konsernissa 
sovellettua 10 vuoden poistoaikaa, josta on laskettu vuosittainen poiston määrä. Oikaisulla on jatkuva vaikutus Konsernin 
toiminnan tulokseen sovelletun poistoajan mukaisesti.

Liitetieto 3 – Emce Yritysjärjestelmät Oy:n kehitysmenojen laskentakäytäntöjen yhdenmukaistaminen

Emce Solution Partner -konserniin sisältyvän tytäryhtiön Emce Yritysjärjestelmät Oy:n osalta on tehty oikaisuja kehittä-
mismenojen kirjanpitokäsittelyyn, jotta ne olisivat yhdenmukaisia Konsernin kanssa. Kyseisessä sarakkeessa on esitetty 
pro forma -oikaisuna Emce Yritysjärjestelmät Oy:n kehitystyöksi luokiteltavien henkilöstökulujen ja tiettyjen kehittämis-
toimintaan liittyvien ostojen käsittelyn muutosta vastaamaan Konsernin laskentaperiaatteita. Tämän johdosta kuluksi kir-
jatut kehitystyöksi luokiteltavat kulut 794 tuhatta euroa ajalta 1.1.-31.12.2020 on kirjattu menon oikaisuiksi kuvaamaan 
Konsernin kirjauskäytännön mukaisia kehittämismenoaktivointeja. Aktivoiduista kehittämismenoista on kirjattu edellä 
olevaan pro forma - tuloslaskelmaan Konsernin laskentaperiaatteiden mukainen poistojen määrä -42 tuhatta euroa yhdek-
sälle kuukaudelle suhteutettuna. Edellä kuvattujen oikaisujen laskennallinen verovaikutus Suomen 20 % yhteisötulove-
rokannalla pro forma -tuloslaskelmaan on -150 tuhatta euroa. Laskentakäytännön yhdenmukaistamisesta muodostuvilla 
oikaisuilla on jatkuva vaikutus Konsernin toiminnan tulokseen.

Liitetieto 4 Pro forma -taloudellisten tietojen perusteella lasketut tunnusluvut

Administer-konsernin pro forma -tunnusluvut

Taulukossa esitetyt tunnusluvut on laskettu pro forma -tuloslaskelmista johdettujen tietojen perusteella.

(TEUR)
1–9/2021

Pro Forma
1–12/2020 
Pro Forma

(Tilintarkastamaton)

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Käyttökate ........................................................... 1 866 5 115

Käyttökate % ....................................................... 5,4 % 9,9 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto.................... 1 185 4 475

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %................ 3,4 % 8,7 %

Liikevoitto / -tappio .............................................. -340 2 480

Liikevoitto / -tappio % .......................................... -1,0 % 4,8 %

Tilikauden voitto / -tappio ..................................... -766 1 474

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ........................... 759 3 469

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %........................ 2,2 % 6,7 %
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Eräiden pro forma -tunnuslukujen määritelmät ja laskentakaavat

Käyttökate
Liikevoitto / -tappio + poistot ja arvon-

alentumiset

Kuvastaa liiketoiminnan tulok-
sellisuutta ilman poistojen ja ar-
vonalentumisten vaikutusta.

Käyttökate % Käyttökate
x100

Kuvastaa käyttökatteen osuutta 
liikevaihdosta.Liikevaihto

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto liikevoitto / -tappio + liikearvopoistot
Kuvastaa liiketoiminnan tulok-
sellisuutta ilman liikearvopois-
tojen vaikutusta.

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %
Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto

x100
Kuvastaa liikevoiton osuutta 
liikevaihdosta ilman liikearvo-
poistojen vaikutusta.

Liikevaihto

Liikevoitto / -tappio

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot 
– materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut 
– liiketoiminnan muut kulut – poistot ja 

arvonalentumiset

Liikevoitto / -tappio kuvastaa 
liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Liikevoitto / -tappio %
Liikevoitto / -tappio

x100
Kuvastaa liikevoiton osuutta 
liikevaihdosta.Liikevaihto

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos
tilikauden voitto / -tappio + liikearvopois-

tot

Kuvastaa liiketoiminnan tu-
losta ilman liikearvopoisto-
jen vaikutusta.

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos % Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

x100

Kuvastaa liiketoiminnan tulok-
sen osuutta liikevaihdosta il-
man liikearvopoistojen vaiku-
tusta.

Liikevaihto
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Eräiden pro forma -tunnuslukujen täsmäyttäminen

(TEUR)
1–9/2021

Pro Forma
1–12/2020 
Pro Forma

Käyttökate

Liikevoitto / -tappio .............................................. -340 2 480

Poistot ja arvonalentumiset.................................... 2 206 2 635

Yhteensä............................................................. 1 866 5 115

Käyttökate %

Käyttökate ........................................................... 1 866 5 115

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Yhteensä............................................................. 5,4 % 9,9 %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto

Liikevoitto / -tappio .............................................. -340 2 480

Liikearvopoistot ................................................... 1 525 1 995

Yhteensä............................................................. 1 185 4 475

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto %

Liikearvopoistoilla oikaistu liikevoitto.................... 1 185 4 475

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Yhteensä............................................................. 3,4 % 8,7 %

Liikevoitto / -tappio

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Liiketoiminnan muut tuotot ................................... 104 115

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta........................ 39 127

Materiaalit ja palvelut ........................................... -5 152 -7 663

Henkilöstökulut.................................................... -22 855 -31 507

Liiketoiminnan muut kulut .................................... -4 860 -7 401

Poistot ja arvonalennukset ..................................... -2 206 -2 635

Yhteensä............................................................. -340 2 480

Liikevoitto / -tappio %

Liikevoitto / -tappio .............................................. -340 2 480

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Yhteensä............................................................. -1,0 % 4,8 %

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos

Tilikauden voitto / -tappio ..................................... -766 1 474

Liikearvopoistot ................................................... 1 525 1 995

Yhteensä............................................................. 759 3 469

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos %

Liikearvopoistoilla oikaistu tulos ........................... 759 3 469

Liikevaihto .......................................................... 34 590 51 445

Yhteensä............................................................. 2,2 % 6,7 %
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LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Seuraava katsaus Administerin liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja tulevaisuudennäkymistä tulee lukea 
yhdessä tämän Esitteen jakson ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja tähän Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen 31.12.2020, 
31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta laadittujen konsernitilinpäätösten ja 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän 
kuukauden jaksolta peräisin olevien taloudellisten tietojen kanssa. Katso lisätietoja konsernitilinpäätösten laatimisperi-
aatteista kohdasta ”Eräitä seikkoja – Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja”.

Jäljempänä tässä jaksossa esitetyt tiedot perustuvat Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2020, 
31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta ja Yhtiön tilintarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin 30.9.2021 päät-
tyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, sisältäen vertailutiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Administerin 
todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta tuloksesta johtuen teki-
jöistä, joita käsitellään jäljempänä sekä muissa tämän Esitteen osissa, etenkin kohdissa ”Riskitekijät” ja ”Eräitä seikkoja 
– Tulevaisuutta koskevat lausumat”.

Yleistä

Administer harjoittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluihin liittyvää liiketoimintaa. Administerin johdon näkemyksen 
mukaan Administer tehostaa asiakkaidensa hallintoa ja johtamista paperittoman ja reaaliaikaisen informaation avulla tar-
joten kustannussäästöjä, parempaa tietoa ja asiantuntijapalveluita asiakkaiden päätöksenteon tueksi. Administerin johdon
näkemyksen mukaan Konserni on edelläkävijä talous- ja palkkahallinnon ohjelmistojen ja mobiiliratkaisujen kehittäjänä, 
sillä esimerkiksi Administerin eFina-ohjelmisto otettiin käyttöön jo vuonna 2000. Tämän Esitteen päivämääränä Admi-
nisterilla on Suomessa 21 toimipistettä sekä toimipisteet myös Tallinnassa ja Tukholmassa. Administerin monipuolinen 
asiakaskunta koostuu aina suurista pörssiyhtiöistä pieniin yhden henkilön työllistäviin yrityksiin.

Administerin liikevaihto 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 30,0 miljoonaa euroa verrattuna 32,5
miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla ja liiketappio 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla -0,1 miljoonaa euroa verrattuna 1,7 miljoonan euron liikevoittoon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla. 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella Administerin liikevaihto oli 43,7 miljoonaa euroa verrattuna 
45,3 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella ja liikevoitto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 2,9 mil-
joonaa euroa verrattuna 0,9 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Administerin liikevaihto oli 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella 37,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,5 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli 30.11.2021 yhteensä 99 työntekijää ja Konsernilla yhteensä 590 työntekijää.

Keskeiset liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat tekijät

Administerin liiketoiminnan tulokseen ovat vaikuttaneet ja odotetaan jatkossakin vaikuttavan monet tekijät, jotka ovat 
luonteeltaan joko sisäisiä tai ulkoisia tekijöitä. Alla on kuvattu tiettyjä keskeisiä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka ovat 
vaikuttaneet tai voivat vaikuttaa Administerin liiketoiminnan tulokseen:

Sisäiset tekijät

Administerin maantieteellinen laajentuminen

Administer pyrkii osana strategiaansa laajentumaan uusille markkina-alueille (katso lisätietoja Administerin strategiasta 
kohdasta ”Administerin liiketoiminta – Strategia”). Vaikka Administerin liiketoiminta on käytännössä paikasta riippuma-
tonta, Administerin asiakkaat odottavat Administerin johdon näkemyksen mukaan myös paikallista läsnäoloa, mistä joh-
tuen Administer pyrkii osana strategiaansa laajentumaan ensisijaisesti uusille paikkakunnille Suomen sisällä. Administe-
rilla on lisäksi toimipisteet Tukholmassa Ruotsissa ja Tallinnassa Virossa, eikä ole poissuljettua, että Administer tulevai-
suudessa pyrkisi laajentumaan myös uusille kohdemarkkinoille Euroopassa. Administerin laajentuminen uusille mark-
kina-alueille Suomessa ja Euroopassa vaikuttaa Administerin myyntiin ja siten Administerin tulokseen.

Administerin kasvuhakuisuus

Administer pyrkii osana strategiaansa kasvamaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti yrityskauppojen kautta. Orgaani-
nen kasvu vaatii Administerilta panostusta ja resursseja etenkin myyntiin ja Administerin on onnistuttava myyntihenki-
löstönsä rekrytoinnissa ja sitouttamisessa. Uusasiakashankinnalla saavutettava liikevaihdon nousu tapahtuu viiveellä ver-
rattuna uusasiakashankintaan liittyviin kustannusten, kuten henkilöstökustannusten, nousuun ja vaikuttaa siten Adminis-
terin tulokseen.
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Administerin epäorgaaninen kasvu sen sijaan vaatii Administerilta sekä taloudellisia että henkilöstön resursointiin liitty-
viä panostuksia. Yrityskaupat sitovat etenkin Administerin johtohenkilöjen aikaa ja resursseja, minkä lisäksi Administer
saattaa etenkin suurempien yrityskauppojen kohdalla palkata ulkopuoliset oikeudelliset ja taloudelliset neuvonantajat mu-
kaan yrityskauppaprojektiin. Myös yrityskauppojen osalta liikevaihdon kasvu saattaa näkyä viiveellä verrattuna yritys-
kauppaan liittyviin kustannuksiin, mikä voi vaikuttaa Administerin tulokseen.

Administerin kyky rekrytoida ja sitouttaa johto- ja avainhenkilöitä

Administerin johdon näkemyksen mukaan Administer on asiantuntijaorganisaatio, jonka menestys on pitkälti riippuvaista 
sen johdon ja avainhenkilöiden osaamisesta, osaamisen kehittymisestä, arvostuksesta ja motivaatiosta sekä Administerin 
kyvystä rekrytoida ja sitouttaa johto- ja avainhenkilöitään. 

Kilpailu Administerin toimialoilla on kovaa ja siten myös ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen on 
haastavaa ja edellyttää Administerilta panostuksia. Mikäli Administerin avainhenkilöt päättäisivät siirtyä Administerin 
kilpailijan palvelukseen, olisi tällä vaikutusta Administerin kilpailuasetelmaan. Vastaavasti, mikäli Administer saisi rek-
rytoitua ammattitaitoista henkilökuntaa sen kilpailijoilta, voisi tämä vahvistaa Administerin kilpailuasetelmaa suhteessa 
sen kilpailijoihin. Administerin henkilöstö on tiiviissä kanssakäymisessä Administerin asiakkaiden kanssa ja on mahdol-
lista, että Administerin asiantuntijan siirtyessä kilpailijan palvelukseen, myös asiakas siirtyisi hyväksi havaitsemansa asi-
antuntijan mukana toisen yrityksen asiakkaaksi. Vastaavasti kuitenkin asiakkaan tyytyväisyys Administerin palveluksessa 
olevaan asiantuntijaan sitouttaa asiakkaan Administeriin. Tästä syystä Administerin kyky sitouttaa ammattitaitoista hen-
kilökuntaa vaikuttaa myös Administerin asiakkaisiin ja heidän sitoutumiseensa Administeriin ja siten myös Administerin 
tulokseen.

Administer pyrkii rekrytoimaan jo kokeneempaa henkilökuntaa, mutta myös uransa alkuvaiheessa olevia henkilöitä, joi-
den kehittymiseen Administer pyrkii sisäisesti vaikuttamaan. Tästä syystä Administer tekee muun muassa yhteistyötä 
useiden oppilaitosten kanssa ja pyrkii kouluttamaan vastavalmistuneita sisäisesti jo kokeneemman henkilöstönsä tuella ja 
avustuksella. Vastavalmistuneiden kehittymisen lisäksi Administer pyrkii panostamaan myös kokeneemman henkilös-
tönsä kehittymiseen ja osaamisen vahvistamiseen, mikä vaatii Administerilta ajallista ja taloudellista panostusta.

Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen vaatii Administerilta ajallista ja taloudellista panostusta, mikä 
voi vaikuttaa Administerin tulokseen. Mikäli Administer menettää johto- tai avainhenkilöitään esimerkiksi kilpailijalle, 
voi tämä heikentää Administerin kilpailuasetelmaa ja siten vaikuttaa Administerin liiketoimintaan ja tulokseen.

Administerin tilinpäätösjaksotuksen vaikutus tulokseen

Tavallisesti Administer laskuttaa asiakkailtaan aina kuukausittain kyseisen kuukauden aikana hyväksytyt laskutukset, 
mutta tilinpäätöskuukauden aikana valmistuneet työt kohdistetaan normaalia tarkemmin aina tilikauden viimeiselle kuu-
kaudelle. Tästä syystä tilikauden viimeisenä kuukautena Administerille kertyy myyntiä, joka normaalisti laskutettaisiin 
vasta seuraavana kuukautena. Tästä tilinpäätösjaksotuksesta johtuen joulukuulle ajoittuu tavallista suurempi liikevaihto, 
ja vastaavasti tammikuun liikevaihto on tavanomaista pienempi. Tilinpäätösjaksotukset vaikuttavat Administerin puoli-
vuotistulosten jakautumiseen, mutta koko vuoden tulokseen niillä ei ole vaikutusta.

Ulkoiset tekijät

Yleinen makrotaloudellinen kehitys

Administerin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat monet yleiset taloudelliset tekijät, joihin Administer
ei voi suoraan itse vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset rahapolitiikassa ja rahoitusmarkkinoilla, maailmanlaa-
juiset pandemiat sekä epäsuotuisa ja alueellisesti eriytyvä talouskehitys. Näistä jokainen voi vaikuttaa Administerin lii-
ketoiminnan tulokseen. Koska Administerin liiketoiminta on keskittynyt erityisesti Suomen markkinoille, on etenkin Suo-
men talouskehityksellä erityinen vaikutus Administerin liiketoimintaan.

Yleinen makrotaloudellinen kehitys Suomessa vaikuttaa Administerin asiakasyritysten taloudelliseen kehitykseen ja nii-
den taloudelliseen aktiivisuuteen sekä henkilöstömääriin, mikä vaikuttaa Administerin asiakkailtaan saamien toimeksi-
antojen määrään ja siten Administerin tulokseen. Makrotaloudellinen kehitys vaikuttaa etenkin Administerin taloushal-
lintopalvelujen ja HR- ja palkkahallintopalveluiden osalta asiakkaiden toimeliaisuuteen ja siten Administerin tulokseen.

Administerin toimialan digitalisoituminen

Administerin toimiala on perinteisesti mielletty jäykäksi ja epäinnovatiiviseksi toimialaksi, jonka tekninen kehitys on 
Administerin johdon näkemyksen mukaan ollut hitaampaa kuin monella muulla toimialalla. Viime aikoina Administerin 
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toimiala on kuitenkin kehittynyt kohti digitalisoidumpaa ja automatisoidumpaa toimialaa30. Administer on johdon näke-
myksen mukaan ollut toimialansa edelläkävijöitä digitalisaation ja tekoälyn käyttöönoton osalta, mistä hyvänä esimerk-
kinä toimii Administerin vuonna 2000 lanseeraama eFina-ohjelmisto. Lisäksi Administer on jo usean vuoden ajan hyö-
dyntänyt toiminnassaan tekoälyä automatisoidakseen palvelujaan. Pysyäkseen mukana kilpailussa Administerin on tar-
koitus panostaa digitalisaatioon ja tekoälyn hyödyntämiseen myös tulevaisuudessa, mikä vaatii panostuksia, jotka saatta-
vat vaikuttaa Administerin tulokseen.

Administerin toimialojen kilpailu on kovaa 

Administerin toimialat ovat kilpailtuja, minkä lisäksi kilpailutilanne on viime aikoina kiristynyt entisestään muun muassa 
digitalisoitumisen ja konsolidaation johdosta. Palvelujen merkittävä viimeaikainen digitalisaatio on tuonut haasteita eten-
kin Administerin pienemmille kilpailijoille, sillä etenkin Administerin suuremmat kilpailijat kehittävät jatkuvasti digita-
lisaatioon pohjautuvia tuotteitaan ja pyrkivät näin kasvattamaan markkinaosuuttaan. Administerin tulokseen vaikuttaa 
näin Administerin kyky seurata alan kehitystä ja kehittää itse sekä omia jo olemassa olevia palvelujaan että uusia palveluja 
ja tuotteita. Lisäksi Administerin toimialojen kilpailutilanteeseen on vaikuttanut konsolidaatio, jonka johdosta etenkin 
Administerin suuret kilpailijat ovat pyrkineet kasvattamaan markkinaosuuksiaan ostamalla alan pieniä toimijoita. Myös 
Administer on osana strategiaansa pyrkinyt kasvamaan epäorgaanisesti toteuttamalla yrityskauppoja. Kilpailun kiristy-
minen vaikuttaa myös Administerin kykyyn kasvaa epäorgaanisesti, sillä kilpailutilanne ja suurimpien toimijoiden pyr-
kimys kasvaa epäorgaanisesti vaikuttaa esimerkiksi potentiaalisten yrityskauppakohteiden saatavuuteen Administerille 
edulliseen hintaan tai lainkaan. Lisäksi kilpailutilanne vaikuttaa asiakkaiden saatavuuteen ja sitoutumiseen ja on johtanut 
ja saattaa myös tulevaisuudessa johtaa hintojen alenemiseen. Kilpailutilanne vaikuttaa siten suoraan Administerin liike-
toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan, mikäli koventuneesta kilpailusta johtuen Administerin kustannukset kas-
vavat ja palvelujen hinta vastaavasti laskee.

Administerin liiketoimintojen kausiluonteisuus

Kausivaihtelulla on perinteisesti ollut vain vähäinen merkitys Administerin palkkahallintopalveluihin, sillä palkkoja mak-
setaan lähtökohtaisesti hieman asiakastoimialoista riippuen tasaisesti ympäri vuoden. Kausivaihteluissa on kuitenkin mer-
kittävämpi vaikutus Administerin taloushallintopalvelujen osalta, sillä tyypillisesti asiakasyritysten tilinpäätös- ja veroil-
moitusaika kasvattaa Administerin työmäärää ja laskutusta keväällä. Tästä johtuen Administerin liikevaihto on usein syk-
syllä pienempi kuin keväällä. Taloushallintopalvelujen osittaisesta kausiluonteisuudesta huolimatta Administer pyrkii pi-
tämään ammattitaitoisen henkilöstönsä määrän vakiona ympäri vuoden, minkä vuoksi Administerin henkilöstökulut ovat 
tasaiset ympäri vuoden liikevaihdon keväisestä painottumisesta huolimatta, mikä voi siten vaikuttaa Administerin liike-
toiminnan tulokseen.

Administerin liiketoiminnan vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät

Yhtiö saattoi 15.8.2021 päätökseen Emce Solution Partner Oy:n osakekannan hankinnan. Emce Solution Partner Oy 
omistaa EmCe Enterprise Solutions Oy ja EmCe Yritysjärjestelmät Oy -yhtiöiden koko osakekannat. Administer hankki 
osakkeet osakevaihdolla, jolla Emce Solution Partner Oy:n osakkeenomistajat myivät omistamansa Emce Solution Part-
ner Oy:n osakkeensa Yhtiölle Yhtiön osakkeita vastaan. EmCe-yrityskaupalla Administer sai omistukseensa taloushal-
linto- ja toiminnanohjausohjelmiston, jolla on merkittävä vaikutus eteenkin Administerin tarjoamiin ohjelmistopalvelui-
hin. EmCe-yrityskaupan myötä siirtyneiden liiketoimintojen luvut on sisällytetty Konsernin lukuihin 1.8.2021 alkaen. 

Viimeaikaiset tapahtumat

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista Listautumisan-
nin toteuttamiseksi. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 3 000 000 Uutta osaketta.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 Yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään, valtuutti hal-
lituksen päättämään arvo-osuusjärjestelmään liittymisen ajankohdasta, yhtiöjärjestyksen kokonaismuutoksesta ja yhtiö-
muodon muuttamisesta, osakepääoman korottamisesta, osakekannan splittauksesta, hallituksen jäsenistä ja palkkioista
sekä enintään 500 000 osakkeen antamisesta esimerkiksi yrityskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan 
kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi.

Tässä kohdassa kuvatun lisäksi Administerin taloudellisessa tuloksessa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia 30.9.2021 ja tämän Esitteen päivämäärän välisenä aikana.

30 Lähde: Eurostat-tilasto taloushallinnon digitalisoitumisesta yrityksissä; Cloud computing services. Määritelmänä käytetty ”Buy 
finance or accounting software applications (as a CC service)”. (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/isoc_cicce_use/de-
fault/table?lang=en) Tilastossa yritykset, jotka ostavat taloushallinto-ohjelmistoapplikaatiota pois lukien rahoituslaitokset ja alle 10 
työntekijän yritykset.
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Tulevaisuudennäkymät

Tämä kohta "Tulevaisuudennäkymät" sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole 
takeita tulevasta taloudellisesta kehityksestä, ja Administerin markkina-arvo, taloudellinen suorituskyky tai tosiasialli-
sesti saavuttamat taloudelliset tulokset saattavat poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on 
esitetty tai mitä niistä voi olla pääteltävissä johtuen monista tekijöistä, joista joitakin kuvataan kohdissa "Eräitä seikkoja 
– Tulevaisuutta koskevat lausumat" ja "Riskitekijät". Administer kehottaa suhtautumaan tulevaisuutta koskeviin lausu-
miin varauksella, ja ne pätevät ainoastaan tämän Esitteen päivämääränä. Seuraava katsaus on laadittu perusteilla, jotka 
ovat (a) vertailukelpoisia Administerin historiallisten taloudellisten tietojen kanssa ja (b) yhdenmukaiset Administerin 
tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kanssa.

Tulosennuste

Administer arvioi 31.12.2021 päättyvän tilikauden liikevaihdon ja tuloksen olevan 31.12.2020 päättynyttä tilikautta hei-
kommat.

Tulosennusteen perusta

Administerin tulosennuste vuonna 2021 perustuu Administerin liiketoiminnan tulokseen 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla, johdon tämän Esitteen päivämäärään mennessä hallitukselle raportoimaan tietoon ja Administerin 
vilpittömässä mielessä tekemiin ennusteisiin ja arvioihin sen vuoden 2021 aikana odotetusta tuloksesta.

Tulosennuste on laadittu Yhtiön konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti, jotka vastaavat kaikilta olennai-
silta osiltaan tähän Esitteeseen sisällytettyä Yhtiön konsernitilinpäätöstä 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Tulosen-
nuste on laadittu useiden oletusten ja arvioiden pohjalta, joihin sisältyy lukuisia ja merkittäviä epävarmuustekijöitä. Tu-
losennusteen oletuksissa on kiinnitetty huomiota erityisesti myynnin ja asiakkaiden transaktiomäärien kehitykseen, joiden 
Administer katsoo mahdollisesti vaikuttavan ennusteen lopputulokseen olennaisesti niin liikevaihdon kuin tuloksenkin 
osalta kannattavuuden liikevaihtoherkkyyden vuoksi. Näiden oletusten ja arvioiden lisäksi Administerin todellinen liike-
toiminnan tulos voi poiketa olennaisesti muiden tekijöiden johdosta mukaan luettuna, mutta ei ainoastaan niiden, jotka 
on esitetty kohdassa ”Riskitekijät”. Monet näistä tekijöistä ovat johdon hallinnan ulkopuolella. Administerin johto voi 
vaikuttaa liikevoittoon liiketoiminnassa tehtävien päätösten kautta, mutta se ei voi vaikuttaa esimerkiksi liikevoittoon 
vaikuttavaan taloudelliseen tai markkinoiden kehitykseen eikä kilpailutilanteeseen.

Tulosennusteessa on huomioitu, että vuoden 2021 kannattavuuteen vaikuttavat kasvustrategian mukaiset investoinnit, 
erityisesti teknologian kehittämisestä ja myyntiorganisaation sekä Konsernin hallinnon vahvistamisesta johtuen, sekä to-
teutettuihin yrityskauppoihin liittyvät kertaluontaiset kustannukset ja integrointikustannukset. Tulosennusteessa on myös 
huomioitu, että vuoden 2021 liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttavat negatiivisesti myös asiakkaiden transaktiomäärien 
vähentyminen koronaviruspandemiasta johtuen sekä Adnerin tekemän NetSuite-järjestelmäuudistuksen johdosta mene-
tetty liikevaihto.

Yhtiön tavoitteet vuodelle 2022

Administer tavoittelee kasvuinvestointien jatkamista sekä orgaanista ja epäorgaanista kasvua vuonna 2022. Yhtiön ta-
voitteena on tehdä 5–10 yritysostoa vuoden 2022 aikana. Yhtiön taloudelliset tavoitteet vuodelle 2022 ovat:

 Saavuttaa vähintään 51 miljoonan euron liikevaihto; ja

 saavuttaa vähintään 8 prosentin käyttökatemarginaali.

Liiketoiminnan tulos

Seuraavassa esitetään kuvaus Administerin liiketoiminnan tuloksesta 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdeksän kuu-
kauden jaksoilta sekä 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. Administerin tulosten vertailu pe-
rustuu Yhtiön tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta 
sekä Yhtiön tilintarkastamattomiin taloudellisiin tietoihin 30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jak-
soilta.

(MEUR) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018

(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)
Liikevaihto...................................... 30,0 32,5 43,7 45,3 37,0
Liikevoitto / -tappio........................ -0,1 1,7 2,9 0,9 0,5
Tilikauden voitto / -tappio .............. -0,5 1,0 2,0 0,4 -0,0
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Liikevaihto

30.9.2021 päättynyt yhdeksän kuukauden jakso verrattuna 30.9.2020 päättyneeseen yhdeksän kuukauden jaksoon 

Administerin liikevaihto 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 30,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,5
miljoonan euron laskua verrattuna 32,5 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Liike-
vaihdon lasku johtui erityisesti koronapandemiasta johtuneesta yleisestä talouden hiipumisesta ja siten Administerin asi-
akkaiden taloudellisen aktiivisuuden laskusta. Administerin laskutus ja siten liikevaihto perustuu vahvasti asiakasyritys-
ten transaktioiden ja maksettujen palkkojen määriin. Koronaviruspandemian aikaisten rajoitustoimien vuoksi monen, eri-
tyisesti palvelualan, yhtiön liiketoiminta on ollut rajoittunutta tai liiketoiminta on loppunut kokonaan. Yhtiö ei ole kyennyt 
paikkaamaan liikevaihdon laskua uusasiakashankinnalla. Konsernin liikevaihtoon on lisäksi vaikuttanut muutama suu-
rempi Adnerin asiakasmenetys elinkaarensa lopussa olleen teknologian johdosta. Sittemmin Adner on vaihtanut kolman-
nen osapuolen toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaa.

31.12.2020 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 

Administerin liikevaihto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 43,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,6 miljoonan euron 
laskua verrattuna 45,3 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa asi-
akkaiden liiketoimintojen supistumisesta koronaviruksen johdosta. Liiketoiminnan muut tuotot nousivat Business Finlan-
din Adner Oy:lle myöntämän 75,5 tuhannen euron määräisen kehitystuen johdosta. Liikevaihdon kasvua rajoitti Yhtiön 
asiakkaiden taloudelliset vaikeudet koronaviruspandemian aikana.

31.12.2019 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen 

Administerin liikevaihto 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 45,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,3 miljoonan euron 
kasvua verrattuna 37,0 miljoonaan euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa or-
gaanisen myynnin kasvun lisäksi Toimisto-Areena ky:n liiketoiminnan ostosta tammikuussa 2019 sekä Oy Interexus Ab:n 
liiketoiminnan ostosta kesäkuussa 2019. Lisäksi Silta Oy:n liikevaihto on sisällytettynä täysimääräisesti vuoden 2019 
liikevaihdossa.

Liikevoitto / -tappio

30.9.2021 päättynyt yhdeksän kuukauden jakso verrattuna 30.9.2020 päättyneeseen yhdeksän kuukauden jaksoon 

Administerin liiketappio 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli -0,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,8
miljoonan euron laskua verrattuna 1,7 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Liiketap-
pion kasvu johtui pääasiassa kasvustrategian mukaisista investoinneista erityisesti tekniseen kehitykseen, myyntiorgani-
saation ja konsernihallinnon vahvistamiseen sekä kustannuksista, mitkä liittyivät yrityshankintojen johdosta tehtyihin in-
tegraatioihin. Lisäksi Administer ei vähentänyt henkilöstöä, vaikka asiakkaiden liiketoiminnot supistuivat koronaviruksen 
johdosta.

31.12.2020 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen 

Administerin liikevoitto 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,0 miljoonan euron 
kasvua verrattuna 0,9 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa toi-
minnan tehostamisesta tekoälyn tuoman toiminnan tehostumisen johdosta sekä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-
otosta taloushallinnon palveluiden tuottamiseen. Henkilöstön määrä laski tilikaudella, pääasiassa tilitoimistoliiketoimin-
nassa toiminnan tehostumisen johdosta.

31.12.2019 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen 

Administerin liikevoitto 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 0,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,4 miljoonan euron 
kasvua verrattuna 0,5 miljoonaan euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. Liikevoiton kasvu johtui pääasiassa kus-
tannushyödyistä, joita saavutettiin Adnerin palvelinkeskuksen siirrolla ja sovelluskehityskumppanin vaihdolla. Tekoälyn 
hyödyntäminen kasvoi merkittävästi automatisoiden merkittävän osan ostolaskujen kirjaamisesta.

Tuotekehitykseen käytettiin merkittävä summa liikevaihdosta. Tilikauden aikana Yhtiö panosti voimakkaasti Administer 
Oy:n digitaalisen taloushallinnon järjestelmän eFinan, palkkaohjelmistojen sekä älypuhelinsovellusten eFina Mobiili ja 
Silta Mobiili - Simo kehitykseen. Henkilöstökulut nousivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella, koska henkilöstön määrä 
nousi kaikissa konserniyhtiöissä.
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Tilikauden voitto / -tappio

30.9.2021 päättynyt yhdeksän kuukauden jakso verrattuna 30.9.2020 päättyneeseen yhdeksän kuukauden jaksoon

Administerin tilikauden voitto / -tappio 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli -0,5 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa 1,5 miljoonan euron laskua verrattuna 1,0 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden 
jaksolla.

31.12.2020 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2019 päättyneeseen tilikauteen

Administerin tilikauden voitto / -tappio 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 2,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa 1,6 
miljoonan euron kasvua verrattuna 0,4 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella.

31.12.2019 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2018 päättyneeseen tilikauteen

Administerin tilikauden voitto / -tappio 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella oli 0,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 0,4 
miljoonan euron kasvua verrattuna -0,0 miljoonaan euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.

Taloudellinen asema

Tasetietoja; vastaavaa

(MEUR) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018
(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)

Pysyvät vastaavat yhteensä............. 27,2 17,4 17,3 17,3 15,8
Vaihtuvat vastaavat yhteensä.......... 7,7 7,5 7,4 8,4 9,5
Vastaavaa yhteensä....................... 34,9 24,9 24,7 25,7 25,3

Pysyvät vastaavat

Administerin pysyvät vastaavat 30.9.2021 olivat yhteensä 27,2 miljoonaa euroa, verrattuna 17,4 miljoonaan euroon 
30.9.2020. Administerin pysyvät vastaavat 31.12.2020 olivat 17,3 miljoonaa euroa, 31.12.2019 17,3 miljoonaa euroa ja 
31.12.2018 15,8 miljoonaa euroa.

Administerin pysyvät vastaavat kasvoivat 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla merkittävästi verrattuna 
30.9.2020 päättyneeseen yhdeksän kuukauden jaksoon, sillä Administerin kehittämismenot kasvoivat 0,7 miljoonaa euroa
ja konserniliikearvo kasvoi 9,3 miljoonaa euroa. Muutokset johtuivat Administerin 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuu-
kauden jaksolla toteuttamista yrityskaupoista.

Administerin pysyvät vastaavat koostuvat aineettomista hyödykkeistä, kuten aineettomista oikeuksista, kehittämisme-
noista, konserniliikearvosta, liikearvosta ja muista pitkävaikutteisista menoista. Lisäksi Administerin pysyvät vastaavat 
koostuvat aineellisista hyödykkeistä, kuten maa- ja vesialueista, rakennuksista ja rakennelmista, koneista ja kalustosta 
sekä muista aineellisista hyödykkeistä ja sijoituksista, kuten osuuksista osakkuusyrityksissä ja muista osakkeista ja osuuk-
sista.

Vaihtuvat vastaavat

Administerin vaihtuvat vastaavat 30.9.2021 olivat yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, verrattuna 7,5 miljoonaan euroon 
30.9.2020. Administerin vaihtuvat vastaavat 31.12.2020 olivat 7,4 miljoonaa euroa, 31.12.2019 8,4 miljoonaa euroa ja 
31.12.2018 9,5 miljoonaa euroa.

Administerin vaihtuvat vastaavat koostuvat pitkä- ja lyhytaikaisista saamisista, kuten myyntisaamisista, lainasaamisista, 
siirtosaamisista ja muista saamisista, sekä rahoista ja pankkisaamisista.
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Tasetietoja; vastattavaa

(MEUR) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018
(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)

Oma pääoma yhteensä .............. 19,3 8,7 9,5 7,5 6,7
Vähemmistöosuus........................ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Tilinpäätössiirtojen kertymä ........ 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0

Vieras pääoma
Pitkäaikainen................. 3,3 4,7 4,2 6,2 8,2
Lyhytaikainen ............... 12,1 11,4 10,8 11,9 10,3

Vieras pääoma yhteensä............ 15,4 16,1 15,0 18,1 18,5
Vastattavaa yhteensä ................. 34,9 24,9 24,7 25,7 25,3

Oma pääoma

Administerin oma pääoma 30.9.2021 oli 19,3 miljoonaa euroa verrattuna 8,7 miljoonaan euroon 30.9.2020. Administerin
oma pääoma 31.12.2020 oli 9,5 miljoonaa euroa verrattuna 7,5 miljoonaan euroon 31.12.2019 ja 6,7 miljoonaan euroon 
31.12.2018.

Administerin oma pääoma koostuu 2 552,82 euron osakepääomasta, muista rahastoista ja tilikausien voitoista (-tappi-
oista).

Vieras pääoma

Administerin vieras pääoma 30.9.2021 oli 15,4 miljoonaa euroa verrattuna 16,1 miljoonaan euroon 30.9.2020. Adminis-
terin vieras pääoma 31.12.2020 oli 15,0 miljoonaa euroa verrattuna 18,1 miljoonaan euroon 31.12.2019 ja 18,5 miljoo-
naan euroon 31.12.2018.

Administerin pitkäaikainen vieras pääoma 30.9.2021 oli 3,3 miljoonaa euroa verrattuna 4,7 miljoonaan euroon 30.9.2020. 
Administerin pitkäaikainen vieras pääoma 31.12.2020 oli 4,2 miljoonaa euroa verrattuna 6,2 miljoonaan euroon 
31.12.2019 ja 8,2 miljoonaan euroon 31.12.2018.

Administerin pitkäaikainen vieras pääoma koostuu pääomalainoista, lainoista rahoituslaitoksilta ja verovelasta.

Administerin lyhytaikainen vieras pääoma 30.9.2021 oli 12,1 miljoonaa euroa verrattuna 11,4 miljoonaan euroon 
30.9.2020. Administerin lyhytaikainen vieras pääoma 31.12.2020 oli 10,8 miljoonaa euroa verrattuna 11,9 miljoonaan 
euroon 31.12.2019 ja 10,3 miljoonaan euroon 31.12.2018.

Administerin lyhytaikainen vieras pääoma koostuu lainoista rahoituslaitoksilta, ostoveloista, siirtoveloista ja muista ve-
loista.

Maksuvalmius ja pääomanlähteet

Yleistä

Administerin maksuvalmiuden ensisijaisia lähteitä ovat liiketoiminnan rahavirta ja Administerin luottojärjestelyistä saa-
tavilla olevat varat.

Rahavirrat

MEUR 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018
(Tilintarkastamaton) (Tilintarkastettu)

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä . 1,2 2,5 3,5 4,2 -3,3
Investointien rahavirta yhteensä .... . -1,5 -1,1 -1,4 -3,6 -13,2
Rahoituksen rahavirta yhteensä ..... 0,5 -1,3 -2,0 -1,4 15,4



88

Liiketoiminnan rahavirta

Administerin liiketoiminnan rahavirta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 1,2 miljoonaa euroa ver-
rattuna 2,5 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Administerin liiketoiminnan raha-
virta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 3,5 miljoonaa euroa verrattuna 4,2 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättynellä 
tilikaudella ja -3,3 miljoonaan euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.

Administerin liiketoiminnan rahavirta oli 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella -3,3 miljoonaa euroa johtuen myyntisaa-
misten kasvusta Sillan liiketoiminnan tultua osaksi Konsernia, sekä osittain yrityskaupoista aiheutuneiden rahoituskulujen 
kasvusta. Administerin liiketoiminnan rahavirta kääntyi 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella positiiviseksi ollen 4,2 mil-
joonaa euroa kasvaneen liikevoiton, myyntisaamisten kotiuttamisen ja korottomien ostovelkojen kasvun myötä. Liiketoi-
minnan rahavirta 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli 3,5 miljoonaa euroa, joka muodostui pääasiassa kasvaneesta 
liikevoitosta ja myyntisaamisten kotiuttamisesta, mutta jota vastaavasti pienensi korottomien ostovelkojen maksu. Liike-
toiminnan rahavirta pieneni 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla verrattuna 30.9.2020 päättyneeseen yh-
deksän kuukauden jaksoon liikevoiton heikennyttyä tappiolliseksi ja ostovelkojen pienennyttyä, mutta liiketoiminnan ra-
havirtaa taas tasapainotti myyntisaamisten kotiuttaminen.

Investointien rahavirta

Administerin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla
olivat -1,5 miljoonaa euroa verrattuna -1,1 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. 
Administerin investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella olivat -1,4 
miljoonaa euroa verrattuna -3,6 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella ja -13,2 miljoonaan euroon 
31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.

Merkittävimmät investointien rahavirtaan vaikuttavat tekijät 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella oli Silta Group Oy osto 
yrityskaupalla, 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella lisäkauppahinnan maksu Silta Group Oy hankinnasta sekä 30.9.2021 
päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla Emce Solution Partner Oy:n hankinta.

Rahoituksen rahavirta

Administerin rahoituksen rahavirta 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla oli 0,5 miljoonaa euroa verrat-
tuna -1,3 miljoonaan euroon 30.9.2020 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla. Administerin rahoituksen rahavirta 
31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli -2,0 miljoonaa euroa verrattuna -1,4 miljoonaan euroon 31.12.2019 päättyneellä 
tilikaudella ja 15,4 miljoonaan euroon 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella.

Merkittävimmät rahoituksen rahavirtaan vaikuttavat tekijät olivat 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella Silta Group Oy:n 
yrityskauppaa varten nostetut lainat sekä pääomasijoittajalle suunnattu osakeanti, sekä 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän 
kuukauden jaksolla Emce Solution Partner Oy:n hankinta osakevaihdolla. 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneillä tilikau-
silla Administer lyhensi lainoja rahoitussopimusten lyhennyssuunnitelmien mukaisesti kuukausittain ja vuosineljännek-
sittäin.

Maksuvalmius

Administerin maksuvalmiuden lähteet muodostuvat pääasiassa liiketoiminnan rahavirrasta ja ulkopuolisesta rahoituk-
sesta. Administerin rahat ja pankkisaamiset 30.9.2021 olivat yhteensä 1,0 miljoonaa euroa verrattuna 0,8 miljoonaan 
euroon 30.9.2020. Administerin rahat ja pankkisaamiset 31.12.2020 olivat yhteensä 0,8 miljoonaa euroa verrattuna 0,7
miljoonaan euroon 31.12.2019 ja 1,5 miljoonaan euroon 31.12.2018. Lisäksi Administerilla oli rahoitusarvopapereita 0,3 
miljoonaa euroa 30.9.2021.

Administerin korollinen vieras pääoma 30.9.2021 oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa verrattuna 7,3 miljoonaan euroon 
30.9.2020. Administerin korollinen vieras pääoma 31.12.2020 oli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa verrattuna 8,4 miljoonaan 
euroon 31.12.2019 ja 9,8 miljoonaan euroon 31.12.2018.

Administerin sopiman ulkoisen rahoituksen yhteismäärä 30.9.2021 oli yhteensä 7,7 miljoonaa euroa, josta nostettujen 
lainojen määrä oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa ja nostamattomien lainojen määrä yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Nostettu 
määrä koostuu yhteensä 4,6 miljoonan euron määräisistä rahoituslaitoslainoista, 0,7 miljoonan euron luottolimiitistä, 0,8 
miljoonan euron verovelasta ja 0,5 miljoonan euron pääomalainasta Adner Oy:n (entinen Administer Partner Oy) ja Enfo 
Oyj:n välillä. Administerin pankkilainat ovat vaihtuvakorkoisia ja pääomalaina kiinteäkorkoinen, jossa on 6 prosentin 
vuotuinen korko. Administerin nostetut lainat erääntyvät maksettavaksi rahoittajien kanssa sovitun maksuaikataulun mu-
kaisesti siten, että rahoituksen viimeinen erä maksetaan takaisin toukokuussa 2024. Verovelkaa, jossa on 7 prosentin 
vuotuinen korko, maksetaan kuukausittaisina tasaerinä siten, että viimeinen erä maksetaan syyskuussa 2023 (katso 
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lisätietoja verovelasta kohdasta ”Administerin liiketoiminta – Velat ja pääomanlähteet”). Pääomalaina erääntyy makset-
tavaksi Enfo Oyj:n kirjallisesta vaatimuksesta Osakeyhtiölain pääomalainaa koskevat rajoitukset huomioiden. Lisäksi 
Administer on solminut enimmäismäärältään 1,7 miljoonan euron luottolimiittisopimukset Nordea Bank Abp:n kanssa ja 
160 tuhannen euron luottolimiittisopimuksen Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen kanssa, joista oli 30.9.2021 käy-
tössä yhteensä 0,7 miljoonaa euroa, 31.12.2020 0,0 miljoonaa euroa, 31.12.2019 0,2 miljoonaa euroa ja 31.12.2018 0,2 
miljoonaa euroa. 30.11.2021 luottolimiittisopimuksista oli käytössä 0,9 miljoonaa euroa.

Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset

Konsernin rahoitussopimuksissa on tavanomaisia kovenanttiehtoja, jotka liittyvät muun muassa tiettyihin taloudellisiin 
tunnuslukuihin ja Konsernin velkaantuneisuuteen, sekä muita tavanomaisia ehtoja, kuten tilikautta, liiketoimintaa, luo-
tonantoa ja tiedonantoa koskevia lausekkeita. Administer on 3.11.2021 sopinut Nordea Bank Abp:n ja Keskinäinen Työ-
eläkevakuutusyhtiö Elon kanssa muutoksista Administerin rahoitussopimuksen kovenantteihin (”Muutossopimus”). 
Muutossopimuksen mukaan omistussuhteita, investointeja ja osinkoa sekä muita varojen jakoa koskevat kovenantit pois-
tetaan rahoitussopimuksesta ja korolliset velat/käyttökate -kovenanttia muokataan alla esitetyn mukaiseksi. Muutossopi-
muksen muutokset ovat ehdollisia Listautumisen täytäntöönpanolle 31.3.2022 mennessä. Olennaisimpia Konsernin tiet-
tyihin rahoitussopimuksiin tämän Esitteen päivämääränä liittyviä kovenantteja on kuvattu alla (ks. lisätietoja kohdasta 
”Riskitekijät – Administerin taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä – Yhtiön ja sen konserniyhtiöiden 
luottosopimuksiin sisältyvien kovenanttien mahdollinen rikkoutuminen voi vaikeuttaa Administerin rahoituksen saata-
vuutta, nostaa Administerin rahoituskuluja tai johtaa konsernin luottojen ennenaikaiseen eräännyttämiseen”).

Omavaraisuusaste

Administerin omavaraisuusasteen on oltava vähintään 30 %. Konsernin omavaraisuusaste tarkistetaan puolivuosittain 
30.6. ja 31.12.

Korolliset velat/käyttökate

Konsernin korolliset velat/käyttökate -tunnusluku voi olla korkeintaan 5.0x 31.12.2021 tilinpäätöksessä ja enintään 4.0x 
30.6.2022 välitilinpäätöksessä, jonka jälkeen tunnusluku voi olla enintään 2.75x. Korollisten velkojen suhde käyttökat-
teeseen tarkistetaan puolivuosittain 30.6. ja 31.12.

Nettovelka

Administerin korollinen nettovelka 30.9.2021 oli 5,3 miljoonaa euroa verrattuna 6,5 miljoonaan euroon 30.9.2020. Ad-
ministerin korollinen nettovelka 31.12.2020 oli 5,5 miljoonaa euroa verrattuna 7,6 miljoonaan euroon 31.12.2019 ja 8,3
miljoonaan euroon 31.12.2018.

Olennaisimmat muutokset korollisen nettovelan määrässä yllä esitetyillä kausilla johtuvat Administerin pankkilainojen 
maksusuunnitelman mukaisista lyhennyksistä.

Taseen ulkopuoliset sitoumukset

Seuraavassa taulukossa esitetään Administerin taseen ulkopuoliset sitoumukset tiettyinä ajankohtina:

MEUR 30.9. 31.12.
2021 2020 2020 2019 2018

Luottolimiittisopimukset1) ............................... 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Vakuudet samaan Konserniin kuuluvien yritys-
ten puolesta2)....................................................

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Leasingsopimusvastuut.................................... 0,5 - 0,83) 1,14) 1,25)

Maksetut vuokravakuudet................................ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
Annetut vuokravakuudet.................................. 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
Vakuudet omista veloista6) .............................. 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

1) Myönnetty määrä, luottolimiittisopimuksista oli 30.9.2021 käytössä 0,7 miljoonaa euroa, 31.12.2020 käytössä 0,0 miljoonaa 
euroa, 31.12.2019 0,2 miljoonaa euroa ja 31.12.2018 0,2 miljoonaa euroa.

2) Tytäryhtiöiden puolesta.
3) Josta tilikaudella 2021 erääntyy maksettavaksi 0,5 miljoonaa euroa ja myöhemmin 0,3 miljoonaa euroa.
4) Josta tilikaudella 2020 erääntyi maksettavaksi 0,6 miljoonaa euroa ja myöhemmin 0,5 miljoonaa euroa.
5) Josta tilikaudella 2019 erääntyi maksettavaksi 0,6 miljoonaa euroa ja myöhemmin 0,6 miljoonaa euroa.

6) Sisältäen kiinteistökiinnitykset, yrityskiinnitykset ja pantatut osakkeet.
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Yllä olevassa taulukossa esitetyn lisäksi Administer on sitoutunut osana CGI Suomi Oy:n kanssa solmittua sopimusta 
minimiostovelvoitteisiin. Minimiostovelvoite 1.7.2018-31.12.2018 oli 0,95 miljoonaa euroa, 1.1.2019-31.12.2019 2,1 
miljoonaa euroa, 1.1.2020-31.12.2020 2,3 miljoonaa euroa. 1.1.2021-31.12.2021 minimiostovelvoite on 2,55 miljoonaa 
euroa, 1.1.2022-31.12.2022 2,9 miljoonaa euroa ja 1.1.2023-30.6.2023 1,65 miljoonaa euroa. Katso lisätietoja kohdasta 
”Administerin liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Kumppanuussopimus CGI Suomi Oy:n kanssa”.

Rahoitusriskien hallinta

Administerin riskienhallinnan keskeinen periaate on pyrkiä vähentämään rahoitusmarkkinoiden mahdollisia negatiivisia 
vaikutuksia Konsernin liiketoimintaan, varainhankinnan ja likviditeetin tehokas hallinta sekä pyrkimys antaa liikkuma-
vapautta varsinaiseen liiketoimintaan. Administer altistuu liiketoiminnassaan tietyille yleisille rahoitusriskeille, kuten 
korkoriskille, maksuvalmiusriskille, jälleenrahoitusriskille sekä luotto- ja vastapuoliriskille.

Korkoriski

Korkoriski Administerille muodostuu Administerin vaihtuvakorkoisista rahoituslaitoslainoista. Administerin rahoituslai-
toslainoista vaihtuvakorkoisia oli 30.9.2021 6,6 miljoonaa euroa. Administerin johdon näkemyksen mukaan Administerin 
nykyisillä lainamäärillä korkoriski on pieni.

Maksuvalmiusriski

Maksuvalmiusriski Administerille muodostuu, mikäli Administerin likvidit varat eivät olisi liiketoiminnan tarpeisiin näh-
den riittäviä tai eivät esimerkiksi riittäisi liiketoiminnan tai investointien rahoittamiseksi tai lainojen takaisinmaksa-
miseksi. Administerin liiketoiminta rahoitetaan pääasiassa liiketoiminnasta saatavilla varoilla, minkä lisäksi Konsernin 
maksuvalmius pyritään turvaamaan riittävillä kassavaroilla ja rahoituslaitoslainoilla. Administerin rahoituksen riittä-
vyyttä seurataan säännöllisesti kassa- ja investointiennusteilla.

Jälleenrahoitusriski

Administerin rahoituksen saatavuuteen liittyviä riskejä hallitaan ennakoimalla Administerin rahoitustarpeita, hajautta-
malla rahoitukset usealle toimijalle, hallinnoimalla velkojen maksuaikatauluja ja pidentämällä velkojen maturiteetteja. 
Osaan Administerin rahoitussopimuksista sisältyy tavanomaisia kovenantteja, joita on tarkemmin kuvattu kohdassa ” –
Maksuvalmius ja pääomanlähteet – Pääomanlähteiden käyttöä koskevat rajoitukset”. 

Luotto- ja vastapuoliriski

Administerin luotto- ja vastapuoliriski liittyy pääasiassa vastapuolen mahdollisten maksu- ja toimitusvelvoitteiden lai-
minlyönteihin. Riskin suuruus riippuu riskiaseman määrästä ja luonteesta sekä vastapuolen luottokelpoisuudesta. Admi-
nister seuraa säännöllisesti Administerin kokonaisriskiasemaa asiakkaiden maksujen laiminlyöntien varalta. Lisäksi Ad-
minister perii aktiivisesti erääntyneitä saamisiaan asiakkailtaan.
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Yleistä

Administerin hallinto on Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaettu Yhtiön toimielinten, kuten yhtiö-
kokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan, kesken. Toimitusjohtajaa avustaa Yhtiön päivittäisen hallinnon hoitamisessa 
johtoryhmä.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Osakeyhtiölakia, Yhtiön yhtiöjärjestystä, First Northin sääntöjä, arvo-
paperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita Yhtiöön soveltuvia säännöksiä. Koska Yhtiön osakkeita ei ole listattu Nasdaq 
Helsingin pörssilistalla tai millään muulla säännellyllä markkinalla, Yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:n antamaa, 1.1.2020 voimaan tullutta hallinnointikoodia. Yhtiön tarkoituksena on kuitenkin saattaa 
hallintonsa hallinnointikoodin mukaiseksi tulevien vuosien aikana.

Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle 
Yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Yhtiön tilintarkastaja 
tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista 
osakkeista.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän osoite on Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki.

Hallitus

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta sekä Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön 
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiö-
kokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena 
pätemätön. Hallituksen valitsee Yhtiön yhtiökokous.

Administerin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä
ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiötä edustaa hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiötä 
edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus 
voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa Yhtiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa. Hallitus voi 
valtuuttaa yhden taikka useamman henkilön edustamaan Yhtiötä prokuran nojalla.

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota kannattaa enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Äänten 
mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Yhtiön hallitus ko-
koontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Hallituksen jäsenten esittelyt

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten perustiedot tämän Esitteen päivämääränä:

Nimi Tehtävä hallituksessa Kansalaisuus Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Jukka-Pekka Joensuu puheenjohtaja Suomi 1966 2016
Peter Aho jäsen Suomi 1970 1994
Julianna Borsos jäsen Suomi 1971 2018
Risto Koivula jäsen Suomi 1968 2021
Kai Myllyneva jäsen Suomi 1969 2021
Rolf Backlund varajäsen Suomi 1943 2021

Jukka-Pekka Joensuu on toiminut Yhtiön hallituksessa vuodesta 2016 lähtien ja puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien. 
Joensuu toimii osakkaana ja asianajajana Eversheds Asianajotoimisto Oy:ssä. Joensuu toimii Administer-konsernin li-
säksi muun muassa Endomines AB:n sekä eräiden kasvuyhtiöiden hallituksissa. Joensuu on vuosina 2014–2017 toiminut 
Cinia Oy:n varatoimitusjohtajana. Vuosina 2009–2014 Joensuu toimi osakkaana ja operatiivisena johtajana Pricewater-
house Coopers Oy:ssä. Joensuu on toiminut vuosina 1998–2009 muun muassa Telia Finland Oyj:n, TDC:n Song Net-
worksin ja Saunalahti Group Oyj:n johtajistossa vastaten lakiasioista, regulaatiosta, kansainvälisistä suhteista ja yritys-
kaupoista. Joensuu on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Peter Aho on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana ja Konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 1994. Lisäksi Aho on toi-
minut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1994 lähtien. Aho on koulutukseltaan merkonomi, minkä lisäksi Aho on 
opiskellut kauppatieteitä.
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Julianna Borsos on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2018 lähtien. Borsos on lisäksi toiminut EAB Group 
Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 lähtien, Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallintoneuvoston jäsenenä vuodesta 
2018 lähtien sekä hallituksen jäsenenä kahdessa muussa Bocap-konsernin pääomasijoitusrahastojen kohdeyhtiössä. Bor-
sos on lisäksi EU Komission pk-yritysrahoituksen ohjelman (EIC) valintalautakunnan jäsen ja Suomen edustaja. Lisäksi 
Borsos on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä muun muassa Detection Technology Oyj:ssä vuosina 2013–2015, As-
pocomp Group Oyj:ssä vuosina 2017–2020 ja Eficode Oy:ssä vuonna 2018 sekä varajäsenenä vuodesta 2019 lähtien. 
Borsos on pääomasijoituskonserni Bocapin perustajaosakas ja on toiminut Bocap-yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana 
sekä toimitusjohtajana vuodesta 2012 lähtien. Borsos on toiminut aikaisemmin muun muassa kehittyvien markkinoiden 
pääanalyytikkona ja ekonomistina Nordea Oyj:ssä (aiemmin Merita ja MeritaNordbanke) vuosina 1997-1999, kansain-
välisten toimintojen johtajana ja osakkaana Mandatum Pankkiiriliikkeessä vuosina 1999-2002 sekä osakkaana perusta-
massaan investointipankissa vuosina 2004-2010. Borsos on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori.

Risto Koivula on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Koivula on toiminut hallituksen 
jäsenenä Otaverkko Oy:ssä vuodesta 2015 ja Graniitti Services Oy:ssä vuodesta 2020. Koivula on toiminut MTV Oy:n 
Chief Technology Officerina vuodesta 2010 sekä Head of Broadcast and IT:nä Telia TV&Media -liiketoiminta-alueella 
vuodesta 2020. Koivula on toiminut MTV Oy:n palveluksessa varatoimitusjohtajana vuosina 2016–2018. Koivula on 
lisäksi toiminut Siili Solutions Oy:n toimitusjohtajana ja osakkaana vuosina 2006–2009 sekä varatoimitusjohtajana, maa-
johtajana ja Chief Technology Officerina Satama Interactivella vuosina 1998–2006. Koivula on koulutukseltaan diplomi-
insinööri ja hänellä on lisäksi Executive Master in Business Administration -tutkinto (eMBA).

Kai Myllyneva on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Myllyneva toimii muun muassa 
Silta Group Oy:n ja Silta Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Myllyneva on toiminut hallitusammattilaisena vuodesta 2017 
alkaen. Myllyneva on aiemmin toiminut päätoimisena hallituksen puheenjohtajana HR4 Group Oy:ssä vuosina 2011–
2017 ja toimitusjohtajana HR4 Group Oy:ssä vuosina 2005–2011, toimitusjohtajana Convestia Oy:ssä vuosina 2003–
2005, johtajana Aldata Solution Oyj:ssä vuosina 2000–2001 sekä Avalia Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1992–1999. 
Myllyneva on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Rolf Backlund on toiminut Yhtiön hallituksen varajäsenenä vuodesta 2021 lähtien. Backlund toimi Emce Solution Partner
Oy:n pääomistajana vuosina 2005–2021. Aiemmin Backlund on toiminut Tietonovo-yhtiöt Oyj:n pääosakkaana ja toimi-
tusjohtajana vuosina 1994–2005, SKD Konsult AB:n konserni- ja toimitusjohtajana vuonna 1993 sekä Svenska Datacent-
ralen DC AB:n toimitusjohtajana vuosina 1985–1992. Backlund on koulutukseltaan diplomiekonomi.

Toimitusjohtaja ja muu johto

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjoh-
taja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan 
on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin 
vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle 
olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtajan ja Konsernin muun johtoryhmän esittelyt

Seuraavassa taulukossa on esitetty Konsernin johtoryhmän jäsenten perustiedot tämän Esitteen päivämääränä:

Nimi Tehtävä Kansalaisuus Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Peter Aho toimitusjohtaja Suomi 1970 1994
Johan Idman talousjohtaja Suomi 1967 2017
Kati Paulin strategiajohtaja Suomi 1979 2021
Kati Lehesmaa markkinointi- ja viestintäjohtaja Suomi 1965 2021
Outi Tenhola HR-johtaja Suomi 1975 2019
Jussi Jaakkola myyntijohtaja Suomi 1974 2020
Markus Backlund toimitusjohtaja, Emce Solution 

Partner Oy
Suomi 1968 2021

Jukka Iivonen toimitusjohtaja, Adner Oy ja Ad-
ministerin tietohallintojohtaja

Suomi 1963 2018

Pertti Vartiamäki toimitusjohtaja, osakkuusyhtiö 
Kuntalaskenta Oy

Suomi 1967 2018

Kimmo Herranen toimitusjohtaja, Silta Oy Suomi 1973 2021
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Peter Aho on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana ja Konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 1994. Lisäksi Aho on toi-
minut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 1994 lähtien. Aho on koulutukseltaan merkonomi, minkä lisäksi Aho on 
opiskellut kauppatieteitä.

Johan Idman on toiminut Yhtiön talousjohtajana vuodesta 2017. Sitä ennen Idman on toiminut Senior Advisorina Stra-
quest Oy:ssä vuonna 2017, talousjohtajana Bright Finland Oy:llä vuosina 2013–2017, talous- ja hallintojohtajana Stereo-
scape Oy:ssä vuosina 2012–2013 sekä toimitusjohtajana Millenomia Oy:ssä vuonna 2012. Lisäksi Idman on toiminut 
Nokia Oyj:ssä erilaisissa rooleissa talouden ja kehityksen parissa vuosina 2003–2010. Sitä ennen Idman on toiminut joh-
tajana sekä projektijohtajana Nokia Mobile Phonesilla vuosina 1995–2003. Lisäksi Idman on toiminut Neste Oyj:ssä 
projekti-insinöörinä vuosina 1991–1992. Idman on toiminut hallituksen jäsenenä Nice-Business Solutions Finland Oy:ssä 
vuosina 2009–2012. Idman on koulutukseltaan kauppatieteiden sekä tekniikan maisteri.

Kati Paulin on toiminut Administer-konsernin strategiajohtajana vuodesta 2021. Sitä ennen Paulin on toiminut Silta 
Group -konsernissa sekä Silta Oy:ssä toimitusjohtajana vuosina 2018–2021, talousjohtajana vuodesta 2012, talouspääl-
likkönä vuosina 2011–2012 sekä lisäksi vuosina 2003–2011 eri rooleissa controllerina, kirjanpitäjänä sekä toimistosih-
teerinä. Paulin on toiminut Administer Group Services Oy:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020, minkä lisäksi 
hän on toiminut Silta Eesti OÜ:n hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2018 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2018 
alkaen. Paulin on lisäksi toiminut Kuntalaskenta Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2013–2015. Paulin on koulutukseltaan 
tradenomi ja hänellä on lisäksi Master of Business Administration -tutkinto (MBA).

Kati Lehesmaa on toiminut Administer Group Services Oy:ssä markkinointi- ja viestintäjohtajana vuodesta 2021. Ennen 
tätä Lehesmaa on toiminut markkinointijohtajana Taaleri Oyj:llä vuosina 2015-2021, OP-Pohjola Groupilla Customer 
Business Development Managerina vuosina 2014-2015, Service Design yksikön johtajana sekä matkustamopalveluosas-
ton johtajana Finnair Oyj:llä vuosina 2007-2012, markkinointi- ja viestintäjohtajana Deloitte & Touche Oy:ssä vuosina 
2005-2007, asiakaspalvelun kehittämispäällikkönä Ernst & Young Oy:llä vuosina 2002-2005, hallintopäällikkönä Arthur 
Andersen Oy:llä vuonna 2002 ja toimistopäällikkönä Riot Entertainment Oy:llä vuosina 2000-2001. Lehesmaa on toimi-
nut hallituksen jäsenenä Finnair Catering Oy:ssä vuosina 2008–2011, Finncatering Oy:ssä vuosina 2008–2011 sekä Finn-
air Flight Academy Oy:ssä vuosina 2009–2011. Lehesmaa on koulutukseltaan HSO-sihteeri sekä kauppatieteiden mais-
teri.

Outi Tenhola on toiminut Administerin HR-johtajana vuodesta 2019. Sitä ennen Tenhola on toiminut henkilöstöjohtajana 
Silta Oy:ssä vuonna 2018, Mikeva Oy:ssä vuosina 2016–2018 sekä Diacor Oy:ssä vuosina 2014–2016. Lisäksi Tenhola 
on toiminut työpsykologina Diacor Oy:ssä vuosina 2011–2014. Tenhola on koulutukseltaan psykologian maisteri.

Jussi Jaakkola on toiminut Administerin myyntijohtajana vuodesta 2020. Hän on lisäksi toiminut tätä ennen Yhtiön pal-
veluksessa myyntipäällikkönä ja myyntijohtajana vuodesta 2010. Jaakkola on toiminut sitä ennen vuosina 2001–2005 
sekä 2008–2010 Martela Oyj:llä myyntineuvottelijana sekä projektipäällikkönä. Jaakkola on lisäksi toiminut yhteyspääl-
likkönä Mobel Original Design Oy:llä vuosina 2005–2007 sekä myyntiedustajana Finnside Oy:ssä vuosina 1998–2001. 
Jaakkola on koulutukseltaan tradenomi.

Markus Backlund on toiminut Konsernin johtoryhmässä vuodesta 2021 lähtien ja Emce Solution partner Oy:n toimitus-
johtajana vuodesta 2008 lähtien, mitä ennen hän toimi Emce Solution Partner Oy:n operatiivisena johtajana vuosina 2006–
2008. Ennen tätä Backlund on toiminut Sentera Oyj:llä controllerina sekä Business Unit Leadina vuosina 2005–2006. 
Lisäksi Backlund on toiminut Tietonovo Oy:n toimitusjohtajana vuonna 2005, mitä ennen hän toimi yhtiössä eri rooleissa 
vuodesta 1996 lähtien. Backlund on koulutukseltaan merkonomi.

Jukka Iivonen on toiminut Adner Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2018, minkä lisäksi Iivonen toimii Administerin tieto-
hallintojohtajana. Iivonen on ennen tätä toiminut konsulttina Trimico Oy:llä vuonna 2018, operatiivisena sekä tietohal-
lintojohtajana Kovanen Yhtiöt Oy:llä vuosina 2015–2017, toimitus- ja maajohtajana TDC Hosting Oy:llä vuosina 2012–
2014, myynti- ja markkinointijohtajana sekä toimitusjohtajana Cybercom Finland Oy:llä vuosina 2010–2012 sekä vara-
puheenjohtajana TietoEnatorilla vuosina 1995–2010. Iivonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Pertti Vartiamäki on toiminut Kuntalaskenta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2018 lähtien. Lisäksi ennen sitä hän on 
toiminut myyntipäällikön tehtävissä vuodesta 1986 lähtien Administer Oy Tampereella, Konica Minolta Business Solu-
tions Finland Oy:ssä, Datainfo Tampereella ja Hi-Lam Oy:ssä. Vartiamäki on koulutukseltaan laskentatoimen merko-
nomi.

Kimmo Herranen on toiminut Silta Oy:n toimitusjohtajana ja Konsernin johtoryhmässä vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi 
Herranen on toiminut Logpoint Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 lähtien ja Masterhill Invest Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Herranen on toiminut Golf Center Oy:n liiketoimintajohtajana vuosina 2020–
2021, yrittäjänä Gaselliyritys Herranen Oy:ssä vuodesta 2016 alkaen, liiketoimintajohtajana I S Mäkinen Oy:ssä vuonna 
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2019 sekä myynti- ja markkinointijohtajana Administer Oy:ssä vuosina 2005–2016. Herranen on koulutukseltaan kaup-
patieteiden maisteri.

Yhtiön johtohenkilöitä koskeva lausunto

Tämän Esitteen päivämääränä kukaan hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä tai toimitusjohtaja ei ole viimeisen viiden (5)
vuoden aikana:

 saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin;
 toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä 

missään yhtiössä tai ollut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sen konkurssin, pesänhoidon tai 
selvitystilan aikana taikka niitä edeltävänä aikana; tai

 ollut oikeus- tai sääntelyviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen ja/tai määräämien 
seuraamusten kohteena eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön hal-
linto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoitamasta min-
kään yhtiön liiketoimintaa.

Hallituksen varajäsen Rolf Backlund on Administerin johtoryhmän jäsenen Markus Backlundin isä. Muilta osin hallituk-
sen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita.

Eturistiriidat

Osakeyhtiölaissa säädetään yhtiön johdon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 pykälän mukaan hallituksen jäsen 
tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa 
osallistua yhtiön ja kolmannen välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista 
etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Edellä mainittua sovelletaan vastaavasti myös muuhun oikeustoi-
meen sekä oikeudenkäyntiin ja muuhun puhevallan käyttämiseen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu on riippuvainen Yhtiöstä, mutta riippumaton sen merkittävistä 
osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen Julianna Borsos on riippumaton Yhtiöstä, mutta riippuvainen sen merkittävästä 
osakkeenomistajasta. Hallituksen jäsen Peter Aho on riippuvainen Yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta. 
Hallituksen jäsenet Risto Koivula ja Kai Myllyneva sekä varajäsen Rolf Backlund ovat riippumattomia sekä Yhtiöstä että 
sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Myyjä myy Osakemyynnissä Myyntiosakkeita.

Niiltä osin kuin tässä kohdassa ei ole esitetty, ei Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ole 
eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä 
välillä.

Katso lisätietoja kohdasta ”Lähipiiriliiketoimet” ja ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallituksen ja johdon osakeomis-
tukset”.

Hallituksen jäsenten ja johdon palkkiot ja etuudet

Osakeyhtiölain mukaisesti Administerin hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättävät osakkeenomistajat var-
sinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021, että 1.1.2022 alkaen hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 5 000 
euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 4 000 euroa kuukaudessa kullekin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Yh-
tiön matkustussäännön mukaisesti. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätös hallituksen jäsenten palkkioista on ehdollinen 
Listautumisen toteutumiselle.

Alla olevassa taulukossa esitetään Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän sekä Yhtiön hallituksen palkat ja palkkiot
30.9.2021 ja 30.9.2020 päättyneiltä yhdeksän kuukauden jaksoilta sekä 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä 
tilikausilta.
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(TEUR) 1.1.–30.9. 1.1.–31.12.
2021 2020 2020 2019 2018

(Tilintarkastamaton)

Toimitusjohtaja............................................. 158,3 158,0 207,7 187,2 206,6
Muu johtoryhmä........................................... 599,6 508,6 622,7 534,5 358,51)

Hallitus ......................................................... 45 41 56 56 47

Yhteensä ...................................................... 802,9 707,6 886,4 777,7 612,1

1) Vuonna 2018 ei ollut Konsernin johtoryhmää, joten taulukossa on esitetty luku Yhtiön johtoryhmän osalta.

Konserniyritysten toimitusjohtajille tai hallitusten jäsenille ei ole myönnetty rahalainoja tai annettu heitä koskevia va-
kuuksia tai muita vastuusitoumuksia. Konserniyritysten toimitusjohtajat ovat TyEL/YEL:n piirissä. Toimitusjohtajien tai 
hallitusten jäsenten tai toimielimiin aiemmin kuuluneiden henkilöiden osalta ei ole tehty muita eläkesitoumuksia. Kon-
serniyhtiöiden toimitusjohtajilla on toimitusjohtajasopimustensa mukaan irtisanomisajan palkan lisäksi oikeus erilliseen 
kuuden kuukauden kokonaispalkkaa (ilman bonuksia) vastaavaan erokorvaukseen tiettyjä toimitusjohtajasopimuksissa 
lueteltuja poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Muilta osin johtoryhmän jäsenten työ- tai palvelussopimuksista Adminis-
terin kanssa ei johdu etuja sopimuksen päättyessä.

Hallituksen ja johtoryhmän palkkioissa ei ole tapahtunut yllä kuvattua yhtiökokouksen päätöstä lukuun ottamatta olen-
naisia muutoksia 30.9.2021 jälkeen. Osa hallituksen jäsenistä on vaihtunut 30.9.2021 jälkeen.

Palkitsemisjärjestelmät

Administerilla ei ole tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevia osakepalkkiojärjestelmiä.

Administerilla on työn tuottavuuteen pohjautuvat palkkiojärjestelmät Konsernin työntekijöille ja johtoryhmän jäsenille.

Hallituksen ja johdon osakeomistukset

Administerin hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet omistavat tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 8 257 140 osa-
ketta, joko suoraan tai omistamansa yrityksen kautta, mikä vastaa tämän Esitteen päivämääränä ennen Listautumisannin 
toteuttamista 73,01 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä. Katso lisätietoja kohdasta ”Omistusra-
kenne”.

Nimi Asema Osakkeet Osakkeet, %
Peter Aho toimitusjohtaja, hallituksen jäsen 6 880 980 60,84
Julianna Borsos hallituksen jäsen 0 0
Risto Koivula hallituksen jäsen 0 0
Kai Myllyneva hallituksen jäsen 0 0
Rolf Backlund1) hallituksen varajäsen 1 102 620 9,75
Kati Paulin strategiajohtaja 0 0
Kimmo Herranen Silta Oy:n toimitusjohtaja 227 820 2,01
Jukka-Pekka Joensuu2) hallituksen puheenjohtaja 18 750 0,17
Johan Idman talousjohtaja 15 000 0,13
Jussi Jaakkola myyntijohtaja 11 970 0,11
Kati Lehesmaa markkinointi- ja viestintäjohtaja 0 0
Outi Tenhola HR-johtaja 0 0
Markus Backlund3) toimitusjohtaja, Emce Solution Partner Oy 0 0
Jukka Iivonen toimitusjohtaja, Adner Oy, Administerin tietohal-

lintojohtaja
0 0

Pertti Vartiamäki toimitusjohtaja, osakkuusyhtiö Kuntalaskenta Oy 0 0

Yhteensä 8 257 140 73,01

1) Backlund ei omista suoraan Yhtiön osakkeita. Backlund omistaa 33 % Yhtiön osakkeenomistajan Sijoitus Oy MC Invest 
Ab:n osakkeista ja 53,3 % äänistä. Sijoitus Oy MC Invest Ab omistaa 1 102 620 Yhtiön osaketta, edustaen 9,75 % Yhtiön 
osakkeista ja äänistä.

2) Joensuu ei omista suoraan Yhtiön osakkeita. Joensuu omistaa 65 % Yhtiön osakkeenomistajan Delfyne Oy:n osakkeista, ja 
joka omistaa 18 750 Yhtiön osaketta edustaen 0,17 % Yhtiön osakkeista ja äänistä.

3) Backlund omistaa 27 % Sijoitus Oy MC Invest Ab:n osakkeista ja 26,7 % äänistä. Sijoitus Oy MC Invest Ab omistaa 1 102 
620 Yhtiön osaketta, edustaen 9,75 % Yhtiön osakkeista ja äänistä.
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Hallituksen ja johtoryhmän jäsenyydet ja yhtiömiesasemat

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on tämän Esitteen päivämääränä tai viiden (5) tämän Esitteen päivämäärää 
edeltäneen vuoden aikana ollut seuraavat jäsenyydet ja/tai he ovat olleet yhtiömiehinä seuraavissa, muissa kuin Adminis-
ter-konserniin kuuluvissa, yhtiöissä:

Henkilö Nykyinen jäsenyys / yhtiömiesasema Aikaisempi jäsenyys / yhtiömiesasema
Peter Aho Asunto Oy Särkiniementie 22 (hallituksen pu-

heenjohtaja)
Anzel Oy (hallituksen varajäsen)
Asunto Oy Helsingin Eteläinen Hesperiankatu 4 
(hallituksen jäsen)

Asunto Oy Helsingin Scarlett (hallituksen 
puheenjohtaja)
Delfyne Oy (hallituksen jäsen)
ALeyeGN Oy (hallituksen jäsen)
Nordic Collective Oy (hallituksen jäsen)
TP Studio Oy (hallituksen jäsen)
Handmade Software Company Oy (hal-
lituksen jäsen)

Johan Idman Millenomia Oy (hallituksen jäsen) -
Kati Paulin - -
Kati Lehesmaa Kovasti Oy (hallituksen puheenjohtaja) Kiinteistö Oy Siuntion Golfkuja 3 (halli-

tuksen jäsen)
Outi Tenhola - -
Jussi Jaakkola - -
Markus Backlund Sijoitus Oy MC Invest Ab (hallituksen jäsen)

Hattel Horse Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Emceläiset Oy (hallituksen varajäsen)

Kiinteistö Oy Hattel Stable (hallituksen 
jäsen)

Jukka Iivonen - -
Pertti Vartiamäki - -
Kimmo Herranen Logpoint Oy (hallituksen jäsen)

Masterhill Invest Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Gaselliyritys Herranen Oy (hallituksen puheen-
johtaja)

Viestintä Ground Oy (hallituksen jäsen)
Briiffi Oy (hallituksen jäsen)

Jukka-Pekka Joensuu Netox Oy (hallituksen jäsen)
Destination Lapland Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Pepperone Oy (hallituksen jäsen)
Sunduka Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Cardu Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Delfyne Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Unified Chargers Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Villa Oktá Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Endomines Finland Oyj (hallituksen jäsen)

Taksi Helsinki Oy (hallituksen jäsen)
Ficolo Oy (hallituksen jäsen)
Alekstra Oy (hallituksen jäsen, hallituk-
sen puheenjohtaja)
Cinia One Oy (hallituksen jäsen)

Julianna Borsos Netox Oy (hallituksen varajäsen)
EAB Group Oyj (hallituksen jäsen)
Eficode Oy (hallituksen varajäsen)
MEDIVIDA Oy (hallituksen jäsen)
Greenled Oy (hallituksen varajäsen)
Primex Pharmaceuticals Oy (hallituksen jäsen)
Bocap Investment Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Bocap SME Advisors Oy (hallituksen puheen-
johtaja)
Bocap SMEs I GP Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Quuppa Oy (hallituksen varajäsen)
Feelis Helsinki Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Bocap Private Equity Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Bocap SMEs II GP Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Bocap SMEs III GP Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)

Specim, Spectral Imaging Oy Ltd (hal-
lituksen varajäsen)
Nanocomp Oy Ltd (hallituksen jäsen)
Aspocomp Group Oyj (hallituksen jäsen)
Eficode Oy (hallituksen jäsen)
9Solutions Oy (hallituksen varajäsen)
BF Finance Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
BF Yrityslaina I GP Oy (hallituksen pu-
heenjohtaja)
Bolt Group Oy (hallituksen jäsen)
Koin Capital Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
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Risto Koivula Asunto-osakeyhtiö Runeberginkatu 32 (hallituk-
sen varajäsen)
Marjakka Kommandiittiyhtiö (yhtiömies)
Otaverkko Oy (hallituksen jäsen)
Platco Oy (hallituksen jäsen)
Graniitti Services Oy (hallituksen jäsen)

Asunto-osakeyhtiö Runeberginkatu 32 
(hallituksen jäsen)
MTV Oy (hallituksen varajäsen)

Kai Myllyneva Laatulinna Oy (hallituksen puheenjohtaja)
Kjelp Oy (hallituksen jäsen)
Fellow Finance Oyj (hallituksen puheenjohtaja)
Connected Inventions Oy (hallituksen jäsen)
Duolog Works Oy (Hallituksen jäsen)
Duolog Extend Oy (hallituksen jäsen)
Duolog Warehouse Oy (hallituksen jäsen)
Duolog Oy (hallituksen jäsen)
Investacon Oy (hallituksen jäsen)
Connected Finland Oy (hallituksen jäsen)
Connected Inventions Oy (hallituksen jäsen)
Aito Kivitalot Group Oy (hallituksen puheenjoh-
taja)
Convestia Oy (hallituksen jäsen)

Asunto Oy Espoon Bakery Villas I (Hal-
lituksen jäsen)
Asunto Oy Espoon Bakery Villas II (hal-
lituksen jäsen
Promenade Research Oy (hallituksen pu-
heenjohtaja)
Accountor HR4 Oy (hallituksen puheen-
johtaja)
HR4 Solutions Oy (hallituksen puheen-
johtaja)

Rolf Backlund Sijoitus Oy MC Invest Ab (hallituksen puheen-
johtaja)
Hattel Horse Oy (hallituksen varajäsen)
CapMan Private Access IV Buyout Ky (äänetön 
yhtiömies)
IOR Backlund Ab (Hallituksen jäsen)

Aktiebolaget Snåldöhamn (hallituksen jä-
sen)
Kiinteistö Oy Hattel Stable (hallituksen 
puheenjohtaja)
Emceläiset Oy (hallituksen jäsen)

Tilintarkastajat

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta on tarkastanut tilintarkastus-
yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Timo Eerola. Timo Eerola on rekisteröity tilintar-
kastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilintarkastajarekisteriin. Ernst & Young Oy:n osoite 
on Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki. Yhtiön tilintarkastajaksi 31.12.2021 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintar-
kastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Johanna Winqvist-Ilkan. 
Johanna Winqvist-Ilkka on rekisteröity tilintarkastuslain (1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 pykälän mukaiseen tilin-
tarkastajarekisteriin.
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LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Yleistä

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa 
tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Ad-
ministerin lähipiiriin kuuluvat Yhtiön tytär- ja osakkuusyritykset sekä yhteisjärjestelyt, eli sellaiset, joista Yhtiö omistaa 
alle 100 %. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Administerin johtoon kuuluvat avainhenkilöt, joita ovat hallituksen jäsenet, toi-
mitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä, yhteisöt, joissa edellä mainituilla 
henkilöillä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta

Lähipiiriliiketoimet Yhtiön lähipiirin kanssa tapahtuvat markkinaehtoisin perustein.

Alla esitettyjen tietojen lisäksi Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä lähipiiriliiketoimia 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 
päättyneillä tilikausilla, 30.9.2021 päättyneellä yhdeksän kuukauden jaksolla eikä 30.9.2021 ja tämän Esitteen päivämää-
rän välisenä aikana.

Administer on tehnyt 1.6.2021 vuokrajohtajasopimuksen hallituksen jäsenen Kai Myllynevan kanssa. Vuokrajohtajaso-
pimuksen mukaiset Myllynevan tehtävät sisältävät Sillan hallituksen puheenjohtajana toimimisen 1.6.2021 alkaen, 1.6.-
31.7.2021 aikaisen projektiliitännäisen esiselvitystyön, Sillan väliaikaisena toimitusjohtajana toimimisen 1.8.2021 alkaen
uuden toimitusjohtajan nimittämiseen saakka ja Konsernin muutosjohtajana toimimisen 1.8.2021 alkaen. Myllynevan 
sopimus on määräaikainen 31.12.2021 saakka. Sopimukseen liittyvien lähipiiriliiketoimien arvo 1.6.2021 ja tämän Esit-
teen päivämäärän välillä oli yhteensä noin 53 000 euroa.

Katso lisätietoja Konsernin hallituksen jäsenten ja johtoryhmän palkitsemisesta kohdasta "Hallitus, johto ja tilintarkas-
tajat – Hallituksen jäsenten ja johdon palkkiot ja etuudet".
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OMISTUSRAKENNE

Administerin rekisteröity osakepääoma on tämän Esitteen päivämääränä 80 000 euroa ja se koostuu 11 310 000 Osak-
keesta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Administerilla on tämän Esitteen päivämääränä yhteensä kaksikymmentäkaksi (22) osakkeenomistajaa. Seuraavassa tau-
lukossa esitetään Administerin kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa tämän Esitteen päivämääränä:

Osakkeiden lukumäärä % osakkeista ja äänistä 
Peter Aho................................................................................... 6 880 980 60,84
Bocap SME Achievers Fund II Ky............................................ 1 900 890 16,81
Sijoitus Oy MC Invest Ab1) ..................................................... 1 102 620 9,75
Kimmo Herranen .................................................................... 227 820 2,01
Mats Hentzel ........................................................................... 199 860 1,77
Päivi Husu ............................................................................... 172 500 1,53
AB Förvaltningsfinans Del Credere ........................................ 164 820 1,46
Emceläiset Oy.......................................................................... 162 840 1,44
CreaCap Oy ............................................................................. 112 500 0,99
JP Accounting Oy Ab.............................................................. 75 750 0,67
Muut osakkeenomistajat.......................................................... 309 420 2,74

Yhtiön osakkeet yhteensä...................................................... 11 310 000 100,00

2) Yhtiön hallituksen varajäsen Rolf Backlund omistaa 33 % Yhtiön osakkeenomistajan Sijoitus Oy MC Invest Ab:n osakkeista 
ja 53,3 % äänistä.

Peter Aho omistaa tämän Esitteen päivämääränä 60,84 prosenttia Administerin Osakkeista ja äänistä. Näin ollen Peter 
Aholla on Arvopaperimarkkinalain mukainen määräysvalta Yhtiössä tämän Esitteen päivämääränä.

Administer ei ole tietoinen järjestelyistä, jotka toteutuessaan voisivat johtaa määräysvallan vaihtumiseen Yhtiössä.

Administerilla on yksi osakesarja. Osakeyhtiölain mukaisesti yksi Administerin Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiöko-
kouksessa. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Administeria koskevaan osakassopimukseen, joka päättyy 
Listautumisen yhteydessä.

Administer ei ole tietoinen sen osakkeenomistajien välisistä järjestelyistä tai sopimuksista, jotka Listautumisen jälkeen 
voisivat vaikuttaa äänioikeuksien hallintaan tai niiden käyttöön Administerin yhtiökokouksissa.
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yleistä

Yhtiön toiminimi on Administer Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiöllä on rekisteröity aputoiminimi ”Efina”, jonka 
toimiala on Atk-ohjelmistojen valmistus, myynti, vuokraus ja välitys, ja ”Administer ePalkka”, jonka toimiala on talous-
hallinnon palveluiden tuottaminen. Yhtiö on 7.3.1985 Suomessa perustettu osakeyhtiö ja siihen sovelletaan Suomen lakia. 
Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin y-tunnuksella 0593027–4. Yhtiön 
oikeushenkilötunnus (LEI-tunnus) on 743700M4YLEWP2UNWG60. Yhtiön rekisteröity osoite on Itämerenkatu 5, 
00180 Helsinki. Yhtiön puhelinnumero on 020 703 2000. Yhtiön internetsivujen osoite on www.administergroup.com. 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan kaksi (2) mukaan Yhtiön toimialana on taloushallinnon palveluiden tuottaminen. Lisäksi 
Yhtiö voi harjoittaa atk-ohjelmistojen valmistusta, myyntiä, vuokrausta ja välitystä sekä isännöintiä. 

Yhtiön Osakkeet ja osakepääoma

Yleistä

Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole ni-
mellisarvoa. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon.

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa, ja Yhtiöllä on 11 310 000 täysin mak-
settua Osaketta. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole määräyksiä enimmäis- ja vähimmäispääomasta. Osakkeet ovat euro-
määräisiä.

Listautumisesta lukien Yhtiön Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – Luo-
vutusrajoitukset (Lock-up)” kuvattujen luovutusrajoitusten puitteissa.

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on suostumus- ja lunastuslausekkeet. Yhtiön ylimääräinen yh-
tiökokous päätti 4.11.2021 poistaa lausekkeet yhtiöjärjestyksestä Listautumisen yhteydessä.

Yhtiön osakkeet on rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämässä sähköisessä arvo-osuusjärjestelmässä.

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi First Northissa. Olettaen, että Yh-
tiön listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 21.12.2021
kaupankäyntitunnuksella ADMIN ja ISIN-koodilla FI4000513411.

Yhtiön Osakkeiden ja osakepääoman historiallinen kehitys

Seuraavassa taulukossa esitetään Administerin Osakkeiden ja osakepääoman historiallinen kehitys 1.1.2018 ja tämän 
Esitteen päivämäärän välisenä aikana:

Päätöspäivämäärä Järjestely Osakkeiden 
lukumäärä en-
nen järjestelyä

Annettujen 
osakkeiden 
lukumäärä

Osakkeiden 
lukumäärä jär-
jestelyn jälkeen

Osakepääoma 
(EUR)

Rekisteröinti 
kaupparekiste-

riin
15.6.2018 Osakeanti Bocap SME 

Achievers Fund II 
Ky:lle

253 448 63 3631) 316 811 2 522,82 7.8.2018

28.2.2019 Osakevaihto 316 811 3 851 320 662 2 522,82 21.5.2019
16.8.2021 Osakeanti Emce Solu-

tion Partner Oy:n osak-
keenomistajille2)

320 662 54 1383) 374 800 2 522,82 15.10.2021

15.10.2021 Osakeanti Tilikamut 
Oy:n osakkeenomista-
jille

374 800 2 2004) 377 000 2 522,82 4.11.2021

4.11.2021 Osakekannan splittaus 377 000 10 933 000 11 310 000 2 522,82 5.11.2021
4.11.2021 Osakepääoman korotus 11 310 000 - 11 310 000 80 000 5.11.2021

1) Osakekohtainen merkintähinta 78,91 euroa.
2) Osakeannissa merkintähinta maksettiin luovuttamalla Yhtiölle Emce Solution Partner Oy:n osakekanta apporttiomaisuutena. Apporttiomaisuutta vastaan annetut 

osakkeet edustavat yli 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta tämän Esitteen päivämääränä.
3) Osakekohtainen merkintähinta 189,03 euroa.
4) Osakekohtainen merkintähinta 200,0 euroa.

Voimassa olevat Yhtiön hallituksen osakeantivaltuutukset

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3 000 000 Uuden osakkeen 
antamisesta Yhtiön Listautumisen yhteydessä. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 
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poiketen (suunnattu anti) mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen institutionaalisille sijoittajille, henkilöstölle ja yleisölle. 
Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa Lis-
tautumisannin päättymiseen saakka, mutta korkeintaan 31.5.2022 asti.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 4.11.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 osakkeen antami-
sesta. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti) esimerkiksi yri-
tyskauppojen, investointien tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi. 
Valtuutus on voimassa 31.5.2022 saakka.

Osakkeenomistajien oikeudet

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita. Päätös laskea liikkeeseen uusia 
osakkeita osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen sekä päätös myöntää optio-oikeuksia ja muita yhtiön osak-
keisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia vaatii vähintään kahden kolmasosan enemmistön yhtiökokouksessa annetuista ää-
nistä ja edustetuista osakkeista. Lisäksi tällainen päätös edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen 
syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen 
edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava syy.

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, mukaan lukien "yhdysval-
talaiset henkilöt" (kuten määritelty Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S -säännöksessä), eivät välttämättä 
voi käyttää osakkeenomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, paitsi jos osakkeet on rekisteröity kyseisen valtion 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai jos käytettävissä on poikkeus rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista.

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiötä koskevissa asioissa. Osa-
keyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen 
jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioi-
den käsittelyä varten silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhtiön tilintarkastaja tai yhtiön osakkeenomis-
tajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuu-
kautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille heidän Yhtiön osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa 
postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan Yhtiön Internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määrää-
mässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 
Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiö-
kokousta.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on arvo-osuusjärjestelmästä anne-
tun lain mukaan rekisteröity Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen 
yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiö-
kokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä 
viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka Osakeyhtiölain mukaan on yhtiökokouksen täsmäy-
tyspäivän jälkeen, ja tällainen ilmoitus tilapäisestä rekisteröinnistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Mikäli 
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava 
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä Osakeyhtiö-
laissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Eduskunta hyväksyi 7.5.2021 lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskunta-
laista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (375/2021, muutoksineen) (”Väliaikainen laki”), joka mahdollistaa 
joitain poikkeuksia Osakeyhtiölain säännöksistä osakeyhtiön yhtiökokousta koskien. Väliaikainen laki mahdollistaa sen, 
että pörssiyhtiöt ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistaja saa käyttää oikeut-
taan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä. Lisäksi Väliaikainen laki mahdollistaa sen, että pörssi-
ja First North -listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen niin, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan 
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yhtiökokouksessa vain postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Väliaikainen laki astui voi-
maan 8.5.2021 ja on voimassa 30.6.2022 saakka.

Äänioikeus

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai 
valtuutetun asiamiehen välityksellä. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa omistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Jos osak-
keenomistajan osakkeet on kirjattu useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus käyttää eri 
asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta. Osakkeenomistaja voi äänestää eri tavoin osalla omistamistaan ää-
nistä. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear 
Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon.

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten 
yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätök-
set yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä anne-
tuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osingot ja muun vapaan pääoman jakaminen

Osingon jakamisesta ja muusta varojenjaosta päättää yhtiökokous äänten enemmistöllä. Kaikki Yhtiön Osakkeet tuottavat 
yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muuhun varojenjakoon. Vallitsevan suomalaisen markkinakäytännön mukaisesti 
osinkoja maksetaan ainoastaan kerran vuodessa sen jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat hyväksyneet Yhtiön tilinpäätök-
sen ja hallituksen osingonjakoehdotuksen. Osakeyhtiölain mukaan osingon jakamista koskevan päätöksen voi kuitenkin 
tehdä yhtiökokouksen ohella myös hallitus yhtiökokoukselta saamansa valtuutuksen nojalla.

Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma 
koostuu osakepääomasta, käyvän arvon rahastoista ja uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman Osakeyhtiölain mu-
kaan ennen 1.9.2006 perustetusta mahdollisesta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut oman pääoman rahastot kuu-
luvat vapaaseen omaan pääomaan. Vapaa oma pääoma sisältää siten edellisen tilikauden voiton, edellisten tilikausien 
kertyneet voittovarat ja Yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, mukaan lukien sijoitetun vapaan oman pääoman ra-
hasto, joista on vähennetty taseen osoittama tappio, yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä eräät muut 
jakokelvottomat varat.

Osakeyhtiölaissa korostetaan yrityksen maksuvalmiuden säilyttämistä varojenjaon yhteydessä, ja näin ollen varoja ei saa 
jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää Yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttö-
myyden.

Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää. Osakkeenomistajat, 
joilla on vähintään 10 prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa vaatia, että osinkona on 
jaettava vähintään puolet emoyhtiön edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään mahdollisesti yhtiöjärjestyksen mu-
kaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä 
tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa 
olla enintään 8 prosenttia emoyhtiön omasta pääomasta.

Osinko voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa tietyltä tilikaudelta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön 
tilinpäätöksen tältä tilikaudelta ja päätettyä osingon tai vapaan oman pääoman muun jakamisen määrästä yhtiön hallituk-
sen ehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu tai vapaan oman pääoman muu jakaminen voi perus-
tua myös muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettuun tilinpäätökseen edellyttäen, että yhtiökokous on 
vahvistanut kyseisen tilinpäätöksen. Päätettäessä voiton jakamisesta on kuitenkin otettava huomioon tilinpäätöksen laa-
timisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.

Osakeyhtiölain mukaan osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakasluetteloon asianomaisena täsmäytyspäivänä mer-
kityille osakkeenomistajille tai hallintarekisteröityjen osakkeidensa haltijaksi merkityille henkilöille. Osakasluetteloa yl-
läpitää Euroclear Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Osinkoja ei makseta osakkeenomistajille, joita ei ole merkitty 
osakasluetteloon.

Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksupäivästä.

Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla.

Katso lisätietoja osinkojen verotuksesta kohdasta "Verotus".
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Lunastusvelvollisuus ja -oikeus

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on oikeutettu 
käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka 
osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lu-
nastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).

Omistuksen laimentuminen

Osakkeenomistaja, joka ei merkitse tai hanki yhtään Tarjottavaa osaketta Listautumisannissa, suhteellinen omistusosuus 
ja äänimäärä Yhtiössä laimentuvat vastaavasti.

Listautumisannissa Osakkeiden enimmäislukumäärä voi Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena kasvaa 13 
574 110 Osakkeeseen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osakkeita (14 194 
110 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan). Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat 
eivät merkitsisi Listautumisannissa Tarjottavia osakkeita tai myisi Myyntiosakkeita, heidän kokonaisomistuksensa Yhti-
össä laimenisi arviolta 16,7 prosenttia olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osak-
keita (arviolta 20,3 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Yhtiön oma pääoma per Osake 30.9.2021 oli 51,12 euroa (4.11.2021 päätettyä osakkeiden splittiä ja 15.10.2021 päätettyä 
Tilikamut Oy:n hankintaan liittyvää osakeantia ei ole huomioitu). Listautumisannin Merkintähinta on 4,86 euroa Tarjot-
tavalta osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa. Henkilöstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkin-
tähinta, eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Lisätietoja Yhtiön omistusrakenteesta on esitetty kohdassa ”Omistusrakenne”.

Osakkeiden luovutus Suomen arvo-osuusjärjestelmässä

Myytäessä osakkeita arvo-osuusjärjestelmän kautta kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä osta-
jan arvo-osuustilille. Myyntiä varten Euroclear Finlandin Infinity 2 -selvitysjärjestelmään merkitään jakotieto, ja tarvitta-
essa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus. Kauppa merkitään ennakkokaupaksi siihen saakka, kunnes 
se on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti yhtiön osakasluetteloon. Mikäli 
osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän ja ostajan osakkeet säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, osakkeiden 
myynti ei aiheuta merkintöjä arvo-osuusjärjestelmään, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja vaihdu tai osakkeita 
siirretä omaisuudenhoitotililtä myynnin seurauksena.

Valuuttakontrolli

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset 
voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava yhtiö joutuu pidättämään 
lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei soveltuvasta verosopimuksesta muuta johdu. Ulkomaalaiset, jotka ovat 
hankkineet suomalaisen osakeyhtiön osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkin-
tään ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa, ja täl-
laisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole 
voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalai-
selle.
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FIRST NORTH JA SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT

Alla oleva yhteenveto on kuvaus First North -markkinapaikasta ja Suomen arvopaperimarkkinoista yleisellä tasolla ja se 
perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa oleviin lakeihin. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä. 

Yleistä

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopapereita säänteleviä säädök-
siä ovat Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovel-
vollisuudesta, esitevaatimuksista ja julkisista ostotarjouksista, sekä markkinoiden väärinkäyttöasetus ((EU) N:o 
596/2014) (”MAR”), joka sisältää sääntelyä muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisesta sekä liikkeeseenlaskijoiden joh-
tohenkilöiden kaupparaportoinnista. Arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden ottamista julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi ja noteerattujen rahoitusvälineiden kauppaa koskeva sääntely on koottu lakiin kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä (1070/2017, muutoksineen). Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden määräysten noudattamista. Finanssi-
valvonta voi antaa tarkempaa sääntelyä Arvopaperimarkkinalain ja muiden lakien nojalla.

Arvopaperimarkkinalain vaatimukset säännellyille markkinoille, kuten esimerkiksi säännökset liputusvelvollisuudesta,
eivät koske First Northissa monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita. Tiettyjä Arvopaperimarkkina-
lain säännöksiä sovelletaan kuitenkin myös monenkeskisen kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin, kuten mark-
kinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset ja tiettyjä julkisia ostotarjouksia koskevat säännöt. Lisäksi Nasdaq First 
North Growth Market Rulebook -säännöt asettavat velvoitteita First Northissa kaupankäynnin kohteena oleville yhtiöille.

Arvopaperimarkkinalaki ja MAR määrittävät tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, jotka hakevat 
listautumista Nasdaq Helsinkiin tai First North -kauppapaikalle tai joiden arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin koh-
teena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Sisäpiiritieto on julkistettava siten, että yleisöllä on nopea pääsy kyseiseen 
tietoon ja että tietoa voidaan arvioida perusteellistesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti yleisön keskuudessa. Suoma-
lainen pörssiyhtiö eli yhtiö, jonka liikkeeseen laskemat osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, 
on velvollinen julkistamaan säännöllisesti taloudellista tietoa yhtiöstä sekä kaikki sellaiset yhtiötä koskevat seikat, joilla, 
jos ne julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisen liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden hintoi-
hin. Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöt sisältävät myös velvollisuuden julkistaa säännöllisesti talou-
dellista tietoa yhtiöstä sekä muita jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä, joiden sisällöstä on määrätty 
Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä. Julkaistu tieto on myös pidettävä yleisön saatavilla.

Arvopaperimarkkinalaki sisältää myös tiettyjä säännöksiä First Northissa listatuista arvopapereista tehtävistä julkisista 
ostotarjouksista. Nämä säännökset sääntelevät muun muassa ostotarjouksen tekemisen yhteydessä noudatettavia menet-
telytapoja, tarjousvastiketta sekä tiedonantovelvollisuutta tarjouksen yhteydessä. First Northissa listatuista osakkeista teh-
tävän ostotarjouksen tekijä ei saa asettaa ostotarjouksen kohteena olevien arvopaperien haltijoita eriarvoiseen asemaan. 
Ostotarjouksen tekijän on myös annettava kohdeyhtiön arvopaperien haltijoille olennaiset ja riittävät tiedot, joiden perus-
teella arvopaperin haltijat voivat tehdä perustellun arvion ostotarjouksesta. Ostotarjous on julkistettava sekä toimitettava 
tiedoksi arvopaperien haltijoille, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjälle ja Finanssivalvonnalle. Ostotarjouksen te-
kijää koskevat myös Arvopaperimarkkinalain mukaiset velvoitteet koskien tarjouksen korottamista ja hyvittämistä. Osa-
keyhtiölain vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi myös First Northissa kau-
pankäynnin kohteeksi otettuihin osakkeisiin. Pakollisia julkisia ostotarjouksia koskevaa sääntelyä ei sovelleta First Nort-
hissa listattuihin arvopapereihin. Lisätietoja Osakeyhtiölain vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevista säännöksistä 
on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Lunastusoikeus ja -velvollisuus”.

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä julkistamisvaatimusten rikkomisesta, sisäpiiritiedon väärinkäy-
töstä, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista. Säännöksissä kuvattu toiminta on kri-
minalisoitu. MAR:ssa, Arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on 
annettu Finanssivalvonnalle oikeuden määrätä muun muassa julkistamisvelvollisuutta, sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, 
markkinoiden manipulaatiota ja johtohenkilöiden kaupparaportointia koskevien säännösten rikkomisesta hallinnollisia 
sanktioita lukuun ottamatta tilanteita, joissa tahoa epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomiois-
tuimessa vireillä olevassa rikosasiassa tai taholle on annettu samasta teosta lainvoimainen tuomio. Finanssivalvonta voi 
esimerkiksi antaa julkisen varoituksen, kieltää henkilöä käymästä kauppaa rahoitusvälineillä taikka määrätä rike- tai seu-
raamusmaksun. 

Kaupankäynti ja kauppojen selvitys First Northissa

First North on pohjoismainen vaihtoehtoinen markkinapaikka osakekaupankäynnille. First Northia ylläpitää Nasdaq Hel-
sinki. Arvopapereiden kauppa ja selvitys tapahtuu First Northissa euroissa ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli, 
tick size) arvopapereiden noteerauksissa riippuu osakkeen hinnasta. Osakkeiden, joiden arvo on 0,00-0,499 euroa, tikki-
väli on 0,001, osakkeiden, joiden arvo on 0,50-0,995 euroa, tikkiväli on 0,005 ja yli 1 euron arvoisten osakkeiden tikkiväli 
on 0,01. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan ainoastaan euroissa. Kaupankäynti First Northin osakemarkkinoilla tapahtuu 
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INET Nordic -kaupankäyntijärjestelmässä. Kaupankäynti koostuu kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta 
kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeilla tehdyt kaupat selvitetään yleensä Euroclearin auto-
maattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity 2) toisena pankkipäivänä kaupantekopäivästä (T+2), elleivät osapuolet ole 
toisin sopineet.

Arvo-osuusjärjestelmä

Yleistä

Kaikkien Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet liik-
keeseen siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikoilla, 
on huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita ar-
vopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa 
arvopaperikeskuksena toimii Euroclear Finland Oy, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja kansal-
lisella tasolla. Euroclear Finland pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoi-
sista arvopapereista. Euroclear Finlandin rekisteröity osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki. Suomalaisessa 
arvopaperikeskuksessa on pidettävä liikkeeseenlaskijoiden lukuun osakasluetteloita arvo-osakkeenomistajista.

Kirjaamismenettely

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien tai näiden omaisuudenhoitajien on avattava 
arvo-osuustili tilinhoitajayhteisössä taikka hallintarekisteröitävä osakkeet tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaiset 
osakkeenomistajat eivät saa hallintarekisteröidä omistamiaan osakkeita Suomessa. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole 
vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi 
merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan arvo-
osuustilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitajayhteisö vahvistaa kirjauksen toimittamalla kyseisen arvo-osuustilin hal-
tijalle ilmoituksen arvo-osuustileille tehdystä kirjauksesta. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omis-
tuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä.

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä tiedot tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien 
oikeuksien haltijoista tai hallintarekisteröinnin hoitajasta, joka hallinnoi hallintarekisteröidyn tilin varoja, sekä tieto tilin-
hoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Lisäksi arvo-osuustilin tulee sisältää tiedot tilille kirjattujen arvo-osuuksien 
lajista ja määrästä sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Mahdollisesta 
hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja kaikki tilinhoitajayhteisöt ovat velvollisia pi-
tämään saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisina, vaikka eräät rekisteriin liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin tilin-
omistajan nimi ja osoite) ovat julkisia, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus 
pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröinneistä. Yhtiön on kuitenkin pidettävä osakasluettelo jokaisen nähtä-
villä yhtiön pääkonttorissa tai, mikäli yhtiö kuuluu arvo-osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suo-
messa, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta.

Kukin tilinhoitajayhteisö on ankarassa vastuussa virheistä ja puutteista kirjaustoiminnassa sekä salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta. Mikäli tilinhaltijalle on aiheutunut vahinkoa virheellisen kirjauksen tai muun virheen tai puutteen vuoksi, 
eikä asianomainen tilinhoitajayhteisö pysty korvaamaan tällaista vahinkoa johtuen maksukyvyttömyydestä, joka ei ole 
tilapäistä, on tilinomistaja oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjaus-
rahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenteri-
vuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun käyvän arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 
miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta 
tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaatavan määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvolli-
suus on rajoitettu samaan vahinkotapaukseen liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon.

Arvopaperien säilyttäminen ja hallintarekisteröinti

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun Euroclear Finlandin hyväksy-
män suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan puolestaan. Hallintarekisteröityjen osakkeiden nojalla ei voida 
käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin oikeutta nostaa 
varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröityjen osakkei-
den omistaja voi yhtiökokouksiin osallistumista ja yhtiökokouksessa äänestämistä varten hakea osakkeiden merkitsemistä 
tilapäisesti osakasluetteloon, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon 
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa 
ilmoitettavana ajankohtana.
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Hallintarekisteröinnin hoitajan on pyydettäessä ilmoitettava Finanssivalvonnalle sekä asianomaiselle yhtiölle nimiinsä 
rekisteröityjen osakkeiden todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien 
osakkeiden määrä. Mikäli todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröinnin hoitajan on 
ilmoitettava vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava edustajan kirjal-
linen vakuutus siitä, että osakkeiden todellinen osakkeenomistaja ei ole suomalainen luonnollinen henkilö tai oikeushen-
kilö. Esimerkiksi Euroclear Bank S.A./N.V. ja Clearstream toimivat tilinhoitajina Suomen arvo-osuusjärjestelmissä ole-
villa tileillään. Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta jolla 
ei ole arvo-osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta sekä euromääräinen tili pankissa.

Sijoittajien korvausrahasto

Suomen lain mukaan sijoittajat jaetaan ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Ammattimaisia sijoittajia ovat 
sellaiset liikeyritykset ja julkisyhteisöt, joiden voidaan olettaa tuntevan arvopaperimarkkinat ja niiden riskit. Asiakas voi 
lisäksi itse kirjallisesti ilmoittaa olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja. 
Yksityishenkilöt ovat kuitenkin pääsääntöisesti ei-ammattimaisia sijoittajia.

Luottolaitosten ja asiakasvaroja hallinnoivien tai hallussaan pitävien sellaisten sijoituspalveluyritysten, jotka eivät tarjoa 
vain yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä, on 
kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa sijoittajien selvien, riidattomien ja erääntyneiden saamis-
ten suorituksen silloin, kun sijoituspalveluyritys tai luottolaitos ei muuten pysty muun kuin tilapäisen maksukyvyttömyy-
den vuoksi maksamaan sijoittajien saamisia tietyn määräajan kuluessa. Korvausrahasto korvaa ainoastaan ei-ammatti-
maisten sijoittajien saamisia. Sijoittajalle maksetaan 90 prosenttia hänen saamisestaan, kuitenkin enintään 20 000 euroa. 
Rahasto ei korvaa osakekurssien laskusta tai vääristä sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, joten asiakas vastaa edelleen 
omien sijoituspäätöstensä seurauksista. Luottolaitosten tallettajille korvataan pankin maksukyvyttömyystilanteessa saa-
miset 100 000 euroon asti talletussuojarahaston varoista. Tallettajan varat ovat joko talletussuojarahaston tai korvausra-
haston piirissä, joten samoilla varoilla ei ole kaksinkertaista suojaa.
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VEROTUS 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön ja val-
litsevaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä ja sen tulkinnassa saattavat vaikuttaa verotuk-
seen myös takautuvasti. Alla oleva yhteenveto ei ole tyhjentävä eikä siinä ole otettu huomioon tai selvitetty minkään muun 
maan kuin Suomen verolainsäädäntöä tai oikeus- ja verotuskäytäntöä. Sijoittajan verotuksellisen kotipaikan ja Suomen 
verolainsäädäntö voivat vaikuttaa Tarjottavista osakkeista saatavaan tuottoon, ja sijoitusta harkitsevien tulisi kääntyä 
veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen 
liittyvistä veroseuraamuksista Suomessa tai muualla. Sijoittajien, joiden verotukseen jonkin muun maan lainsäädäntö 
saattaa vaikuttaa, tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen heidän yksilöllisiin olosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamus-
ten selvittämiseksi.

Suomen verotus

Seuraavassa käsitellään yleisesti olennaisia Suomen tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuksia, joilla saattaa olla merkitystä 
Listautumisannin kannalta. Alla oleva kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin luonnollisiin 
henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään myös esimerkiksi osingonjakoon sekä Osakkeiden myynnistä saata-
vaan luovutusvoittoon soveltuvaa Suomen verolainsäädäntöä.

Seuraavassa ei käsitellä Yhtiön itsensä tai sen työntekijöiden tai heidän omistamiensa yhtiöiden verotusta tai veroseuraa-
muksia, jotka kohdistuvat muihin osakkeenomistajiin, joiden verotukseen sovelletaan erityissäännöksiä. Tällaisia osak-
keenomistajia ovat muun muassa tuloverosta verovapaat yhteisöt, liiketoimintaa harjoittamattomat yhteisöt, avoimet yh-
tiöt, kommandiittiyhtiöt, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan verotettavat luonnolliset henkilöt ja luonnol-
liset henkilöt, jotka vuodesta 2020 lähtien sovellettavan lainsäädännön mukaisesti omistavat osakkeita osakesäästötilin 
kautta. Seuraavassa ei myöskään käsitellä ulkomaisten väliyhteisöjen Suomessa yleisesti verovelvollisten osakkaiden ve-
roseuraamuksia, yritysjärjestelyitä koskevia erityissäännöksiä eikä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.

Tämä kuvaus perustuu seuraaviin lakeihin:

 tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen),
 lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen),
 lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen),
 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen), ja
 verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995, muutoksineen).

Lisäksi seuraavassa on otettu huomioon oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, jotka ovat voi-
massa ja saatavilla tämän Esitteen päivämääränä. Verolainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä sekä veroviranomaisten kannanot-
toja voidaan tulevaisuudessa muuttaa, ja näillä muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus.

Yleistä

Verovelvollisen verovelvollisuusasema määrittää Suomen verotusoikeuden laajuuden. Yleisesti verovelvolliset ovat Suo-
messa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta tu-
losta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan tuloverotukselliseen kiinteään toimipaikkaan liittyviä tu-
loja verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltu-
mista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa. 

Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen 
kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan, ellei 
hän näytä, ettei hänellä ole kyseisenä verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotulo verotetaan progressiivisen 
veroasteikon mukaan. Enintään 30 000 euron kalenterivuoden pääomatulo verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan 
ja 30 000 euroa ylittävä osuus kalenterivuoden pääomatulosta verotetaan 34 prosentin verokannan mukaan. Suomen lain 
mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista 
tuloistaan. Ulkomainen yhteisö voidaan katsoa Suomessa yleisesti verovelvolliseksi 1.1.2021 alkaen, mikäli sen tosiasi-
allisen johtopaikan katsotaan olevan Suomessa. Kuitenkin toisessa ETA-valtiossa perustetun tai rekisteröidyn sijoitusra-
hastolain (213/2019, muutoksineen) 1 luvun 2 §:n 17 kohdassa tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen sekä toisessa ETA-
valtiossa perustetun tai rekisteröidyn vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen) 2 luvun 1 
§:ssä tarkoitetun vaihtoehtorahaston osalta noudatetaan siirtymäaikaa, jonka nojalla vastaavaa sääntöä sovelletaan vasta 
vuodelta 2023 toimitettavasta verotuksesta lähtien. Lisäksi Suomessa rajoitetusti verovelvolliset ovat velvollisia maksa-
maan yhteisöveroa Suomessa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa tulosta. Yhteisöverokanta Suomessa on tällä het-
kellä 20 prosenttia.
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Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja luovutukseen liittyvistä veroseuraamuksista 
Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.

Henkilöstöanti

Tuloverolain mukaan työnantaja voi tarjota uusia osakkeitaan työntekijälle 10 prosentin alennuksella ilman, että siitä 
syntyy verotettavaa etuutta. Alennus on tuloverolaissa säädetyn mukaisesti pääsääntöisesti osakkeiden käyvän arvon ja 
uusien osakkeiden merkintähinnan välinen erotus. Työnantajan tarjoamien osakkeiden tulee olla uusia liikkeeseen lasket-
tuja osakkeita ja osakkeita tulee tarjota henkilöstön enemmistölle, jotta anti täyttää verovapauden edellytykset. Jos tulo-
verolaissa säädetyt ehdot täyttyvät muutoin ja alennus on enemmän kuin 10 prosenttia käyvästä hinnasta, kyseinen ylittävä 
alennuksen osuus katsotaan työntekijän verotettavaksi ansiotuloksi. Veronalainen etu syntyy, kun työntekijä merkitsee 
hänelle Henkilöstöannissa tarjotun uuden osakkeen.

Yhtiön käsityksen mukaan Henkilöstöantiin soveltuu tuloverolain 66 § ja alennus ei ole veronalaista tuloa. Jos vastoin 
Yhtiön käsitystä katsottaisiin, että tuloverolain mukainen henkilöstöannin verovapaus ei sovellu Henkilöstöantiin, ve-
ronalainen etu tullaan ottamaan huomioon ennakonpidätyksissä ja ilmoittamaan Verohallinnolle siten kuin verolainsää-
däntö edellyttää. Henkilöstöannissa Tarjottavia osakkeita merkitsevien henkilöiden verotuskohtelu riippuu siitä, onko 
merkitsevä taho luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja muista merkitsevän tahon verotukselliseen asemaan liittyvistä 
seikoista.

Osinkojen ja pääomanpalautusten verotus

Osinkojen verokohtelu riippuu siitä, onko osinkoja jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Suomen tuloverolain 33 a §:n 
2 momentin mukaisella julkisesti noteeratulla yhtiöllä (”Noteerattu yhtiö”) tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat 
asetettu kaupankäynnin kohteeksi:

 kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (1070/2017, muutoksineen) tarkoitetulla säännellyllä mark-
kinalla;

 muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella; tai
 kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 

edellyttäen, että osake on asetettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

First North on monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, kuten yllä on esitetty, joten julkisesti kaupankäynnin kohteena 
olevan yhtiön osingon jakamiseen liittyvät säännökset soveltuvat Yhtiön osingon verotukseen.

Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentti) tuloverolain 33 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta Noteeratusta yhtiöstä verotetaan osingonjakona. Näin ollen seuraavassa kuvattu soveltuu myös 
varojenjakoon Yhtiön vapaan oman pääoman rahastosta.

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön elinkeinotoimintaan kuulumattomista Noteeratusta yhtiöstä saa-
mista osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Sovellettava verokanta 
on tällä hetkellä 30 prosenttia siltä osin kuin pääomatulot kalenterivuonna ovat enintään 30 000 euroa ja 34 prosenttia 30 
000 euroa ylittäviltä osin.

Kun Noteerattu yhtiö jakaa osinkoa Suomessa yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille tai kuolinpesille, sen on 
tehtävä jakamastaan osingosta ennakonpidätys. Tämän Esitteen päivämääränä osingosta tehtävän ennakonpidätyksen 
määrä on 25,5 prosenttia. Yhtiön pidättämä vero hyvitetään osingonsaajan lopullisessa verotuksessa. 

Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö, ennakonpidä-
tyksen suuruus on 50 prosenttia, jos osinkoa jakava Noteerattu yhtiö tai osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei saa tai 
säilyttäjä ei voi toimittaa Verohallinnolle vaadittuja osingonsaajaa koskevia yksilöintitietoja.

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön on tarkistettava, että esitäytetyssä veroilmoituksessa hänen ve-
rovuonna saamansa osinkotulot on raportoitu oikein ja tarvittaessa korjattava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikeat 
määrät veroilmoitukseen.

Suomalaiset osakeyhtiöt

Osingot, joita Noteerattu yhtiö saa toiselta Noteeratulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet 
kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla tässä 
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yhteydessä tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loput 25 
prosenttia verovapaata tuloa.

Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 100 prosentti-
sesti verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa 
jakavan Noteeratun yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet
eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuu-
teen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia loppuosan ollessa verovapaata tuloa.

Hallintarekisterin kautta omistavan tahon ollessa Suomessa yleisesti verovelvollinen yhtiö, ennakonpidätyksen suuruus 
on 50 prosenttia, jos osinkoa jakava Noteerattu yhtiö tai osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä ei voi 
toimittaa Verohallinnolle vaadittuja osingonsaajaa koskevia yksilöintitietoja.

Rajoitetusti verovelvolliset

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle maksamasta osingosta on suomalainen osingonmaksaja pää-
sääntöisesti velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita ve-
roja Suomessa.

Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä hetkellä 20 prosenttia. 
Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle ja muille kuin yhteisömuotoisille tulonsaajille maksettu-
jen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä hetkellä 30 prosenttia. Lähdevero voi alentua tai poistua osinkoon sovellettavan 
verosopimuksen nojalla.

Lähdeveroa ei kuitenkaan peritä osingoista, joiden saaja on niin sanotun emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutok-
sineen) 2 artiklassa tarkoitettu Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö, joka välittömästi omistaa vähintään 10 
prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta, ja joiden osalta myös muut edellytykset emo-tytäryhtiödirek-
tiivin (2011/96/EU, muutoksineen) mukaisten etujen myöntämiseksi täyttyvät.

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai niihin 
sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhteisölle. Lähdeveroa ei peritä Suomessa osingoista, jotka suomalainen yhtiö on maksanut Suomessa ra-
joitetusti verovelvolliselle yhteisölle edellyttäen, että (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) osin-
gonsaajan kotivaltioon sovelletaan Neuvoston virka-apudirektiiviä (2011/16/EU, muutoksineen) tai sopimusta koskien 
virka-apua ja tietojenvaihtoa veroasioissa; (iii) osinkoa saava yhtiö on tuloverolain 33 d §:n 4 momentissa tai elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä vastaava yhteisö; (iv) osinko olisi kokonaan 
verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhtiölle tai yhteisölle maksettuna; ja (v) osinkoa saava yhtiö näyttää (kotimaansa 
veroviranomaisten antamalla todistuksella), että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää 
osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.

Edellä mainitun rajoittamatta osinko on vain osittain verovapaa, jos Osakkeet kuuluvat osinkoja vastaanottavan yhteisön 
sijoitusomaisuuteen eikä osinkoja vastaanottava yhtiö ole emo-tytäryhtiödirektiivin edellytykset täyttävä yhteisö ja omista 
suoraan vähintään kymmentä prosenttia jakavan yhtiön pääomasta. Tässä tapauksessa sovellettava lähdeverokanta on 
tällä hetkellä 15 prosenttia. Edellytys tälle verokohtelulle on, että vastaanottavan yhteisön kotipaikka on edellä kohdissa 
(i) ja (ii) esitetyt vaatimukset täyttävässä valtiossa ja yhteisö täyttää kohdassa (iii) esitetyt edellytykset. Sovellettavasta 
kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevasta sopimuksesta riippuen sovellettava lähdevero voi olla myös alempi 
kuin 15 prosenttia.

Kun suomalaisen yhtiön osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä arvo-osuustilillä, osinkoja maksava suomalainen yh-
tiö maksaa osingot hallintarekisteröidylle arvo-osuustilille, jonka omaisuudenhoitaja välittää maksetut osingot tosiasial-
lisille edunsaajille. Vuodesta 2021 alkaen hallintarekisteröidyille osakkeille maksettaviin osinkoihin voidaan soveltaa 
verosopimuksessa määrättyä alempaa lähdeveroprosenttia, mikäli osinkoa jakava noteerattu yhtiö tai rekisteröity säilyt-
täjä on huolellisesti selvittänyt osingonsaajan asuinvaltion sekä varmistanut verosopimuksen soveltuvuuden kuten tar-
kemmin edellytetään rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, muutoksineen) 10 b §:ssä. 
Lisäksi osinkoa jakavalla noteeratulla yhtiöllä ja rekisteröityneellä säilyttäjällä on velvollisuus toimittaa Verohallinnolle 
rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978, muutoksineen) 10 c §:ssä sekä verotusmenette-
lystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) 15 e §:ssä tarkemmin yksilöidyt yksityiskohtaiset tunnistetiedot osingon-
saajasta. Mikäli yksityiskohtaisia tunnistetietoja ei ole toimitettu, on hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavasta 
osingosta pidätettävä 35 prosentin suuruinen lähdevero. Osingonsaajalla on tällaisessa tilanteessa mahdollisuus hakea 
Verohallinnolta lähdeveron palautusta siltä osin kuin edellytykset alemman lähdeveroprosentin soveltamiselle ovat ole-
massa.



110

Mikäli osingonsaajana on Euroopan talousalueella asuva rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö, hän voi tietyin 
edellytyksin vaatia, että suomalaisen yhteisön maksamien osinkojen verotus toimitetaan lähdeverotuksen sijasta verotus-
menettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä. 

Luovutusvoittoverotus

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt

Osakkeiden myynnistä (muuten kuin elinkeinotoiminnan harjoittamisen yhteydessä) syntynyt luovutusvoitto tai -tappio 
verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta vähennyskelpoi-
sena luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pää-
omatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa on vero ylimenevästä määrästä 34 prosenttia).

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet 
kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää verotuksessa hankintameno-
olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 
prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimi-
sesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvät hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida siten vähentää erikseen 
myyntihinnasta.

Luonnollisten henkilöiden osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää ensisijaisesti verovelvol-
lisen luonnollisen henkilön luovutusvoitosta ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja viitenä luovutusta seuraa-
vana verovuotena. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulojen alijäämää laskettaessa kyseiselle verovuodelle eikä 
sen perusteella siten myönnetä alijäämähyvitystä. Mikäli verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutus-
hinnat ovat enintään tuhat euroa, (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla 
verovapaata), osakkeista saatu luovutusvoitto ei ole veronalaista tuloa, eikä myöskään luovutustappio ole vähennyskel-
poinen, jos lisäksi kyseisen omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään tuhat euroa.

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on täydennettävä esitäytettyyn veroilmoitukseensa tiedot 
verovuonna tapahtuneista arvopaperien, kuten Osakkeiden, luovutuksista ja hankinnoista.

Suomalaiset osakeyhtiöt

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta anne-
tun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa.

Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto lasketaan useimmilla suomalaisilla yleisesti verovelvollisilla osakeyhti-
öillä verovuodesta 2020 alkaen yksinomaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Tällaisen yhtiön omista-
mat osakkeet voivat kuulua eri omaisuuslajeihin, joita ovat käyttö-, vaihto-, sijoitus- ja rahoitusomaisuus sekä verovuo-
desta 2020 alkaen myös muun omaisuuden omaisuuslaji. Osakkeiden luovutusten ja arvonalentumisten verokohtelu vaih-
telee osakkeiden omaisuuslajista riippuen.

Luovutusvoitto (sekä luovutustappio) lasketaan vähentämällä luovutushinnasta todellisen hankintahinnan ja myyntikus-
tannusten yhteismäärä.

Useimpien osakeyhtiöiden elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvien osakkeiden mahdollinen luovutustappio voidaan 
lähtökohtaisesti vähentää muista elinkeinotoiminnan tuloista kunkin omaisuuslajin asettamien edellytysten ja rajoitusten 
mukaisesti. Elinkeinotoiminnan tulolähteen vahvistetut tappiot voidaan vähentää tappiovuotta seuraavien kymmenen 
vuoden aikana elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavasta tulosta yleisten tappiontasausta koskevien sääntöjen mukai-
sesti. Useimmilla yhtiöillä kuitenkin esimerkiksi muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvat useimpien osakkeiden luo-
vutustappiot ovat vähennettävissä vain samaan omaisuuslajiin kuuluvista luovutusvoitoista verovuonna tai sitä seuraavien 
viiden verovuoden aikana muun omaisuuden omaisuuslajin luovutusvoitoista.

Yhtiön saamat luovutusvoitot sellaisista elinkeinotoimintaan kuuluvista käyttöomaisuusosakkeista, jotka yhtiö on omis-
tanut vähintään vuoden ajan ja jotka oikeuttavat vähintään 10 prosenttiin yhtiön osakepääomasta, voivat olla tietyillä 
edellytyksillä verovapaita. Luovutustappiot tällaisista verovapaasti luovutettavissa olevista osakkeista ovat tässä tapauk-
sessa verotuksessa vähennyskelvottomia. Käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin verovapaasti luovutettavien osak-
keiden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksista saaduista ve-
ronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna.
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Rajoitetusti verovelvolliset

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden myynnistä 
saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja soveltuvassa vero-
sopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuu-
deksi, tai luovutuksen kohteena olevan yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai use-
ammasta Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä.

Varainsiirtoverotus

Suomessa uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen ja merkinnän yhteydessä ei makseta Suomessa varainsiirtoveroa. 
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden, kuten First Northissa noteerattujen osakkeiden, luovutuksesta kiin-
teää rahavastiketta vastaan ei pääsääntöisesti peritä Suomessa varainsiirtoveroa. Verovapauden edellytyksenä on se, että 
välittäjä tai muu kaupan osapuoli on sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) määritelty sijoituspalveluyritys, ul-
komainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai se, että luovutuksensaaja 
on hyväksytty kaupan osapuoleksi markkinoilla, jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai muu kaupan osapuoli ei ole 
varainsiirtoverolaissa määritelty arvopaperikauppias (toisin sanoen välittäjä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei 
ole sivuliikettä tai -konttoria Suomessa), verovapauden edellytyksenä on lisäksi se, että luovutuksensaaja ilmoittaa luo-
vutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä tekee vuosi-ilmoituk-
sen veroviranomaisille verotusmenettelystä annetun lain mukaisesti.

Verovapauden piirissä eivät ole tietyt erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoituksena tai varojen jakona 
tapahtuva luovutus tai osakkeiden luovutus, jossa vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta. Verovapaus ei 
myöskään koske osakkeiden luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lunas-
tusvelvollisuuden täyttämiseksi. Erityisten sääntöjen perusteella verovapaus soveltuu tiettyjen edellytysten täyttyessä 
myös listautumisten yhteydessä, vaikka verovapaus ei yleisesti ottaen koske luovutusta, joka perustuu sellaiseen tarjouk-
seen, joka on tehty sen jälkeen, kun tarkoitettu kaupankäynti arvopaperilla on päättynyt, tai ennen kuin kaupankäynti on 
alkanut.

Mikäli osakkeiden luovutus ei täytä varainsiirtoverovapauden edellytyksiä, ostajan on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 
prosenttia luovutushinnasta. Varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden luovutuksiin sovelletaan 2 prosentin 
verokantaa. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen 
tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, myyjän on perittävä vero 
ostajalta ja suoritettava se Suomen veroviranomaisille. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luotto-
laitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen 
perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen valtiolle. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa 
yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaihto-
ehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakkeiden luovutuksesta ei peritä varainsiirtoveroa, ellei siir-
ron kohteena ole kotimaisen asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, kiinteistöholdingyhtiön tai muun 
kiinteistöosakeyhtiön osakkeita.

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa.
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN

Järjestämissopimus

Administerin, Pääjärjestäjän ja Myyjän odotetaan tekevän arviolta 20.12.2021 Listautumisantia koskevan järjestämisso-
pimuksen (”Järjestämissopimus”).

Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjällä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin 
edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat tietyt merkittävät haitalliset muutokset liittyen
Administerin liiketoimintaan, johtoon, taloudelliseen tilaan, liiketoiminnan tulokseen tai Administerin tulevaisuudennä-
kymiin sekä tietyt muutokset muun muassa kansallisissa tai kansainvälisissä poliittisissa tai taloudellisissa olosuhteissa.

Administerin odotetaan antavan Järjestämissopimuksessa tavanomaisia vakuutuksia Pääjärjestäjälle liittyen muun muassa 
Administerin liiketoimintaan, taloudelliseen tietoon, lakien ja säännösten noudattamiseen, Osakkeisiin sekä Esitteen si-
sältöön. Yhtiö sitoutuu Järjestämissopimuksessa tietyin ehdoin korvaamaan Pääjärjestäjälle mahdolliset vahingot ja kulut 
Listautumisantiin liittyen.

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, (ii) institutionaalisille sijoittajille 
Suomessa ja private placement -järjestelyissä kansainvälisesti, sekä (iii) henkilöstöannista Yhtiöön tai sen konserni- ja 
osakkuusyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa sekä Yhtiön ja sen konserni- ja osak-
kuusyhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille Suomessa. Tarjottavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla re-
kisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisesti.

Luovutusrajoitukset (Lock-up)

Yhtiön odotetaan sitoutuvan siihen, ettei se ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 180 päivän 
aikana kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla osakkeilla 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 (tai julkisesti ilmoita tällaisesta toimesta) suoraan tai välillisesti Osakkeita tai arvopa-
pereita, 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, tai luovuta 
Yhtiön osakkeenomistajille ehdotusta edellä mainittujen toteuttamiseksi. Luovutusrajoitus ei koske Listautumisannin to-
teuttamiseen liittyviä toimenpiteitä eikä normaalin markkinakäytännön mukaisesti mahdollisesti luotujen työntekijöiden 
palkitsemisohjelmien nojalla annettavien osakkeiden luovutusta eikä mahdollisten yrityskauppojen vastikkeena annetta-
via osakkeita, edellyttäen, että osakkeiden saajat sitoutuvat vastaaviin luovutusrajoituksiin Yhtiön luovutusrajoituksen 
jäljellä olevaksi kestoajaksi.

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä. on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti 
Henkilöstöantiin osallistuvat sitoutuvat siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 365 päivän aikana ilman Pää-
järjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, sitoudu myymään, myy optio-oikeutta osak-
keisiin 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 Osakkei-
siin tai ovat vaihdettavissa tai muutettavissa Osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta sopimusta, jolla Osak-
keen omistuksen taloudelliset vaikutukset siirtyvät kokonaan tai osittain riippumatta siitä, toteutetaanko tällainen toimen-
pide Osakkeiden tai muiden arvopaperien toimituksella, käteisellä tai muutoin. Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoi-
tukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille.

Myyjän ja muiden Yhtiön osakkeenomistajien odotetaan sitoutuvan siihen, etteivät ne Toteuttamispäätöstä seuraavan 180
päivän aikana ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta 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. Luovutus-
rajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 
Sitoumus ei koske Myyntiosakkeiden myymistä Listautumisannissa tai sellaisia Osakkeita, jotka sitoumuksen antaja mah-
dollisesti merkitsee Listautumisannissa tai hankkii First Northista Yhtiön osakkeiden ensimmäisen kapankäyntipäivän 
jälkeen.
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Lisäosake-erä

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan antavan Pääjärjestäjänä toimivalle Evlille oikeuden lisätä Tarjottavien 
osakkeiden määrää enintään 620 000 Uudella osakkeella yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi 
Listautumisannin yhteydessä (”Lisäosake-erä”). Mikäli Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa 
voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 2 884 110 Uutta osaketta ja myydä 1 900 890 Myyntiosaketta (yhteensä 
4 785 000 Tarjottavaa osaketta), jolloin Tarjottavien osakkeiden osuus Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista osakkeista 
ja äänistä välittömästi Listautumisannin jälkeen on noin 33,7 prosenttia.

Merkintäsitoumukset

Ankkurisijoittajat ovat aikavälillä 12.11.-27.11.2021 kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita Mer-
kintähinnalla Listautumisannissa tietyin tavanomaisin edellytyksin, yhteensä 12,6 miljoonan euron edestä. Merkin-
täsitoumusten ehtojen mukaan Yhtiö sitoutuu allokoimaan kullekin Ankkurisijoittajalle täysimääräisesti heidän etukätei-
sen merkintäsitoumuksensa mukaisen määrän ja näin ollen Ankkurisijoittajilla on allokaatioetuoikeus suhteessa muihin 
sijoittajiin. Ankkurisijoittajille näin varattu osuus edustaa siten noin 62,2 prosenttia Tarjottavista osakkeista ilman Lisä-
osake-erää (noin 54,2 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita seuraavasti:

 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,0 miljoonalla eurolla;
 Aurator Varainhoito Oy 1,6 miljoonalla eurolla;
 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 1,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Fincorp Ab 1,0 miljoonalla eurolla;
 Oy Talcom Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Oy Cata-Holding Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Sijoitus Oy MC Invest Ab 0,5 miljoonalla eurolla;
 Jouni Monto Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Eyemaker’s Finland Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Vikakono Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 K22 finance Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Suotuuli Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Oy Novatum Ab 0,2 miljoonalla eurolla;
 Taloustieto Incrementum Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantanplan Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Rantalainen-Yhtiöt Oy 0,2 miljoonalla eurolla;
 Sulovilen Oy 0,1 miljoonalla eurolla; ja 
 Harry Lindström 0,1 miljoonalla eurolla.

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat noin 62,2 prosenttia Tarjottavista osakkeista ilman Lisäosake-erää
olettaen, että (i) Myyjä myy enimmäismäärän Myyntiosakkeita, ja että (ii) Yhtiö laskee liikkeelle 2 264 110 Uutta osaketta 
(noin 54,2 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Palkkiot ja kulut

Administer odottaa maksavansa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina noin 1,0 miljoonaa euroa, mukaan lu-
kien Pääjärjestäjälle maksettavat palkkiot ja kulut.

Myyjä odottaa maksavansa Listautumisantiin liittyvinä palkkioina ja kuluina noin 30 tuhatta euroa.

Listautumisantiin liittyvät intressit

Pääjärjestäjän palkkio on osittain sidottu Listautumisannista saatavien varojen määrään.

Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle osana tavan-
omaista liiketoimintaansa neuvonanto-, konsultointi ja/tai pankkitoimintapalveluja osana tavanomaista liiketoimintaansa. 
Listautumisannin yhteydessä Pääjärjestäjä ja/tai sen lähipiiriin kuuluvat sijoittajat voivat hankkia osan Osakkeista omaan 
lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Tarjottavia osakkeita, ja ne voivat 
tarjota tai myydä tällaisia arvopapereita muutoin kuin Listautumisannin yhteydessä kulloinkin sovellettavan lainsäädän-
nön mukaisesti. Pääjärjestäjä ei aio julkistaa kyseisten sijoitusten tai transaktioiden laajuutta, ellei laki tai määräys siihen 
velvoita.
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Myyjä myy Listautumisannissa Myyntiosakkeita. Lisätietoja Myyjästä on esitetty tämän Esitteen liitteessä A.

Omistuksen laimentuminen

Listautumisannissa Osakkeiden enimmäislukumäärä voi Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun seurauksena kasvaa 
13 574 110 Osakkeeseen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osakkeita (14 194 
110 Osakkeeseen olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan). Mikäli Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat 
eivät merkitsisi Listautumisannissa Tarjottavia osakkeita tai myisi Myyntiosakkeita, heidän kokonaisomistuksensa Yhti-
össä laimenisi arviolta 16,7 prosenttia olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia osak-
keita (arviolta 20,3 prosenttia olettaen, että Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan).

Yhtiön oma pääoma per Osake 30.9.2021 oli 51,12 euroa (4.11.2021 päätettyä osakkeiden splittiä ja 15.10.2021 päätettyä 
Tilikamut Oy:n hankintaan liittyvää osakeantia ei ole huomioitu). Listautumisannin Merkintähinta on 4,86 euroa Tarjot-
tavalta osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa. Henkilöstöannin Merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkin-
tähinta, eli 4,38 euroa Tarjottavalta osakkeelta.

Sopimus koskien hyväksyttynä neuvonantajana toimimista

Yhtiö on 1.12.2021 solminut Evlin kanssa sopimuksen hyväksyttynä neuvonantajana toimimisesta. Sopimuksen mukai-
sesti Evli toimii Yhtiön Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana 
tavanomaisin ehdoin. Sopimuksessa määritellään hyväksytyn neuvonantajan tarjoamat palvelut sekä osapuolten oikeudet, 
velvollisuudet sekä näiden vastuiden jaot.

Tietoja jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotehallintavaatimuksista, jotka sisältyvät (a) MiFID II:een; (b) 9 ja 10 artikloihin komission dele-
goidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yh-
dessä "MiFID II:n Tuotehallintavaatimukset"), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka "valmistajalla" (MiFID II:n Tuote-
hallintavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopi-
mukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet hyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää lop-
puasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammatti-
maisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa ("Kohdemarkkina-arvi-
ointi"); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Jakelijoiden tulisi huo-
mioida, että Osakkeiden arvo voi laskea eivätkä sijoittajat välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa 
siitä; Osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät 
tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan 
kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti 
aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin 
myyntirajoituksiin Listautumisannissa.

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (i) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituk-
sena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin Osakkeita koskien. Jokainen jakelija on 
vastuussa omasta Osakkeita koskevasta Kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.
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OIKEUDELLISET SEIKAT

Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Bird & Bird Asianajotoi-
misto Oy. 
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina työaikana klo 
9–16 Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Itämerenkatu 5, 00180 Helsinki sekä Yhtiön verkkosivuilla osoit-
teessa www.administergroup.com/listautuminen:

1. Yhtiön yhtiöjärjestys sellaisena kuin se on voimassa Esitteen päivämääränä;
2. tämä Esite; 
3. Yhtiön 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta laaditut tilintarkastetut konsernitilinpää-

tökset sekä näitä koskevat tilintarkastuskertomukset;
4. Yhtiön tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta sisältäen 

vertailutiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta; ja
5. Riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportti Esitteeseen liittyvien pro forma -taloudellisten tietojen ko-

koamisesta.
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VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT

Yhtiön tilintarkastetut konsernitilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päätty-
neiltä tilikausilta sekä tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta
30.9.2020 päättynyttä yhdeksän kuukauden jaksoa koskevine vertailutietoineen on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaa-
malla. Esitteeseen viittaamalla sisällytetyissä asiakirjoissa esitettyjen muiden tietojen ei katsota olevan merkityksellisiä 
sijoittajille tai löytyvät muualta Esitteestä. Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoit-
teessa www.administergroup.com/listautuminen.

Asiakirja Linkki asiakirjaan

Administerin tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 
30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 
30.9.2020 päättynyttä yhdeksän kuukauden jaksoa koske-
vine vertailutietoineen

Tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot 30.9.2021 
päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 30.9.2020 
päättynyttä yhdeksän kuukauden jaksoa koskevine ver-
tailutietoineen

Administerin 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laadittu 
tilintarkastettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tilin-
tarkastuskertomus

31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilintarkas-
tettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tilintarkas-
tuskertomus

Administerin 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta laadittu 
tilintarkastettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tilin-
tarkastuskertomus

31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilintarkas-
tettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tilintarkas-
tuskertomus

Administerin 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laadittu 
tilintarkastettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tiin-
tarkastuskertomus

31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laadittu tilintarkas-
tettu konsernitilinpäätös sekä tätä koskeva tiintarkastus-
kertomus

Tilintarkastuskertomus 31.12.2018 ja 31.12.2019 päätty-
neiltä tilikausilta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta laa-
ditun rahoituslaskelman tilintarkastamiseksi

Tilintarkastuskertomus 31.12.2018 ja 31.12.2019 päät-
tyneiltä tilikausilta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta 
laaditun rahoituslaskelman tilintarkastamiseksi

https://administergroup.com/administer-oyj-taloudelliset-tiedot
https://administergroup.com/tilinpaatos-2020
https://administergroup.com/tilinpaatos-2019
https://administergroup.com/tilinpaatos-2018
https://administergroup.com/tilintarkastuskertomus-esitetta-varten


118

LIITE A – MYYJÄ

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön osakkeenomistaja, joka tarjoaa Myyntiosakkeita Listautumisannissa sekä myy-
tävien Myyntiosakkeiden ja Myyjän osakeomistuksen määrä välittömästi Listautumisannin jälkeen (mukaan lukien Uu-
sien osakkeiden liikkeeseenlasku) olettaen, että Myyjä ei merkitse Tarjottavia osakkeita. Myyjän työosoite on Mikonkatu 
9, 00100 Helsinki.

Myyjä Myyntiosakkeet

Osakkeiden määrä 
ennen Listautumis-

antia

Osakkeiden määrä 
Listautumisannin jä-

lkeen

% kaikista 
Osakkeista ja 

äänistä
Bocap SME Achievers Fund II Ky 1 900 890 1 900 890 0 0
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LIITE B – RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN VARMENNUSRAPORTTI ESITTEESEEN LIITTY-
VIEN PRO FORMA -TALOUDELLISTEN TIETOJEN KOKOAMISESTA







YHTIÖ

Administer Oyj
Itämerenkatu 5 
00180 Helsinki

PÄÄJÄRJESTÄJÄ

Evli Pankki Oyj
Aleksanterinkatu 19 A

00100 Helsinki

YHTIÖN OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA

Bird & Bird Asianajotoimisto Oy
Mannerheimintie 8

00100 Helsinki

TILINTARKASTAJA

Ernst & Young Oy
Alvar Aallon katu 5 C

00100 Helsinki




