SOPRANO OYJ
LISTALLEOTTOESITE
YHTEENSÄ 3.594.057 UUDEN OSAKKEEN
OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI
26.08.2013
Tämän Listalleottoesitteen (”Listalleottoesite”) on laatinut Soprano Oyj (jäljempänä ”Soprano” tai
”Yhtiö”), Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö. Soprano Oyj:n osake on julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) Pre-Listalla kaupankäyntitunnuksella
SNO1V.
Tämä Listalleottoesite koskee seuraavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä:
1) Aspectum Oy:n hankinnan yhteydessä annetut yhteensä 2.400.000 uutta osaketta

2) Lemonline Oy:n hankinnan yhteydessä annetut yhteensä 120.000 uutta osaketta

3) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennian merkitsemät 1.000.000 osaketta

4) Aspectum Oy:n toimivalle johdolle jääneiden osakkeiden hankinnan yhteydessä annetut 74.057
osaketta
Soprano on laatinut tämän Listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4
tarkoitetuissa osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakkeita ei tarjota yleisölle. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita osakeannissa tai muutoin. Edellä kohdissa 1 ja 2 mainittujen
osakeantien yhteydessä ei ole tarjottu tai myyty Yhtiön osakkeita yleisölle.
Tämän Listalleottoesitteen käsittämissä, edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4 tarkoitetuissa osakeanneissa
on annettu yhteensä 3.594.057 Yhtiön uutta osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta
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1.815.542 euroa on maksettu kokonaisuudessaan Yhtiölle ja kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus on noin 30,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista ennen mainittuja osakeanteja.
Soprano suunnittelee listaavansa osakeannissa merkityt uudet osakkeet Pre-Listalle arviolta
30.8.2013 samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.
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TIIVISTELMÄ

Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä
osatekijät on numeroitu jaksoittain A–E (A.1-E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää. Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia
osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä.
Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan.
Tällöin osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”ei sovellu”.
Jakso A – Johdanto ja varoitukset
___________________________________________________________________
Osa
TiedonanTiedonanto
tetovelvollikijä
suus
A.1
Johdanto
Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän listalleottoesitteen johdantona. Mahdollis-

ten sijoittajien on perustettava Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä listalleottoesitteeseen kokonaisuutena. Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän
listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan esitteen käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat jättäneet tiivistelmän,
sen käännös mukaan luettuna, mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava,
epätarkka tai epäjohdonmukaisen suhteessa esitteen muihin osiin tai jos siinä
ei anneta yhdessä esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien
auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista näihin arvopapereihin.
A.2

Liikkeeseenlaskijan tai
esitteen laatimisesta
vastaavan
henkilön
suostumus
siihen, että
rahoituksenvälittäjät
käyttävät
esitettä arvopapereiden
edelleenmyyntiin ja
lopulliseen
sijoittamiseen. — Tarjousaika,
jonka kuluessa rahoituk-

Ei sovellu. Tällä esitteellä ei tarjota osakkeita yleisölle merkittäväksi.
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senvälittäjät
voivat myydä
arvopapereita
edelleen tai
sijoittaa niitä
lopullisesti ja
joksi suostumus esitteen
käyttöön on
annettu. —
Muut suostumukseen
liitetyt selkeät ja puolueettomat
ehdot, jotka
ovat esitteen
käytön kanssa merkityksellisiä. —
Osa
tekijä
B.1
B.2

B.3

B.4.
a

Tiedonantovelvollisuus
Virallinen
nimi
Kotipaikka /
oikeudellinen
muoto/ sovellettava laki
/ perustamismaa
Tämänhetkisen toiminnan luonne ja
päätoimialat

Jakso B – Liikkeeseenlaskija
Tiedonanto

Sopranon virallinen nimi on Soprano Oyj.
Sopranon kotipaikka on Helsinki. Soprano on Suomessa perustettu julkinen
osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia.

Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita
kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian. Yhtiö toimittaa yritys- ja julkishallinnon asiakkailleen verkkoviestinnän ohjelmistot, ratkaisut ja sisällöt selkeänä kokonaisuutena.
Sopranon hallitus totesi 15.8.2013 osavuosikatsauksessa kuluneen katsauskauden olleen toistaiseksi Sopranon historian merkittävin. Ostimme itseämme liikevaihdollisesti kolme kertaa suuremman yhtiön, kun Soprano-konserniin liitettiin 1.4.2013 tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy -konserni.
Konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding
Svenska AB.

Merkittävät
viimeaikaiset
suuntaukset,
jotka vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan
ja sen toimintaan
Yhdessä Tieturin, Informatorin ja joulukuussa 2012 konserniin liitetyn konsultointi- ja koulutusyhtiö Aspectum Oy:n kanssa Soprano nousi Pohjoismaiden
suurimmaksi tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiöksi. Johdon arvion
mukaisesti valmennettavien määrällä ja liikevaihdolla laskettuna Tieturikonserni on Pohjoismaiden suurin koulutusyhtiö, ja osana Soprano-konsernia
tämä asema vahvistuu. Toteutuneet yrityskaupat sopivat mainiosti Sopranon
hallituksen määrittämään viestinnän ja teknologian yhdistävään strategiaan.
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Soprano palvelee nyt kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa,
verkoston kautta 98 maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiö nousi yrityskauppojen myötä uuteen kokoluokkaan, sillä vuoden toisen kvartaalin liikevaihto oli suurempi kuin koko viime vuoden liikevaihto.
Hankituissa yhtiöissä toteutetut tehostustoimet ehtivät jo hiukan vaikuttaa toisen kvartaalin tulokseen. Välittömillä toimilla haettiin noin miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuositasolla. Kaikissa ostetuissa yhtiöissä vaihdettiin
myös ylin johto.
Vuoden toisen kvartaalin liiketulosta rasittivat suuret integraatiokustannukset.
Konsernin saumattomaan yhteistyöhön tähtäävän 100-päivän ohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertakustannuksia koko kuluvan tilikauden ajan. Uskomme
kuitenkin ohjelman hyödyn olevan merkittävä pidemmällä tähtäimellä.
Vuoden toisen kvartaalin positiivinen liiketulos 0,22 miljoonaa välittömästi yritysjärjestelyn jälkeen oli miellyttävä yllätys. Näyttääkin siltä, että uudessa tilanteessa vuosittaiset tilauskannan vaihtelut heikentävät tulosta ensimmäisellä ja
kolmannella vuosineljänneksellä ja vastaavasti parantavat tulosta toisella ja
neljännellä kvartaalilla.
Mahdollisuudet tuloksen kasvattamiseen viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalveluiden jatkuvan kysynnän ansiosta näyttää positiiviselta. Kuitenkin
yhteiskunnan ja yritysten taloudellinen tilanne Suomessa, Ruotsissa ja lähialueilla aiheuttaa huolta.
B.5

Konsernirakenne

Soprano on konsernin emoyhtiö. Seuraavassa taulukossa on esitetty kaikki yhtiön suoraan tai välillisesti omistamat tytäryhtiöt 26.8.2013:
Yritys
Kotipaikka
OmisOsuus äänitusosuus (%) vallasta (%)
Soprano
Helsinki,
100
100
Commerce Oy
Suomi
Soprano
Helsinki,
100
100
CommunicaSuomi
tions Oy
Lemonline Oy
Helsinki,
100
100
Suomi
Soprano Brain
Helsinki,
100
100
Alliance
Suomi
Pipfrog AS
Tallinna,
100
100
Eesti
Aspectum Oy
Helsinki,
86,87
86,87
Suomi
Aspectum
Helsinki,
100
100
Consulting Oy
Suomi
(Aspectum
Oy:n tytäryhtiö)
Aspectum
Helsinki,
80
80
Tools Oy (AsSuomi
pectum Oy:n
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tytäryhtiö)
Aspectum
Public Oy
(Aspectum
Oy:n tytäryhtiö)
Tieturi Oy
Informator
Utbildning
Svenska AB
(Tieturi Oy:n
tytäryhtiö)
Töllö Finland
Oy (Soprano
Brain Alliance
Oy:n tytäryhtiö)

Helsinki,
Suomi

100

100

Helsinki,
Suomi
Tukholma,
Ruotsi

100

100

100

100

Helsinki,
Suomi

87,73

87,73

Konsernin osakkuusyhtiö ovat:

B.6

Ilmoitettavat
omistusosuudet

Yritys

Kotipaikka

Isolta Oy
Suomen Onlineallekirjoitus Oy (Soprano Brain
Alliance Oy:n
osakkuusyhtiö)

Suomi
Suomi

Omistusosuus
34
32

Osuus äänivallasta
34
32

Siltä osin kuin Soprano on tietoinen, seuraavat osakkeenomistajat omistavat
suoraan tai välillisesti Sopranon osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen
osuuden, joka tulee Suomen lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.7.2013 ja poislukien 45.057 omaa
osaketta.
Osakkeenomistaja
Arto Tenhunen
Oy
Herttakuutonen Ab
Allocation Point Oy
Holding and Financing
Keskinäinen
Vakuutusyhtiö EläkeFennia
Teppo Kuusisto

Omistusprosentti
31,24
18,54

Osakkeiden määrä
4.779.425
2.835.869

13,65

2.087.500

6,54

1.000.000

6,08

929.949
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Erilaiset äänioikeudet
Määräysvalta

B.7

Valikoidut
historialliset
keskeiset
taloudelliset
tiedot

Ei sovellu. Kaikilla osakkeenomistajilla on yhtäläiset äänioikeudet.
Yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Arto Tenhunen omistaa yhtiöstä 31,24 prosenttia, hallituksen jäsen Kai Mäkelä Oy Herttakuutonen Ab:n kautta 18,54
prosenttia (Oy Herttakuutosen kautta 2.835.869 osaketta, itse 209.070 osaketta ja Setelium Oy:n kautta 400.000 osaketta, Kai Mäkelän hallinnoima osakeomistus yhteensä 3.444.939, eli yhteensä 22,5 prosenttia), Allocation Point Oy
Holding and Financing 13,65 prosenttia ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö EläkeFennia 6,54 prosenttia.
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto yhtiön konsernitilinpäätöstiedoista ja muista tiedoista
31.12.2012 ja 31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta. Tilinpäätökset kokonaisuudessaan on sisällytetty tähän
esitteeseen viittaamalla. Yhtiön tilinpäätöstiedot on laadittu Euroopan Unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Soprano Oyj Konsernin laaja tuloslaskelma
tuhatta euroa

2012

2011

5 660

5 302

Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (tappio)

105

43

-717

-735

-3 355

-3 004

-109

-145

0

-59

-962

-856

622

545

Rahoitustuotot

21

12

Rahoituskulut

-90

-253

5

2

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta
Voitto (tappio) ennen veroja

557

307

-165

-138

Tilikauden voitto (tappio)

393

169

Muut laajan tuloksen erät

0

0

393

169

380

169

Tuloverot

Tilikauden laaja tulos yhteensä
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille

13

0

393

169

0,03

0,01

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos (laimennettu ja laimentamaton):
osakekohtainen tulos (euroa), yhteensä
Soprano Oyj konsernitase, (tuhatta euroa)

31.12.2012

31.12.2011

Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo

117

77

2 447

1 015

Muut aineettomat hyödykkeet

136

86

Osuudet osakkuusyrityksissä

103

104

Muut osakkeet ja osuudet

354

351

Pitkäaikaiset saamiset

407

418

58

56

Laskennalliset verosaamiset
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3 622

2 108

Myyntisaamiset ja muut saamiset

1 264

855

Rahavarat

1 058

775

2 322

1 630

5 944

3 738

Lyhytaikaiset varat

Varat yhteensä

31.12.2012

31.12.2011

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma

96

96

Omat osakkeet

-85

-69

1 686

1 949

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat

706

326

2 403

2 302

26
2 429

0
2 302

Laskennalliset verovelat
Rahoitusvelat

2
647

292

Muut velat

270

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä

Pitkäaikaiset velat
4

919

0
296

Ostovelat ja muut velat

2 380

903

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

216
2 596

238
1 140

Velat yhteensä

3 515

1 436

Oma pääoma ja velat yhteensä

5 944

3 738

Lyhytaikaiset velat

Konsernin tunnusluvut

2012

2011

sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk), konserni

21,1

11,7

oman pääoman tuotto,% (12 kk), konserni

23,6

13,6

omavaraisuusaste,%

40,9

61,6

bruttoinvestoinnit,milj.euroa

0,36

0,24

tulos/osake, konserni,e

0,03

0,01

oma pääoma per osake, e

0,20

0,20

56

45

muutos
%

henkilöstö keskimäärin

50,0

24,4

Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos

2012

2011

muutos

liikevaihto, 1000e

1-12

1-12

%

communications

5 660

5 302

6,7

konsernin liikevaihto

5 660

5 302

6,7

2012

2011

muutos
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liiketulos,1000e

1-12

1-12

%

communications

622

545

14,0

konsernin liikevoitto

622

545

14,0

Yhtiön osavuosikatsaus 1–6/2013
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma

2013

2012

muutos

2013

2012

muutos

2012

tuhatta euroa

4-6

4-6

%

1-6

1-6

%

1-12

LIIKEVAIHTO

5 960

1365

336,7

7 624

2760

176,2

5 660

-4

17 -124,5

13

28

-52,7

105

aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-1 850

-179 -935,8

-2 053

-341

-502,3

-717

työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-2 560

-870 -194,2

-3 608 -1687

-111

-28 -290,1

-133

-56

-137,3

-109

-1 218

-221 -451,1

-1 725

-432

-299,2

-962

-56,6

622

liiketoiminnan muut tuotot

poistot ja arvonalentumiset
liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (TAPPIO)

217

83

rahoitustuotot ja -kulut

-112

-5

Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta

-5

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA

101

verot

-97

161,5

-113,8 -3 355

118

272

-120

-8

3

-3

210,0

5

24,0

1

261

-99,7

557

-20 -391,2

-88

-64

-38,3

-165

-88

197

-144,4

393

0

0

3 -255,1
81

-94,1

-69

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

4

61

Muut laajan tuloslaskelman erät
TILIKAUDEN LAAJA TULOS
YHTEENSÄ

0

0

4

61

-94,1

-88

197

-144,4

393

6

60

-90,7

-80

192

-141,9

380

1 -247,6

-7

6

-232,4

13

0

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta
tuloksesta laskettu osakekohtainen
tulos
emoyrityksen omistajille
määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos:
laimentamaton osakekohtainen tulos
(euroa)
laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (euroa)

-2

2013

2012

muutos

2013

2012

muutos

2012

4-6

4-6

%

1-6

1-6

%

1-12

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

Konsernitase

2013

2012

muutos

2012

tuhatta euroa

30.6

30.6

%

31.12

VARAT
pitkäaikaiset varat
liikearvo

5 630

1 254

348,8

2 447

muut aineettomat hyödykkeet

559

124

348,8

136

aineelliset hyödykkeet

615

98

526,3

117

Osuudet osakkuusyrityksissä

106

95

10,6

103

muut osakkeet ja osuudet

164

351

-53,4

354

pitkäaikaiset saatavat

374

407

-8,2

407

laskennalliset verosaamiset

533

61

776,9

58

7 979

2 391

233,7

3 622

PITKÄAIKAISET VARAT YHT.
lyhytaikaiset varat
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myyntisaamiset ja muut saamiset

3 949

1 010

291,1

1 264

rahavarat

2 499

445

462,2

1 058

LYHYTAIKAISET VARAT YHT.

6 449

1 454

343,4

2 322

190

0

14 618

3 846

280,1

5 944

emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

3 279

2 227

47,3

2 403

Oman pääoman ehtoinen laina

1 000

0

18

10

80,1

26

OMA PÄÄOMA YHT.

4 297

2 237

92,1

2 429

pitkäaikaiset velat

3 522

355

891,3

919

6 799

1 254

442,3

2 596

14 618

3 846

280,1

5 944

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
VARAT YHT.

0

OMA PÄÄOMA JA VELAT

määräysvallattomien omistajien osuus

lyhytaikaiset velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.

Konsernin tunnusluvut

2013

2012 muutos

2013

2012

muutos

2012

1-6

1-6

%

1-12

4-6

4-6

10,1

12,9

4,2

20,0

21,1

5,3

13,9

0,0

23,0

23,6

omavaraisuusaste,%

30,3

58,2

30,3

58,2

40,9

bruttoinvestoinnit,milj.euroa

4,24

0,06

4,24

0,23

0,36

tulos/osake, laimennettu,e

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

tulos/osake, laimentamaton,e

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

oma pääoma per osake, e

0,28

0,19

0,28

0,19

henkilöstö keskimäärin

136

54

109

52

sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk)
oman pääoman tuotto,% (12 kk)

%

0

151,9

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Sijoitetun pääoman tuotto:
voitto/tappio+rahoituskulut

x100

--------------------------------------------------------------oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)
Oman pääoman tuotto:
voitto/tappio

x100

-------------------------------------------oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)
Omavaraisuusaste:
oma pääoma

0,20
109,6

56
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-------------------------------------------taseen loppusumma – saadut ennakot
Tulos/osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
-------------------------------------------------------------------ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma per osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa

B.8

Valikoidut
keskeiset pro
forma taloudelliset
tiedot

Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia
tietoja Tieturi-transaktiosta.
Oheiset Tieturi ja Aspectum-yrityskauppaan liittyvät pro forma –tiedot on laadittu liitteessä II asettujen vaatimusten mukaisesti.
Jäljempänä kuvatut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on
laadittu havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista tilannetta eivätkä siten kuvaa Sopranon todellista taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset
tiedot eivät pyri kuvaamaan sitä, mikä Sopranon taloudellinen asema ja tulos
olisivat olleet, jos Aspectum ja Tieturi-transaktiot olisi toteutettu esitettyinä
ajankohtina, eivätkä sitä, mikä Sopranon liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona tai taloudellinen asema olisi jonakin tulevana ajankohtana.
Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot eivät kuvaa Aspectum ja
Tieturi-transaktioon liittyviä arvioitujen synergioiden ja toiminnan tehostumisen
vaikutuksia.

Tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013, kun
Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 1,525 miljoonaa euroa. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta
ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.
Oheiset Soprano Oyj konsernin Tieturi- ja Aspectum–yrityskauppoihin liittyvät pro forma –tiedot on
laadittu liitteessä II asettujien vaatimusten mukaisesti. Pro forma –tiedoilla kuvataan Soprano Oyj
konsernin 1.12.2012 liitetyn Aspectum Oy konsernin ja 1.4.2013 Soprano Oyj konserniin liitetyn
Tieturi Oy konsernin lukuja. Pro forma –tiedot esittävät konsernien lukuja vuodelta 2012 yhdessä
niin, että tuloslaskelmassa konsernit olisi liittynyt Soprano Oyj konserniin 1.1.2012. Laaditut Pro
forma –luvut perustuvat Soprano Oyj -, Aspectum Oy - ja Tieturi Oy konsernien kirjanpitoon. Pro
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forma –tiedot on johdettu Soprano Oyj konsernin tilitarkastetusta IFRS-tuloksesta tilikaudelta 1.131.12.2012, Tieturi Oy konsernin tilintarkastetusta FAS-tuloksesta tilikaudelta 1.7.2011-31.12.2012
sekä Aspectum Oy konsernin tilintarkastetusta FAS-tuloksesta tilikaudelta 1.1-31.12.2012. Oikaisut
sisältävät sekä IFRS- että Pro forma –oikaisuja. IFRS-oikaisut on mainittu erikseen viitteissä.
Soprano Oyj konsernin Pro forma -tuloslukuihin on lisätty 1.12.2012 alkaen Soprano Oyj konserniin
liittynyt Aspectum Oy konserni puuttuvalta 1.1–30.11.2012 osalta. Tieturi Oy konsernin luvut on
muutettu vastaamaan Soprano Oy konsernin 1.1–31.12.2012 tilikautta. Pro forma –lukuja ei ole
tuloslaskelmassa korjattu Soprano Oyj konserniin liitettyjen Promode Oy:n (1.7.2012 alkaen), Lemonline Oy:n (1.2.2013 alkaen) eikä Pipfrog AS:n (1.2.2012 alkaen) osalta.
Soprano Oyj konserni
sisältäen Aspectum
konsernin 12 kuukaudelta (pro forma) +
Tieturi konserni
Proforma-luvut

Konsernin tuloslaskelma,
tuhatta euroa

Soprano Oyj konserni

Tieturi Oy konserni

Pro forma - ja

tilintarkastamaton,
IFRS

tilintarkastamaton,
FAS

IFRS-oikaisut

viite

Pro forma -luvut
tilintarkastamaton

tilintarkastamaton
Pro Forma -luvut
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
muutos

1-12 2012

1-12 2012

7 714

15 997

1-12 2012

1-12 2012
23 711

105

105

0

Aineiden ja tarvikkeiden
käyttö

-960

-5 394

-6 355

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-4 664

-6 806

-11 471

Poistot ja arvonalentumiset

-160

-392

-224

1,2

-776

Liiketoiminnan muut kulut

-1 355

-3 817

43

1,3

-5 129

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

679

-412

-181

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta

-72

-58

-324

Satunnaiset erät

86
1,3,4

5

-455
5

888

-888

5

0
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VOITTO (TAPPIO) ENNEN
VEROJA

611

417

-1393

Tuloverot

-179

-261

339

TILIKAUDEN VOITTO
(TAPPIO) JATKUVISTA
TOIMINNOISTA

432

157

-1 054

TILIKAUDEN VOITTO
(TAPPIO) LOPETETUISTA
TOIMINNOISTA
TILIKAUDEN VOITTO
(TAPPIO)

670

-365
5,6

-101

-465

5

670

432

157

-384

205

0

0

0

0

432

157

-384

205

Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille

408

157

-384

181

24

0

0

24

Yhteensä

432

157

-384

205

Muut laajan tuloslaskelman erät
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
TILIKAUDEN TULOKSEN
JAKAUTUMINEN

viite 1

IFRS-oikaisu: Tieturi-konsernin laiteleasingit on käsitelty rahoitusleasing:na. Yhteensä 158 te on poistettu
liiketoiminnan muista kuluista, ja arvioitu poistoihin 150 tuhatta euroa sekä rahoituskuluihin 8 tuhatta euroa.
Poistoaika on arvioitu leasingkaudeksi. Oikaisun vaikutus on jatkuva.

viite 2

Alustavan arvonmäärityksen mukaisesti Tieturi-konsernin liikearvosta erotettujen tuotemerkin arvon
265 tuhatta euroa ja asiakaslistan arvon 42 tuhatta euroa poistot vuonna 2012 ovat 74 tuhatta euroa.
Poistoaikoina tuotemerkin osalta on käytetty viittä ja asiakaslistan osalta kahta vuotta.

viite 3

Tieturi-kaupan transaktiokuluksi on arvioitu muihin liiketoimintakuluihin 115 tuhatta
euroa ja rahoituskuluihin 60 tuhatta euroa.

viite 4

Tieturi-kaupan rahoituksen korko- ja vakuusmaksukuluja on arvioitu 256 tuhatta euroa.
3000 tuhannen euron pankkilainassa korkona on käytetty 2,45 % yli 3 kk euriborin korkoa, 1000 tuhannen
euron hybridilainassa 8,5 % korkoa ja 500 tuhannen vaihtovelkakirjalainassa 8,0 % korkoa. Kirjaukset vaikuttavat pankkilainan osalta viiden vuoden ajan. Hybridi- ja vaihtovelkakirjalainojen osalta vaikutus on jatkuva.

viite 5

IFRS-oikaisu: Tieturi-konsernin vuonna 2012 toteutunut liiketoimintakauppa 888 tuhatta
euroa on siirretty lopetettuihin toimintoihin. Kauppaan liittyvät verot 218 tuhatta
euroa on siirretty tuloveroista vähentämään lopetettujen toimintojen tulosta.

viite 6

Tuloslaskelman Pro forma -oikaisujen aiheuttamat tuloveron muutokset yhteensä 339 tuhatta euroa,
jossa liiketoimintakaupan verot IFRS-oikaisuna 218 tuhatta euroa ja muut vero-oikaisut 121 tuhatta euroa.
Verokantana on käytetty 24,5 %.
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B.9

Tulosennuste

Yhtiön hallitus antoi 15.8.2013 julkistetussa osavuosikatsauksessa seuraavan
tulosennusteen:
Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan
erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.
Soprano Oyj konsernin palveluiden ja tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan
lähinnä asiakkaiden kanssa tehtyjen sopimusten, tarjouskannan sekä johdon
markkinoita koskevan kehitysarvion perusteella. Yhtiö arvioi tulevaisuudennäkymiään osavuosikatsauksessa 1-6 2013, joka julkistettiin 15.8.2013, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja
liiketulos tulee olemaan positiivinen. Yhtiö oli aiemmin todennut osavuosikatsauksessa 1-3 2013, joka julkistettiin 8.5.2013, että liikevaihto vuodelta 2013
nousee erittäin merkittävästi 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen sekä 1.4.2013 konserniin liitetyn Tieturi-konsernin johdosta.

B.10

B.11

Historiallisia
taloudellisia
tietoja koskevassa tilintarkastuskertomuksessa
mahdollisesti
esitettyjen
muistutusten
luonne
Käyttöpääoma

Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen
Soprano Oyj konsernin talouden kehityksestä. Yllä esitetyt tiedot voivat sisältää
tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät takaa Soprano Oyj konsernin liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä tulevaisuudessa.
Ei sovellu. Historiallisia taloudellisia tietoja koskevissa tilintarkastuskertomuksissa ei ole esitetty muistutuksia.

Yhtiö arvioi, että käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden aikana.
Jakso C – Arvopaperit

Osa
tekijä
C.1

C.2

C.3

Tiedonantovelvollisuus
Kaupankäynnin kohteeksi
otettavien
arvopapereiden tyyppi ja
laji
Arvopapereiden liikkeeseenlaskun
valuutta
Liikkeeseenlaskettujen
osakkeiden
lukumää-

Tiedonanto
Yhtiöllä on yksi osakesarja, jonka kaupankäyntitunnus on SNO1V. Yhtiön ISINkoodi on FI0009012793. Osakeanneissa annetut osakkeet tuottavat yhtäläiset
oikeudet Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa siitä lähtien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin 22.2.2013 ja 7.5.2013 ja 23.8.2013.

Arvopaperit lasketaan liikkeeseen euromääräisinä.

Tämän listalleottoesitteen päivämääränä Yhtiöllä on 15.371.040 kappaletta
täysin maksettua liikkeeseenlaskettua osaketta. Kaikki yhtiön osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
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C.4

C.5

rä/osakekoht
ainen nimellisarvo
Arvopapereihin liittyvät
oikeudet

Arvopapereiden vapaata
luovutettavuutta koskevat rajoitukset

Yhtiön arvopapereihin liittyvät oikeudet ovat osakeyhtiölain mukaisesti. Osakkeenomistajilla on osakeyhtiölain mukaisesti etuoikeus merkitä yhtiön uusia
osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirja osakeomistustensa suhteessa,
ellei osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen ole painavaa
taloudellista syytä. Osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa, johon hän saa osallistua ja käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai
asiamiehen välityksellä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osake oikeuttaa
yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Päätöksenteossa vaadittavat äänten enemmistöt ovat osakeyhtiölain mukaiset. Yhtiön osakkeenomistajat ovat lisäksi oikeutettuja osinkoon tai muuhun varojen jakamiseen Yhtiön tehdessä varojenjakoa koskevia päätöksiä.
Yhtiön arvopaperit ovat vapaasti luovutettavissa, lukuun ottamatta osakevaihtoina toteutettujen yrityskauppojen yhteydessä annettuja osakkeista, joista
osaa kohdistuu luovutusrajoituksia.

Allocation Point Oy Holding and Financing Oy sitoutunut 1.920.000 merkittyyn
osakkeeseen liittyvään luovutusrajoitukseen seuraavasti:
1.440.000 osaketta vuoden 2013 tilintarkastetun tuloksen vahvistumisen jälkeen, edellyttäen, että asetetut kriteerit täyttyvät
960.000 osaketta vuoden 2014 tilintarkastetun tuloksen vahvistumisen jälkeen,
edellyttäen, että asetetut kriteerit täyttyvät
480.000 osaketta vuoden 2015 tilintarkastetun tuloksen vahvistumiseen jälkeen, edellyttäen, että asetetut kriteerit täyttyvät
Luovutusrajoitukset viimeiseen osake-erään päättyvät, kun vuoden 2016 tilintarkistettu tulos on vahvistettu, edellyttäen, että asetetut kriteerit ovat täyttyneet.
Lemonline Oy:n osakevaihdon myyjät ovat sitoutuneet 15.000 molempien merkitsemään osakkeeseen liittyvään luovutusrajoitukseen seuraavasti:
7.500 osaketta vuoden 2013 tilintarkastetun tuloksen vahvistumiseen jälkeen,
edellyttäen, että asetut tavoitteet täyttyvät
Luovutusrajoitukset viimeiseen osake-erään päättyvät, kun vuoden 2014 tilintarkistettu tulos on vahvistettu, edellyttäen, että asetetut kriteerit ovat täyttyneet.

C.6

Kaupankäynnin kohteeksiottaminen /
säännellyt
markkinat,
joilla arvopa-

Yhtiö tulee jättämään hakemuksen osakeanneissa annettujen osakkeiden ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Nordic Helsingissä.
Yhtiön arvio on, että osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
30.8.2013.
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C.7

pereilla käydään kauppaa
Osingonjakopolitiikka

Sopranolla ei ole erikseen sovittua osingonjakopolitiikkaa. Osinkoa tai pääoman
palautusta jaetaan vain, mikäli se ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Jakso D – Riskit

Osa
tekijä
D.1

Tiedonantovelvollisuus
Tärkeimmät
liikkeeseenlaskijalle tai
sen toimialalle ominaiset
riskit

Tiedonanto
Soprano Oyj -konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin
riskeihin ja rahoitusriskeihin.
Liiketoimintariskit
Soprano Oyj:n liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyy liiketoiminnan kehitysriskejä,
joista merkittävimmät ovat tuotteisiin ja markkina-alueisiin liittyviä riskejä (kuten talouden suhdannevaihtelut), markkinariskejä (kuten asiakasyrityksen kysynnässä tapahtuvat muutokset), ja teknologiariskejä (kuten teknologiseen
osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä riskejä).
Toiminnalliset riskit
Yhtiön liiketoimintaan liittyy myös toiminnallisia riskejä. Toiminnalliset riskit
ovat tappion vaaraa, joka aiheutuu sisäisten prosessien riittämättömyydestä tai
niissä tapahtuvista virheistä, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä.
Liiketoiminnan ennustettavuudesta ja kausiluonteisuudesta aiheutuvat riskit
Toimialan suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista.
Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan
kausiluonteisuuden arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskannat saattavat jatkossa olla keskimääristä alhaisemmalla tasolla.
Liikearvon alentumiseen liittyvät riskit
Yhtiö on toteuttanut kuluneen 12 kuukauden aikana merkittäviä yrityskauppoja
ja osin laajentanut liiketoimintaansa uudelle toimialalle. Tieturi Oy konserni
liitettiin Soprano Oyj konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Liikearvon kasvun
myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut.
Rahoitus- ja luottoriskit
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmiusriski ja luottoriski.
Yhtiöllä ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä.
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Tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin
12.4.2013, kun Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille
rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 1,525 miljoonaa euroa. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta
Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla
eurolla.
Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla
Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta.
Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.
Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä
omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset
nousevat.
Avainhenkilöiden merkitys
Yhtiön menestyminen riippuu suurelta osin Yhtiön johdon ammattitaidosta ja
Konsernin palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä Konsernin kyvystä pitää
palveluksessaan nykyinen henkilökunta ja palkata uutta pätevää ja kokenutta
henkilöstöä. Yhtiön pääomistajaan ja toimitusjohtajaan Arto Tenhuseen henkilöityy vahvasti Yhtiön julkisuuskuva, ja tämä tuo suurimman yksittäisen henkilöriskin Yhtiölle.
Omistuksen keskittyminen ja osakkeen vähäinen likviditeetti
Soprano Oyj:n osakeomistus on keskittynyt 31,24-prosenttisesti Arto Tenhuselle. Neljä suurinta osakkeenomistajaa omistaa yhteensä 71,6 prosenttia Yhtiön
osakkeista. Näin suuri osakkeiden keskittyminen muutamalle henkilölle vaikuttaa osakkeen likviditeettiin, sillä osa suurista institutionaalisista sijoittajista ei
voi tai halua sijoittaa yhtiöön, jossa määräysvalta on yhdellä taholla. Alhaisesta
likviditeetistä johtuen Soprano Oyj:n osakkeen kurssi voi vaihdella voimakkaasti, sillä pienilläkin yksittäisillä kaupoilla voi olla suuri vaikutus osakkeen kurssiin.
D.3

Osa
tekijä
E.1

Tärkeimmät
arvopapereille ominaiset
riskit

Tiedonantovelvollisuus
Nettotuotuo-

Osakkeisiin liittyvät muun muassa seuraavat riskit:
-

yleinen taloustilanteen epävarmuus kansallisesti ja euroalueella voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön osakkeen arvoon
- Yhtiön omistus on keskittynyttä ja osakkeen likviditeetti heikko
Jakso E – Tarjous
Tiedonanto

Yhtiö hakee julkisen kaupankäynnin kohteeksi osakkeita, jotka on maksettu
apporttiomaisuudella (86,78 % Aspectum Oy:stä, 4 % Aspectum Consulting
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Oy:stä ja 100 % Lemonline Oy:stä). Yhtiö ei saa käteisvastiketta näistä osakkeista. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia merkitsi Yhtiön osakkeita yhteensä 500.000 eurolla. Tämän merkinnät nettotuotot käytettiin Tieturi Oy:n
hankintaan ja merkittävän yrityskaupan vaatimiin rakennejärjestelyihin. Yhtiön
käsityksen mukaan arvioitu nettotuotto tästä merkinnästä on noin 476.000
euroa.
Arvioidut kokonaiskustannukset ovat noin 35.000 euroa.
Osakeanneissa annetut osakkeet ovat kauppahinta Aspectum Oy:n, Aspectum
Consulting Oy:n ja Lemonline Oy:n osakkeista ja osa Tieturi Oy:n hankinnan
rahoituksesta (Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennian merkitsemät osakkeet).

Soprano on laatinut tämän Listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen edellä
kohdissa mainituissa osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakkeita ei tarjota yleisölle. Tämä
Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita osakeannissa tai muutoin. Edellä mainittujen osakeantien yhteydessä ei
ole tarjottu tai myyty Yhtiön osakkeita yleisölle.
Ei sovellu. Yhtiön tiedossa ei ole Listalleottoon liittyviä olennaisia intressejä tai
eturistiriitoja.

Soprano on laatinut tämän Listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen edellä
kohdissa mainituissa osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakkeita ei tarjota yleisölle. Allocation Point Oy Holding and Financing, Harri Usmi, Inka Huttunen, Ilkka Kurki ja
Jaakko Suvanto sekä Matti Teräslahti ovat merkinneet osakevaihtojen yhteydessä Yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteeksi hakemat osakkeet.
Allocation Point Oy Holding and Financing, Jaakko Suvanto sekä Matti Teräslahti ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, jotka rajoittavat heidän oikeuttaan
myydä osakkeita edelleen. Luovutusrajoitukset ovat voimassa porrasteisesti.
Rajoitukset on ilmoitettu kohdassa C.5.
Välittömästi ennen osakeanteja suunnatuissa osakeanneissa annettavat osakkeet vastasivat 30,5 prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista. Kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Yhtiön osakeantia edeltävien osakkeenomistajien omistukset ovat laimentuneet 23,4 prosentilla.
Ei sovellu. Sijoittajilta ei veloiteta mitään kuluja.
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RISKITEKIJÄT

Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Listalleottoesitteessä
kerrottuihin tietoihin ja jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin. Mikäli yksi tai useampi tässä esitteessä kuvattu riski toteutuu, sillä saattaa olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Tässä Listalleottoesitteessä on pyritty kuvaamaan Yhtiön liiketoiminnan kannalta tällä hetkellä
olennaiset riskit, mutta ne eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla seikoilla ja epävarmuustekijöillä, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai Yhtiön
arvopapereiden arvoon. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.
Soprano Oyj -konsernin riskit on jaoteltu liiketoimintariskeihin, toiminnallisiin riskeihin ja rahoitusriskeihin.
Liiketoimintariskit
Soprano Oyj:n liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyy liiketoiminnan kehitysriskejä, joista merkittävimmät ovat tuotteisiin ja markkina-alueisiin liittyviä riskejä (kuten talouden suhdannevaihtelut),
markkinariskejä (kuten asiakasyrityksen kysynnässä tapahtuvat muutokset), ja teknologiariskejä
(kuten teknologiseen osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyviä riskejä).
Minkä tahansa liiketoimintariskin toteuminen voi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiön johto on
kuitenkin luottavainen liiketoiminnan jatkuvuuden ja kehityksen suhteen.
Toiminnalliset riskit
Yhtiön liiketoimintaan liittyy myös toiminnallisia riskejä. Toiminnalliset riskit ovat tappion vaaraa,
joka aiheutuu sisäisten prosessien riittämättömyydestä tai niissä tapahtuvista virheistä, henkilöstöstä, järjestelmistä ja ulkoisista tekijöistä. Oikeudelliset riskit sisältyvät toiminnallisiin riskeihin.
Riskeistä aiheutuvat vahingot voivat olla joko välittömiä tai välillisiä, taloudellisia tai sellaisia yrityskuvaan liittyviä vahinkoja, jotka heikentävät Sopranon mainetta sen asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden piirissä.
Liiketoiminnan ennustettavuudesta ja kausiluonteisuudesta aiheutuvat riskit
Seurantajärjestelmien kehittymisen myötä liiketoiminnan ennustettavuus on parantunut. Toimialan
suhdanneherkkyys ja yrityskaupat aiheuttavat ennustamiseen epävarmuutta. Puoli vuotta pidemmän aikavälin ennustaminen on haasteellista. Yleisen taloustilanteen aiheuttama epävarmuus voi
heijastua negatiivisesti myös Sopranon tuotteiden ja palveluiden kysyntään. Maksuvalmiutta on
parannettu limiittijärjestelyin.
Uusimpien yrityskauppojen historiatietoihin perustuen Sopranon liiketoiminnan kausiluonteisuuden
arvioidaan lisääntyneen jossain määrin niin, että ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen
tilauskannat saattavat jatkossa olla keskimääristä alhaisemmalla tasolla.
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Liikearvon alentumiseen liittyvät riskit
Yhtiö on toteuttanut kuluneen 12 kuukauden aikana merkittäviä yrityskauppoja ja osin laajentanut
liiketoimintaansa uudelle toimialalle. Tältä osin Yhtiössä tapahtuva merkittävä rakenne- ja liiketoimintamuutos aiheuttaa yhtiön liiketoiminnalle riskejä. Tieturi Oy konserni liitettiin Soprano Oyj
konserniin 1.4.2013 alkaen. Hankintamenolaskelman mukaisesti hankinnasta kirjattiin 3,15 miljoonan euron liikearvo. Liikearvon kasvun myötä riski liikearvon arvonalentumiseen on kasvanut.
Rahoitus- ja luottoriskit
Konserni altistuu normaalissa liiketoiminnassaan useille rahoitusriskeille. Konsernin riskienhallinnan
tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen. Pääasialliset rahoitusriskit ovat maksuvalmiusriski ja luottoriski.
Yhtiöllä ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä. Yhtiön toimintaperiaatteet varmistavat sen, että
tuotteita ja palveluita myydään vain asiakkaille, joilla on asianmukainen luottohistoria. Jokaisen
uuden sopimusasiakkaan luottotiedot selvitetään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Yhtiön johdon ja hallituksen näkemyksen mukaan myyntisaamisiin ei liity merkittäviä luottoriskejä. Saatavien
seurantaa tehdään viikkotasolla talousraportoinnin osana. Yhtiö noudattaa huolellista maksuvalmiusriskin hallintaa. Yhtiön maksuvalmiutta seurataan ja ennustetaan kahden kuukauden jaksoissa
viikkotasolla talousraportoinnin osana. Yhtiöllä ei ole johdannaisinstrumentteja, mutta Yhtiö voi
sijoitustoiminnan yleisten periaatteiden mukaisesti käyttää johdannaisinstrumentteja suojaustarkoituksessa. Yhtiö ei ole käyttänyt johdannaisinstrumentteja sijoitustoiminnassa.
Tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013, kun
Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 1,525 miljoonaa euroa. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta
ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.
Mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli ruotsalaisen
tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n 30.6.2013 päättyvän seurantajakson tulos täyttää
sovitut kriteerit. Lisäkauppahinnan maksamisen perusteet käydään läpi myyjätahon kanssa
30.9.2013 mennessä.
Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.
Tieturi-kaupan rahoituspaketin myötä konsernin maksuvalmius vahvistui. Rahoituspakettiin liittyvien lainojen lyhennykset, korot ja takausmaksut heikentävät osaltaan likviditeettiä jatkossa. Rahoituspaketti sisältää tavanomaiset kovenanttiehdot liittyen konsernin nettovelan suhteeseen käyttökatteesta sekä omavaraisuusasteeseen. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla,
on mahdollista, että kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat.
Yhtiön rahoituksen lähteet sekä käyttöpääomaa ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot on esitetty
tarkemmin kohdassa 13.
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Avainhenkilöiden merkitys
Yhtiön menestyminen riippuu suurelta osin Yhtiön johdon ammattitaidosta ja Konsernin palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä Konsernin kyvystä pitää palveluksessaan nykyinen henkilökunta
ja palkata uutta pätevää ja kokenutta henkilöstöä. Kenen tahansa avainhenkilön menetyksellä tai
Konsernin epäonnistumisella riittävän pätevien henkilöiden palkkaamisessa voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, sen taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Yhtiön toimintaa on pyritty konseptoimaan mahdollisimman hyvin. Tämä vähentää yksittäisen
työntekijän lähdön henkilöriskiä. Silti Yhtiön pääomistajaan ja toimitusjohtajaan Arto Tenhuseen
henkilöityy vahvasti Yhtiön julkisuuskuva, ja tämä tuo suurimman yksittäisen henkilöriskin Yhtiölle.
Omistuksen keskittyminen ja osakkeen vähäinen likviditeetti
Soprano Oyj:n osakeomistus on keskittynyt 31,24-prosenttisesti Arto Tenhuselle. Neljä suurinta
osakkeenomistajaa omistaa yhteensä 31.7.2013 tilanteen mukaisesti 70,0 Yhtiön osakkeista. Näin
suuri osakkeiden keskittyminen muutamalle henkilölle vaikuttaa osakkeen likviditeettiin, sillä osa
suurista institutionaalisista sijoittajista ei voi tai halua sijoittaa yhtiöön, jossa määräysvalta on yhdellä taholla. Alhaisesta likviditeetistä johtuen Soprano Oyj:n osakkeen kurssi voi vaihdella voimakkaasti, sillä pienilläkin yksittäisillä kaupoilla voi olla suuri vaikutus osakkeen kurssiin. On myös
huomioitava, että Soprano Oyj:n osakkeen markkina-arvo voi vaihdella useiden tekijöiden, kuten
yhtiön liiketoiminnan tuloksen ja tulosennusteiden, markkina- ja kilpailutilanteen muutosten, viranomaismääräysten ja -päätösten sekä muiden tekijöiden vuoksi. On myös huomioitava, että osakkeiden kurssikehitykseen vaikuttavat monet yhtiöstä riippumattomat yleiseen taloudelliseen tilanteeseen ja osakemarkkinoihin liittyvät tekijät.

3
3.1

PERUSTIEDOT LISTALLEOTTOESITTEESTÄ
Listalleottoesitettä koskeva lainsäädäntö

Soprano on laatinut Listalleottoesitteen Arvopaperimarkkinalain (746/2012) ja komission asetuksen
(EY) N:o 809/2004 siihen komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 486/2012 nojalla tehdyin muutoksin (Liitteet XXV, II, III ja XXII) sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
Listalleottoesite on laadittu ainoastaan osakeannissa merkittyjen osakkeiden saamiseksi julkisen
kaupankäynnin kohteeksi. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa
Yhtiön osakkeita osakeannissa tai muutoin.
Suunnattu osakeanti on toteutettu Suomen lain mukaisesti. Listalleottoesitteeseen sovelletaan
Suomen lakia, ja kaikki sitä koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa.
Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen
oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen numero on FIVA 73/02.05.04/2013.
3.2

Esitteen jakelu

Listalleottoesite
on
saatavilla
27.8.2013
alkaen
Yhtiön
verkkosivuilla
osoitteessa
http://www.soprano.fi/konserni/listaesite. Esite annetaan pyydettäessä maksutta paperitulosteena
Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00100 Helsinki. Esitettä voi myös tilata Yhtiön viestinnästä sähköpostitse info@soprano.fi tai puhelimitse numerosta 020 744 5000/Panu Kauppinen.
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3.3

Esitteen jakelurajoitukset

Uusia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain
(Securities Act) mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti. Tätä
Listalleottoesitettä ei saa luovuttaa tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan tai Japaniin.
Myös eräiden muiden valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän Listalleottoesitteen
levittämiselle tai julkistamiselle. Listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkistaa missään valtioissa tai
yhteyksissä, joissa Listalleottoesitteen levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun lain kuin Suomen lain mukaisia toimia. Tämän Listalleottoesitteen haltuunsa saavien henkiöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot edellä tarkoitetuista rajoituksista ja noudattavan niitä.
3.4

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Eräät kohdissa ”Riskitekijät”, ”Yhtiön viimeaikainen taloudellinen kehitys”, ”Kehitysnäkymät” ja
esitetyt seikat ja johtopäätökset perustuvat ennusteisiin. Tällaiset tiedot ja lausunnot perustuvat
Yhtiön johdon käsityksiin ja Yhtiön saatavilla olevien tietojen mukaisiin oletuksiin. Monet tekijät
voivat johtaa siihen, että Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset poikkeavat merkittävästi
tällaisissa ennusteissa esitettävästä tuloksesta, toiminnasta tai saavutuksista. Jos tällaisia riskejä
tai epävarmuustekijöitä toteutuu tai mikäli jotkin taustaoletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset
tulokset voivat poiketa merkittävästi ennakoidusta, oletetuista, arvioiduista tai odotetuista tuloksista.
Yhtiö ei ole ottanut eikä se ota mitään vastuuta minkään tässä Listalleottoesitteessä esitetyn tulevaisuutta koskevan lausuman päivittämisestä, ellei sovellettava lainsäädäntö sitä edellytä.
4
4.1

VASTUULLISET HENKILÖT JA ESITTEEN TIEDOISTA ANNETTAVA VAKUUTUS
Esitteen tiedoista annettava vakuutus

Soprano vastaa tässä Listalleottoesitteessä annetuista tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa
riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan esitteen tiedot vastaavat tosiseikkoja
eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Helsingissä 26.8.2013
SOPRANO OYJ
Hallitus
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4.2

Esitteestä vastuulliset henkilöt ja tahot

Yhtiö:
Soprano Oyj
Yritys- ja yhteisötunnus: 0548170-4
Ludviginkatu 1
00130 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Soprano Oyj:n hallituksen varsinaiset jäsenet:
Hallituksen puheenjohtaja Pekka Vennamo
tekniikan ylioppilas, s. 1944
Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003
Anne Berner
KTM, s.1964
Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011
Christina Dahlblom
KTT, s. 1978
Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen.
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013
Kai Mäkelä
KTM, s. 1947
Yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007
Arto Tenhunen
Ekonomi, s. 1959
Soprano Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 1984
Timo Tiihonen
Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton hallituksen jäsen
Diplomi-insinööri ja ekonomi, s. 1948
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011

5

TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT

Soprano Oyj:n tilintarkastajana koko esitteen taloudellisten tietojen esittämisajan on toimitut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala. KPMG Oy Ab valittiin
kevään 2013 yhtiökokouksessa edelleen Yhtiön tilintarkastajaksi.
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Tilintarkastajan yhteystiedot:
Mannerheimintie 20 B, PL 1037
00101 Helsinki
Puhelinumero: 020-7603686
Sähköposti: esa.kailiala@kpmg.fi
Liikkeeseenlaskun asiamiehenä toimii Danske Bank Oyj
Hiililaiturinkuja 2
00075 DANSKE BANK
Kulut:
Yhtiön arvion mukaan tässä Listalleottoesitteessä tarkoitettujen osakeantien järjestämisestä on
syntynyt Yhtiölle noin 35.000 euron kustannukset.

6

OSAKEANTIEN EHDOT JA MERKINNÄT

Tämä Listalleottoesite koskee seuraavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä:
1) Aspectum Oy:n hankinnan yhteydessä annetut yhteensä 2.400.000 uutta osaketta
Soprano on toteuttanut Aspectum Oy -konsernin hankinnan osakevaihtona, jossa Soprano on antanut kauppahintavastikkeena yhteensä 2.400.000 Yhtiön uutta osaketta. Sopranon hallitus teki
lopullisen antipäätöksen 5.2.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli myönnetty 15.1.2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjosi osakkeet suunnattuna osakeantina Aspectum
Oy:n myyjille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen toteuttaakseen kaupassa sovitun osakevaihdon. Soprano sai kaupassa 83 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Toimivalle
johdolle jäi vielä 17 prosentin omistus. Sopranon osakkeiden laskennallinen merkintähinta kaupassa oli 1.200.000 euroa eli 0,50 euroa osakkeelta, mikä vastasi sopimushetkellä osakkeen käypää
hintaa ja perustui neuvotteluihin Yhtiön ja osakkeen merkitsijän välillä. Annetut uudet osakkeet on
kirjattu kaupparekisteriin 22.2.2013. Soprano on tiedottanut Aspectum Oy:n hankinnasta
10.9.2012, 1.11.2012 ja 28.11.2012 julkaistuilla pörssitiedotteilla.
Kaupan yhteydessä suunnatulla osakeannilla annetut 2.400.000 uutta osaketta on merkitty seuraavasti:
Allocation Point Oy Holding and Financing Oy

2.400.000 kpl

Allocation Point Oy Holding and Financing Oy sitoutunut 1.920.000 merkittyyn osakkeeseen liittyvään luovutusrajoitukseen seuraavasti:
1.440.000 osaketta vuoden 2013 tilintarkastetun tuloksen vahvistumisen jälkeen, edellyttäen, että
asetetut kriteerit täyttyvät
960.000 osaketta vuoden 2014 tilintarkastetun tuloksen vahvistumisen jälkeen, edellyttäen, että
asetetut kriteerit täyttyvät
480.000 osaketta vuoden 2015 tilintarkastetun tuloksen vahvistumiseen jälkeen, edellyttäen, että
asetetut kriteerit täyttyvät
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Luovutusrajoitukset viimeiseen osake-erään päättyvät, kun vuoden 2016 tilintarkistettu tulos on
vahvistettu, edellyttäen, että asetetut kriteerit ovat täyttyneet.
2) Lemonline Oy:n hankinnan yhteydessä annetut yhteensä 120.000 uutta osaketta
Soprano on toteuttanut Lemonline Oy:n hankinnan osakevaihtona, jossa Soprano on antanut
kauppahintavastikkeena yhteensä 120.000 Yhtiön uutta osaketta. Sopranon hallitus on tehnyt lopullisen antipäätöksen 5.2.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli myönnetty 15.1.2013 pidetyssä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjosi osakkeet suunnattuna osakeantina Lemonline
Oy:n myyjille osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen toteuttaakseen kaupassa sovitun osakevaihdon. Osakkeiden laskennallinen merkintähinta oli 60.000 euroa, joka vastasi sopimushetkellä osakkeen käypää hintaa ja perustui neuvotteluihin Yhtiön ja osakkeen merkitsijän välillä. Annetut uudet osakkeet on kirjattu kaupparekisteriin 22.2.2013. Soprano on tiedottanut Lemonline Oy:n hankinnasta 7.1.2013 julkaistulla pörssitiedotteella.

Kaupan yhteydessä suunnatulla osakeannilla annetut 120.000 uutta osaketta on merkitty seuraavasti:
Matti Teräslahti
Jaakko Suvanto

60.000 kpl
60.000 kpl

Matti Teräslahti ja Jaakko Suvanto ovat sitoutuneet molemmat 15.000 merkitsemänsä osakkeen
osalta luovutusrajoitukseen seuraavasti:
7.500 osaketta vuoden 2013 tilintarkastetun tuloksen vahvistumiseen jälkeen, edellyttäen, että
asetut tavoitteet täyttyvät
Luovutusrajoitukset viimeiseen osake-erään päättyvät, kun vuoden 2014 tilintarkistettu tulos on
vahvistettu, edellyttäen, että asetetut kriteerit ovat täyttyneet.
3) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennian merkitsemät 1.000.000 osaketta
Osana Tieturi Oy-konsernin oston edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia merkitsi 1.000.000 yhtiö uutta osaketta. Yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista
11.4.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli myönnetty 15.1.2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjosi osakkeet suunnattuna osakeantina Keskinäinen Vakuutusyhtiö EläkeFennialle osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen toteuttaakseen Tieturi Oy:n osakkeiden hankinnan rahoituksen. Osakkeiden merkintähinta oli 500.000 euroa, joka vastasi sopimushetkellä osakkeen käypää hintaa ja perustui sitoviin neuvotteluihin Yhtiön ja osakkeen merkitsijän
välillä ennen Tieturi Oy:n hankinnan julkistusta 14.1.2013. Annetut uudet osakkeet on kirjattu
kaupparekisteriin 7.5.2013. Soprano on tiedottanut osakeannista 11.4.2013 julkaistulla pörssitiedotteella.
4) Aspectum Oy:n toimivan johdon merkitsemät 74.057 osaketta
Soprano Oyj tiedotti 26.6.2013 hankkivansa lisää Aspectum-konsernin osakkeita vaihdolla Sopranon osakkeisiin. Soprano on sopinut hankkivansa 338 Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat
3,70 prosenttia Aspectum Oy:n osakekannasta. Lisäksi Soprano on sopinut hankkivansa 20.000
Aspectum Oy:n tytäryhtiön Aspectum Consulting Oy:n osaketta, mikä edustaa neljää prosenttia
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Aspectum Consulting Oy:n osakekannasta. Kaikki kaupat toteutetaan osakevaihtoina antamalla
vaihdossa Sopranon osakkeita.
Osakevaihdossa annettavien osakkeiden lukumäärä perustuu osapuolten välisissä neuvotteluissa
sovitusti toisaalta Aspectum-yhtiöiden arvonmääritykseen ja toisaalta Sopranon osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin kaupasta sopimista edeltävien kolmen kalenterikuukauden aikana, minkä mukaan laskettu keskikurssi on 0,75 euroa.
Yhtiön hallitus päätti suunnatusta osakeannista 14.8.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli
myönnetty 15.1.2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjosi osakkeet suunnattuna osakeantina Inka Huttuselle, Ilkka Kurjelle ja Harri Usmille yhteensä 74.057 osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen saadakseen myös Aspectum Oy:n ja Aspectum
Consulting Oy:n toimivan johdon omistuksessa olevat osakkeet haltuunsa. Osakkeiden merkintähinta oli 55.542 euroa, joka vastasi sopimushetkellä osakkeen käypää hintaa ja perustui sitoviin
neuvotteluihin Yhtiön ja osakkeiden merkitsijöiden välillä. Annetut uudet osakkeet on kirjattu
kaupparekisteriin 23.8.2013. Soprano on tiedottanut osakeannista 15.8.2013 julkaistulla pörssitiedotteella.
Kaupan yhteydessä suunnatulla osakeannilla annetut 74.057 uutta osaketta on merkitty seuraavasti:
Inka Huttunen
Ilkka Kurki
Harri Usmi

19.239 kpl
19.239 kpl
35.579 kpl

Soprano on laatinut tämän Listalleottoesitteen ainoastaan hakeakseen edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4
tarkoitetuissa osakeanneissa liikkeeseen lasketut osakkeet julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Osakkeita ei tarjota yleisölle. Tämä Listalleottoesite ei ole tarjous tai tarjouspyyntö merkitä tai ostaa Yhtiön osakkeita osakeannissa tai muutoin. Edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4 mainittujen osakeantien yhteydessä ei ole tarjottu tai myyty Yhtiön osakkeita yleisölle.
Tämän Listalleottoesitteen käsittämissä, edellä kohdissa 1, 2, 3 ja 4 tarkoitetuissa osakeanneissa
on annettu yhteensä 3.594.057 Yhtiön uutta osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta
1.815.542 euroa on maksettu kokonaisuudessaan Yhtiölle ja kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Liikkeeseen laskettujen ja merkittyjen uusien osakkeiden osuus on noin 30,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänioikeuksista ennen mainittuja osakeanteja.
Soprano suunnittelee listaavansa osakeanneissa merkityt uudet osakkeet pörssilistalle arviolta
30.8.2013 samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. Kaikki tässä esitteessä julkisen kaupankäynnin kohteeksi haettavat osakkeet on merkitty kokonaisuudessaan yllä ilmoitettujen henkilöiden toimesta ja määrin.
7

KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTETTAVIA ARVOPAPEREITA KOSKEVAT TIEDOT

Sopranolla on yksi osakelaji, ja Yhtiön osakkeita on tässä Listalleottoesitteessä tarkoitetuissa osakeanneissa annettujen uusien osakkeiden rekisteröimisen jälkeen yhteensä 15.371.040 kappaletta.
Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 96.000,00 euroa. Yhtiöllä oli tämän Listalleottoesitteen julkaisua edeltäneenä ajankohtana 31.7.2013 hallussaan yhteensä 45.057 omaa osaketta ja se jatkaa omien osakkeidensa hankintaa hallituksen 15.8.2012 tekemän päätöksen (ks. pörssitiedote 16.8.2012) mukaisesti ja varsinaisen yhtiökokouksen uudelleen 8.5.2013 antaman valtuutuksen nojalla.
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Sopranon osakkeet on noteerattu Nasdaq OMX Helsingin pörssissä, ja sen osakkeen tunnus on
SNO1V ja ISIN-koodi FI0009012793. Soprano on listattu Pre-Listalla ja kuuluu toimialaluokkaan
Viestintä. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia ja kuuluvat Euroclear Finland Oy:n (PL 1110,
00101 Helsinki, Suomi) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
Yhtiön osake on listattu Suomessa, ja osakkeet on laskettu liikkeelle Suomen lain nojalla euromääräisinä. Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan osakkeenomistajille tai heidän hallintarekisteröityjen osakkeidensa hoitajaksi osakasluetteloon asianomaisena täsmäytyspäivänä merkitylle henkilölle. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajayhteisöjen välityksellä. Suomalaisessa
arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan tilisiirtoina osakkeenomistajille arvo-osuusrekisteriin
ilmoitetuille tileille. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin.
Yhtiön arvopapereihin liittyvät oikeudet ovat osakeyhtiölain mukaisesti. Osakkeenomistajilla on
osakeyhtiölain mukaisesti etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirja osakeomistustensa suhteessa, ellei osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen
ole painavaa taloudellista syytä. Osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksessa,
johon hän saa osallistua ja käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Päätöksenteossa vaadittavat äänten enemmistöt ovat osakeyhtiölain mukaiset. Yhtiön osakkeenomistajat
ovat lisäksi oikeutettuja osinkoon tai muuhun varojen jakamiseen Yhtiön tehdessä varojenjakoa
koskevia päätöksiä.
Suomessa rajoitetusti verovelvolliset osakkeenomistajat ovat yleensä velvollisia maksamaan osinkotulosta lähdeveroa. Tällä hetkellä lähdeveron määrä on 24,5 prosenttia rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksettavasta osingosta ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille
maksettavasta osingosta. Verosopimukset saattavat kuitenkin alentaa sovellettavaa verokantaa.
Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevia verosopimuksia, joiden mukaan verosopimuksen soveltamisalaan kuuluville tahoille maksetuista osingoista pidätettävä lähdeveroprosentti on alennettu. Soprano pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita veroja Suomessa. Soprano ei pidätä lähdeveroa mahdollisen pääoman palautuksen kohdalla. Osakkeenomistajia suositellaan kääntymään
veroasiantuntijan puoleen verotukseensa liittyen.
Vuonna 2012 Sopranon osakkeen vaihto Nasdaq OMX Helsingin pörssissä oli yhteensä 734.075
kappaletta ja 372.543 euroa. Yhtiön osakkeen kurssi vaihteli vuonna 2012 0,42 euron ja 0,68 euron välillä. Yhtiön osakkeen päätöskurssi 31.12.2012 oli 0,46 ja sen markkina-arvo tällöin 5,37 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli vuoden vaihteessa 366 osakkeenomistajaa. Yhtiön osakkeista vuoden
vaihteessa 0,05 prosenttia oli hallintarekistereissä tai ulkomaisessa omistuksessa.
Yhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Tällä listallaottoesitteellä julkisen kaupankäynnin
kohteeksi haettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoituksia, joihin merkitsijät ovat sitoutuneet, jotka
on ilmoitettu kohdassa 6. Osakeantien ehdot ja merkinnät. Arvopapereihin ei liity ostotarjousvelvollisuutta tai lunastusoikeutta, eikä Yhtiön osakkeita koskevia julkisia ostotarjouksia ole tehty
edellisen tai kuluvan tilikauden aikana.
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8

KESKEISET TALOUDELLISET TIEDOT

Alla on esitetty Soprano Oyj -konsernin tuloslaskelma ja tase tilikausilta 2011–2012 Vuosien 2011–
2012 tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettuja. Tilintarkastetut tilinpäätökset 2010–2012 on sisällytetty tähän esitteeseen viitattuina asiakirjoina. Yhtiön tilinpäätöstiedot on laadittu Euroopan Unionin
käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
Soprano Oyj Konsernin laaja tuloslaskelma
tuhatta euroa
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (tappio)
Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta
Voitto (tappio) ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)
Muut laajan tuloksen erät
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille omistajille

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos (laimennettu ja
laimentamaton):
osakekohtainen tulos (euroa), yhteensä
Soprano Oyj konsernitase, (tuhatta euroa)
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat

2012

2011

5 660
105
-717
-3 355
-109
0
-962
622
21
-90
5
557
-165
393
0
393

5 302
43
-735
-3 004
-145
-59
-856
545
12
-253
2
307
-138
169
0
169

380
13
393

169
0
169

0,03

0,01

31.12.2012 31.12.2011

117
2 447
136
103
354
407
58
3 622

77
1 015
86
104
351
418
56
2 108

1 264
1 058
2 322

855
775
1 630
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Varat yhteensä

5 944

3 738

31.12.2012 31.12.2011
Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Omat osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat

96
-85
1 686
706
2 403

96
-69
1 949
326
2 302

26
2 429

0
2 302

2
647
270
919

4
292
0
296

2 380
216
2 596

903
238
1 140

Velat yhteensä

3 515

1 436

Oma pääoma ja velat yhteensä

5 944

3 738

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat
Rahoitusvelat
Muut velat
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Konsernin tunnusluvut

2012

2011 muutos
%

sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk),
konserni

21,1

11,7

oman pääoman tuotto,% (12 kk),
konserni

23,6

13,6

omavaraisuusaste,%

40,9

61,6

bruttoinvestoinnit,milj.euroa

0,36

0,24

tulos/osake, konserni,e

0,03

0,01

oma pääoma per osake, e

0,20

0,20

56

45

henkilöstö keskimäärin

50,0

24,4

Konsernin segmenttien liikevaihto ja liiketulos

2012

2011 muutos

liikevaihto, 1000e

1-12

1-12

%

communications

5 660

5 302

6,7

konsernin liikevaihto

5 660

5 302

6,7
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2012

2011 muutos

liiketulos,1000e

1-12

1-12

%

communications

622

545

14,0

konsernin liikevoitto

622

545

14,0

Yhtiön osavuosikatsaus 1–6/2013
Lyhennetty konsernin laaja tuloslaskelma
2013
tuhatta euroa
4-6
LIIKEVAIHTO
5 960
liiketoiminnan muut tuotot
-4
aineiden ja tarvikkeiden
-1
käyttö
850
työsuhde-etuuksista ai-2
heutuvat kulut
560
poistot ja arvonalentumiset
-111
-1
liiketoiminnan muut kulut
218
LIIKEVOITTO (TAPPIO)
217
rahoitustuotot ja -kulut
-112
Osuus osakkuusyrityksen
tuloksesta
-5
VOITTO (TAPPIO) ENNEN
VEROJA
101
verot
-97
TILIKAUDEN VOITTO
(TAPPIO)
4
Muut laajan tuloslaskelman erät
0
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
4

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
emoyrityksen omistajille
määräysvallattomille omistajille
Emoyrityksen omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos:

2012
4-6
1365
17

muutos
%
336,7
-124,5

2013
1-6
7 624
13

2012
1-6
2760
28

muutos
%
176,2
-52,7

2012
1-12
5 660
105

-179

-935,8

-2 053

-341

-502,3

-717

-870

-194,2

-3 608

-1687

-113,8

-3 355

-28

-290,1

-133

-56

-137,3

-109

-221
83
-5

-451,1
161,5

-1 725
118
-120

-432
272
-8

-299,2
-56,6

-962
622
-69

3

-255,1

3

-3

210,0

5

81
-20

24,0
-391,2

1
-88

261
-64

-99,7
-38,3

557
-165

61

-94,1

-88

197

-144,4

393

0

0

0

0

61

-94,1

-88

197

-144,4

393

6

60

-90,7

-80

192

-141,9

380

-2

1

-247,6

-7

6

-232,4

13

2013

2012

muutos

2013

2012

muutos

2012

4-6

4-6

%

1-6

1-6

%

1-12
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laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa)

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

laimennusvaikutuksella
oikaistu osakekohtainen
tulos (euroa)

0,00

0,01

-0,01

0,02

0,03

Konsernitase
tuhatta euroa
VARAT
pitkäaikaiset varat
liikearvo
muut aineettomat hyödykkeet
aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyrityksissä
muut osakkeet ja osuudet
pitkäaikaiset saatavat
laskennalliset verosaamiset
PITKÄAIKAISET VARAT YHT.
lyhytaikaiset varat
myyntisaamiset ja muut saamiset
rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT YHT.
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
VARAT YHT.
OMA PÄÄOMA JA VELAT
emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Oman pääoman ehtoinen laina
määräysvallattomien omistajien osuus
OMA PÄÄOMA YHT.
pitkäaikaiset velat
lyhytaikaiset velat
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHT.

Konsernin tunnusluvut
sijoitetun pääoman tuotto,% (12 kk)
oman pääoman tuotto,% (12 kk)
omavaraisuusaste,%
bruttoinvestoinnit,milj.euroa
tulos/osake, laimennettu,e
tulos/osake, laimentamaton,e
oma pääoma per osake, e
henkilöstö keskimäärin

2013
4-6
10,1
5,3
30,3
4,24
0,00
0,00
0,28
136

2013
30.6

2012
30.6

muutos
%

2012
31.12

5 630
559
615
106
164
374
533
7 979

1 254
124
98
95
351
407
61
2 391

348,8
348,8
526,3
10,6
-53,4
-8,2
776,9
233,7

2 447
136
117
103
354
407
58
3 622

3 949
2 499
6 449
190
14 618

1 010
445
1 454
0
3 846

291,1
462,2
343,4

1 264
1 058
2 322
0
5 944

3 279
1 000
18
4 297
3 522
6 799
14 618

2 227
0
10
2 237
355
1 254
3 846

47,3

2012 muutos 2013
4-6
%
1-6
12,9
4,2
13,9
0,0
58,2
30,3
0,06
4,24
0,01
-0,01
0,01
-0,01
0,19
0,28
54 151,9
109

280,1

80,1
92,1
891,3
442,3
280,1

2012
1-6
20,0
23,0
58,2
0,23
0,02
0,02
0,19
52

muutos
%

109,6

2 403
0
26
2 429
919
2 596
5 944

2012
1-12
21,1
23,6
40,9
0,36
0,03
0,03
0,20
56
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Tunnuslukujen laskentakaavat:
Sijoitetun pääoman tuotto:
voitto/tappio+rahoituskulut

x100

--------------------------------------------------------------oma pääoma + korolliset velat (kauden alun ja lopun keskiarvona)
Oman pääoman tuotto:
voitto/tappio

x100

-------------------------------------------oma pääoma(kauden alun ja lopun keskiarvona)
Omavaraisuusaste:
oma pääoma
-------------------------------------------taseen loppusumma – saadut ennakot
Tulos/osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
-------------------------------------------------------------------ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä
Oma pääoma per osake:
emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
-----------------------------------------------------osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä kauden lopussa
9
9.1

LIIKKEESEENLASKIJAA KOSKEVAT TIEDOT
Perustiedot yhtiöstä

Soprano Oyj:n kotipaikka on Helsinki, kaupparekisterinumero 343.851 ja Y-tunnus 0548170-4. Yhtiö on perustettu 29.1.1984. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestystä ja Suomen lakia. Yhtiön pääkonttorin osoite on
Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki. Yhtiön verkkosivun osoite on www.soprano.fi, puhelinnumero 020
744 5000 ja faksinumero (09) 692 3063.
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Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti Yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin, julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen, valmistus, maahantuonti, myynti,
kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus, koulutus, mainonta,
markkinointi, konsultointi, lakiasiainneuvonta niihin liittyvine eri liiketoimintamuotoineen sekä kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä arvopaperikauppa Suomessa ja ulkomailla.
Soprano Oyj on markkinointiviestintää harjoittavan Soprano-konsernin emoyhtiö.
9.2

Yhtiön historia ja merkittävät kehitystapahtumat

Soprano Oyj on perustettu vuonna 1984. Yhtiön toiminta alkoi mediavälitys- ja markkinointiviestintäpalveluiden tarjoamisella suurille suomalaisille idänkauppaa käyville yrityksille sekä idänkaupan
ammattilehden julkaisutoiminnalla. Yhtiön toiminta jatkui mediavälitystoimintana myös kotimaassa.
Konsernin nykymuotoinen toiminta alkoi 1996 teknologiapainotteisena mainos- ja viestintäalan
yrityksenä Soprano Communications Oy -nimellä.
Soprano osti vuonna 1999 liiketoimintakaupalla Webstudio-hakemistopalvelun, joka toimi myöhemmin muun muassa MTV3:n sivustoilla hakukoneena. Samassa yhteydessä päätettiin aloittaa
Yhtiön mainonnan, viestinnän ja viestintäteknologian liiketoimintojen kasvattaminen yritysostoin.
Yhtiö vaihtoi yhtiömuotoa julkiseksi osakeyhtiöksi vuonna 2000. Yhtiön kokonaan omistaman Soprano Communications Oy:n nimellä jatkettiin mainostoimistoliiketoimintaa. Samana vuonna Yhtiö
hankki omistukseensa 75 % määräenemmistön viestintätoimisto Insaider Oy:stä, 44 % määrävähemmistön Kampanja-lehteä kustantavasta Kustannus Oy Kampanjasta sekä 25 % vähemmistöosakkuuden tapahtumapalveluita tarjoavasta Anolakeskus Tenhunen Oy:stä.
Vuonna 2001 Konserniin liitettiin 100 % tytäryhtiöksi viestintäteknologiaan keskittynyt Aidas Consulting Oy. Samana vuonna osuus Insaider Oy:ssä nousi 90,5 %:iin, Kustannus Oy Kampanjassa
74 %:iin ja Anolakeskus Tenhunen Oy:ssä 100 %:iin.
Vuonna 2002 Soprano-konserni julkaisi ensimmäisenä maailmassa gsm-verkossa toimivan kännykkäTV-sovelluksen. Innovaatio sai laajaa kansainvälistä mediajulkisuutta, mutta Yhtiö myi ohjelmistosovelluksen myöhemmin lähinnä tekijänoikeuksista syntyneen riskin kasvettua Yhtiön kannalta
liian suureksi. Samana vuonna saatiin oman kehitystyön tuloksena asiakaskäyttöön viestintäohjelmistoalustat, joiden tulevat kehitysversiot viisi vuotta myöhemmin helmikuussa 2007 julkistettiin
erillisenä lisensoitavana ohjelmistotuotteena Soprano Composer -nimellä. Soprano-konserniin kuuluivat vuonna 2002 Soprano Communications Oy (mainonta, omistus 100 %), Insaider Oy (viestintä, omistus 95,72 %), Kustannus Oy Kampanja (julkaisut, omistus 90 %), Anolakeskus Tenhunen
Oy (tapahtumat, omistus 100 %) ja Aidas Consulting Oy (viestintäteknologia, omistus 100 %).
Vuonna 2003 yhtiö aloitti valmistautumisen listautumiseen Helsingin Pörssin Meklarien listalle. Tilikauden aikana kustannustoimintaa laajennettiin hankkimalla Uusi Toimisto -lehti Kustannus Oy
Kampanjalle. Samanaikaisesti Kustannus Oy Kampanjan toimiva johto hankki osakkuuden yhtiöstä,
ja Konsernin omistusosuus yhtiöstä pieneni 75 %:iin.
Vuonna 2004 Soprano Oyj listautui Helsingin pörssin ML-markkinaan ilman erillistä osakeantia.
Heinäkuussa 2004 Soprano hankki omistukseensa virolaisen City Paper Oü:n koko osakekannan.
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City Paper Oü julkaisee Virossa, Latviassa ja Liettuassa englanninkielistä City Paper -lehteä, englanninkielistä www.balticsworldwide.com / www.citypaper.ee -internetportaalia sekä nykyisin myös
sähköistä City Paper Week in Review -viikkolehteä englannin, suomen ja viron kielellä. Soprano
Communications Oy:n, Insaider Oy:n ja Anolakeskus Tenhunen Oy:n lisäksi Yhtiö hankki Kustannus Oy Kampanjan ja Insaider Oy:n kaikki osakkeet konsernin omistukseen. Aidas Consulting Oy:n
liiketoiminta siirrettiin kokonaisuudessaan emoyhtiölle, yhtiön osakkeista myytiin 50 % uusille
osakkeenomistajille ja kyseinen yhtiö aloitti konsultointiliiketoiminnan Soprano Mezzo -nimellä.
Vuoden 2005 alusta Yhtiö siirtyi kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön ja konsernirakenteen
selkiyttämistä jatkettiin keskittämällä tytäryhtiöiden liiketoimintoja emoyhtiölle. Samana vuonna
Tekes myönsi tuotekehitysavustusta ja -lainaa Soprano Composer -verkkoliiketoimintaohjelmiston
kehitystyöhön. Yhtiölle ostettiin takaisin osa Soprano Mezzon osakkeista ja omistusosuus nousi 70
%:iin.
Vuosi 2006 oli voimakkaan ohjelmistoinvestoinnin kausi. Yhtiön henkilöstöstä yksi kolmasosa sitoutui Soprano Composer -verkkoliiketoimintaohjelmiston kehitystyöhön. Samanaikaisesti Yhtiön hallitus valmisteli siirtymistä Helsingin Pörssin päälistalle. Soprano ilmoitti syksyllä 2006 aloittavansa
uuden viestintäohjelmistotuotteen myynnin kevään 2007 aikana.
Helmikuussa 2007 Soprano Oyj julkisti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun sähköisen viestinnän ja verkkokaupankäynnin ohjelmistokokonaisuuden, Soprano Composerin. Ohjelmiston kaupallinen levitys alkoi yhteistyökumppanien kautta maaliskuussa 2007. Soprano Composer on pkyrityksille tarkoitettu myynti- ja markkinointiohjelmisto, joka mahdollistaa verkkokaupan lisäksi
muun muassa sähköiset suoramainokset, ryhmäkirjeet ja tiedotteet, asiakaskyselyt, kotisivut ja
oman verkkolehden sekä asiakasrekisterin ylläpidon. Ohjelmisto on suunniteltu kansainvälisille
markkinoille ja toimii kahdeksalla eri kielellä.
Yhtiö möi kesäkuussa 2007 City Paper OÜ:n ja Kustannus Oy Kampanjan sekä syyskuussa 2007
Anolakeskus Tenhunen Oy:n osakkeet pois konsernista.
Yhtiö hankki alkuvuodesta 2008 Asapsoft Netsystems Oy:n koko osakekannan. Kaupan kautta Yhtiö yhdisti Suomen tunnetuimman viestintätoimiston ja Suomen tunnetuimman verkkokauppaohjelmiston alan korkeimpaan teknologiaosaamiseen.
Vuonna 2009 Soprano hankki omistukseensa Brain Alliance Oy:n. Brain Alliance Oy on erikoistunut
uusimman sukupolven verkkoratkaisuihin. Yrityskauppa vahvisti Yhtiön strategiaa yhdistää teknologia ja kommunikaatio sekä tarjota asiakkaille entistä enemmän lisäarvoa yhdistämällä myynnin ja
markkinoinnin uusimmat välineet ja sisältö verkkomaailmassa.
Tammikuussa 2011 Yhtiö muutti konsernirakennettaan erottamalla Soprano Viestintäpalvelut
omaksi yhtiökseen Soprano Roi Oy -nimellä (nykyisin Soprano Communications Oy). Soprano Verkkopalvelut keskitettiin puolestaan Soprano Brain Alliance Oy:hyn. Soprano Verkkokaupparatkaisut
keskitettiin Soprano Ohjelmistot Oy:hyn (nykyisin Soprano Commerce Oy).
Tammikuussa 2011 Yhtiö hankki osake-enemmistön virolaisesta Pipfrog AS:stä, joka on verkkokaupan ohjelmistoihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö. Pipfrog AS on vuodesta 2009 kehittänyt pilvipalveluna Magento-alustalle avoimeen lähdekoodiin perustuvaa ja erikokoisille yrityksille skaalautuvaa verkkokaupan ohjelmistotuotetta. Magento on kansainvälisesti voimakkaimmin kasvava verkkokauppaohjelmisto. Pipfrog on Yhtiön ensimmäinen ulkomainen tytäryhtiö, ja vahvistaa osaltaan
Yhtiön ohjelmistotarjontaa ja teknologiaosaamista. Pipfrogin osakekanta hankittiin kokonaisuudessaan Yhtiölle 26.9.2012 hallituksen päätöksellä.
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Yhtiö hankki kesäkuussa 2012 tuoteviestintään erikoistuneen PR- ja viestintätoimisto Promode
Oy:n koko osakekannan. Promode Oy on vuonna 1986 perustettu lifestyle-tuotteisiin ja palveluihin erikoistunut PR- ja viestintätoimisto. Osana konsernia Promode jatkaa erityisosaamisensa kehittämistä edelleen. Yhtiön asiakkaille yrityskauppa merkitsee entistä monipuolisempien
viestintäpalveluiden saamista yhden katon alta.
Yhtiö hankki marraskussa 2012 osakevaihdolla 83 prosenttia asiakkuuksien johtamiseen keskittyneestä Aspectum Oy -konsernista. Toimivalle johdolle jäi tällöin 17 prosentin omistus. Yrityskaupan
avulla Yhtiö tavoittelee johtopaikkaa johtamisen, viestinnän ja verkkoteknologian mahdollisuuksien
yhdistäjänä. Yhtiö tiedotti 26.6.2013 Soprano hankkivansa lisää Aspectum-konsernin osakkeita
vaihdolla Sopranon osakkeisiin. Hankinnan jälkeen Soprano omistaa Aspectum Oy:stä 86,87 prosenttia. Aspectum Consulting Oy:n omistus puolestaan jakautuu kaupan jälkeen siten, että Aspectum Oy omistaa Aspectum Consulting Oy:stä 96 prosenttia ja Soprano neljä prosenttia. Yhtiön hallitus päätti hankintaan liittyvästä osakeannista 14.8.2013, josta Yhtiö on tiedottanut 15.8.2013.
Aspectum-konserni on liitetty Soprano-konserniin 1.12.2012 alkaen, eikä nyt tehtävillä kaupoilla ole
vaikutusta Soprano-konsernin liikevaihtoon ja tulokseen. Toteutettavat kaupat ovat jatkoa Sopranon aiemmille hankinnoille Aspectum-konsernista ja niihin on ryhdytty, koska Aspectum-konsernin
integrointi osaksi Soprano-konsernia on edennyt odotetulla ja tyydyttävällä tavalla.
Yhtiö hankki helmikuussa 2013 osakevaihdolla Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline Oy on tuotteistanut kaikki verkkokauppiaiden ja ohjelmistonkehittäjien tarvitsemat keskeiset maksuliikenteen, logistiikan sekä maksutapojen, hintavertailun ja tuotekatalogien vaatimat ohjelmistomoduulit verkosta ostettaviksi tuotteiksi.
Yrityskaupan avulla Yhtiö vahvistaa nykyisen Verkkokaupparatkaisut-liiketoiminnan osaamista ja
palveluvalikoimaa.
Yhtiö ilmoitti 14.1.2013 ostavansa käteisvastikkeella Tieturi Oy:n koko osakekannan. Johdon arvion
mukaisesti valmennettavien määrällä ja liikevaihdolla laskettuna Tieturi-konserni on Pohjoismaiden
suurin koulutusyhtiö ja osana Soprano-konsernia tämä asema vahvistuu ja Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Yrityskaupan myötä Yhtiön
palvelutarjonta laajenee, ja syntyvän kokonaisuuden synergiahyödyt ovat merkittävät. Soprano
rahoittaa osan kauppahinnasta osakeannilla, josta Sopranon hallitus on tehnyt antipäätöksen
11.4.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli myönnetty 15.1.2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjoaa annissa yhteensä 1.000.000 uutta osaketta suunnatusti Keskinäinen
vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Osakkeiden
merkintähinta annissa on 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 500.000 euroa, mikä antihinta neuvoteltiin Tieturi-järjestelyyn liittyvien rahoitusneuvotteluiden aikana perustuen osakkeen silloiseen
käypään hintaan. Annettavat uudet osakkeet on merkitty 11.4.2013 ja ne on kirjattu kaupparekisteriin 7.5.2013. Soprano on tiedottanut Tieturi Oy:n hankinnasta 14.1.2013 julkaistulla pörssitiedotteella ja suunnatusta osakeannista 11.4.2013 julkaistulla pörssitiedotteella. Yhtiö tiedotti
21.2.2013, että kaupan täytäntöönpano viivästyy arviolta kuukaudella. Yhtiö tiedotti 22.3.2013
kaupan ehtojen muuttamisesta, yhtiön maksaessa peruskauppahintana 2.965.000 euroa ja mahdollisena lisäkauppahinta myöhemmin enintään 500.000 euroa. Kauppa on täytäntöönpantu
12.4.2013.
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9.3 Investoinnit
Tilikausi 2011
Yhtiö ei toteuttanut merkittäviä investointeja tilikaudella 2011.
Tilikausi 2012
Soprano osti 19.1.2012 allekirjoitetulla sopimuksella virolaisen verkkokauppaohjelmistoihin erikoistuneen Pipfrog AS:n osake-enemmistön. Soprano maksoi 51 prosentista yhtiöstä peruskauppahintana 100.000 euroa käteisellä sekä lisäksi yhteensä enintään 150.000 euroa käteisellä maksetaan
lisäkauppahintana vuosina 2012–2013, mikäli Pipfrogin tuloksen kehitys täyttää sovitut kriteerit.
Pipfrog AS liitettiin konserniin 1.2.2012 alkaen.
Soprano hankki 11.6.2012 Pipfrog AS:n osakkeita 16 prosenttia yhtiön osakekannasta. Kauppahintana maksetaan käteisellä yhteensä 41.000 euroa, josta 20.000 euroa maksettiin kesäkuussa 2012,
ja 20.000 euroa maksetaan toukokuun 2013 puoliväliin mennessä.
Marraskuussa 2012 Soprano nosti virolaisen tytäryhtiönsä Pipfrog AS:n omistuksen 100 prosenttiin.
Konserni hankki 33 prosenttia yhtiöstä sen vähemmistöosakkailta suunnatulla osakeannilla, jossa
myyjille suunnattiin 168.233 Sopranon uutta osaketta.
Soprano sopi 24.3.2012 allekirjoitetulla sopimuksella ostavansa tuoteviestinään erikoistuneen PRja viestintätoimisto Promode Oy:n koko osakekannan. Soprano maksoi Promodesta peruskauppahintana 250.000 käteisellä. Lisäkauppahinta maksetaan vuosien 2012 – 2014 tuloksien perusteella
yhteenstä enintään 300.000 euroa käteisellä, mikäli Promoden tulos täyttää sovitut kriteerit. Kaupassa myyjänä toimii Promode Oy:n omistaja Ulla-Maija Tamminen, joka jatkaa yhtiön toimitusjohtajana. Promode Oy liitettiin konserniin 1.7.2012 alkaen.
Soprano sopi 10.9.2012 ostavansa 83,17 prosenttia asiakkuuksien johtamiseen keskittyneestä Aspectum Oy:stä.
Osakekauppa toteutettiin osakevaihtona, jossa Soprano suuntaa kauppahintavastikkeena
2.400.000 kappaletta Sopranon uutta osaketta Allocation Point Oy Holding and Financing:lle ja saa
kaupassa 7.600 Aspectum-konsernin emoyhtiö Aspectum Oy:n osaketta, jotka edustavat 83,17 %
Aspectum Oy:n koko osakekannasta. Soprano Oyj:n osakkeen hinnaksi sovittiin 0,50 euroa osakkeelta kauppahinnan ollessa 1.200.000 euroa. Myyjäyhtiön omistaja ja Aspectum Oy:n perustaja
on kauppatieteiden tohtori Jarmo R. Lehtinen. Valtaosaan annettavisa uusista osakkeista kohdistuu
luovutusrajoitus. Osakkeet vapautuvat vuosittain vuosien 2013 – 2016 Aspectumin tuloksen täytettyä sovitut kriteerit. Aspectum Oy -konserni liitettiin Soprano Oyj -konserniin 1.12.2012 alkaen.
Aspectumin hankintamenolaskelma on esitetty liitteenä.
Tilikausi 2013
Yhtiö hankki helmikuussa 2013 osakevaihdolla Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n koko osakekannan. Lemonline Oy on tuotteistanut kaikki verkkokauppiaiden ja ohjelmistonkehittäjien tarvitsemat keskeiset maksuliikenteen, logistiikan sekä maksutapojen, hintavertailun ja tuotekatalogien vaatimat ohjelmistomoduulit verkosta ostettaviksi tuotteiksi.
Yrityskaupan avulla Yhtiö vahvistaa nykyisen Verkkokaupparatkaisut-liiketoiminnan osaamista ja
palveluvalikoimaa. Kauppahinta 60.000 euroa maksettiin osakevaihdossa annetuilla uusilla yhtiön
osakkeilla.
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Yhtiö ilmoitti 14.1.2013 ostavansa käteisvastikkeella Tieturi Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Sopranosta tulee Pohjoismaiden johtava viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijayhtiö. Yrityskaupan myötä Yhtiön palvelutarjonta laajenee, ja syntyvän kokonaisuuden synergiahyödyt ovat
merkittävät. Soprano rahoittaa osan kauppahinnasta osakeannilla, josta Sopranon hallitus teki antipäätöksen 11.4.2013 käyttäen valtuutusta, joka sille oli myönnetty 15.1.2013 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus tarjosi annissa yhteensä 1.000.000 uutta osaketta suunnatusti
Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Osakkeiden merkintähinta annissa on 0,50 euroa osakkeelta eli yhteensä 500.000 euroa, mikä antihinta neuvoteltiin Tieturi-järjestelyyn liittyvien rahoitusneuvotteluiden aikana perustuen osakkeen
silloiseen käypään hintaan. Annettavat uudet osakkeet on merkitty 11.4.2013 ja kirjattu kaupparekisteriin 7.5.2013. Soprano on tiedottanut Tieturi Oy:n hankinnasta 14.1.2013 julkaistulla pörssitiedotteella ja suunnatusta osakeannista 11.4.2013 julkaistulla pörssitiedotteella. Yhtiö tiedotti
21.2.2013, että kaupan täytäntöönpano viivästyy arviolta kuukaudella. Yhtiö tiedotti 22.3.2013
kaupan ehtojen muuttamisesta, yhtiön maksaessa peruskauppahintana 2.965.000 euroa ja mahdollisena lisäkauppahinta myöhemmin enintään 500.000 euroa. Kauppa on täytäntöönpantu
12.4.2013.
9.4

Tieturi Oy:tä koskevat tiedot

Yhtiön toiminimi on Tieturi Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen on rekisteröity Patentti-ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin y-tunnuksella 1743630-2. Yhtiön perustamiskirja on allekirjoitettu
2.1.2002. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sen oikeudellinen muoto on osakeyhtiö, siihen sovelletaan
Suomen lakia ja sen perustamismaa on Suomi. Yhtiön kotipaikan osoite on c/o HTC Santa Maria
Tammasaarenkatu 5 00180 Helsinki ja puhelinnumero 09 431 551.
9.5

Tieturi Oy:n liiketoiminnan kehityksen kannalta merkittävät tapahtumat

2013
Verkkoviestintäkonserni Soprano Oyj ostaa tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi
Oy:n ja sen pohjoismaiset tytäryhtiöt CapManin hallinnoimilta rahastoilta. Yrityskaupan myötä Tieturi pääsee osaksi uuden kokoluokan pörssiyhtiötä, jonka henkilöstömäärä nousee 180 asiantuntijaan. Konsernilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Göteborgissa, Malmössä
ja Tallinnassa.
2012
Tieturi sijoittuu Talouselämän teettämässä Koulutusorganisaatioiden yrityskuva 2012 tutkimuksessa Suomen suosituimpien koulutusyritysten joukkoon. Tieturia kuvaillaan muun muassa
”vahvana IT-alan kouluttajana, joka hakeutuu myös johdon valmennukseen ja konsultointiin”.
Tieturi myy asiakirja- ja mallipohjaratkaisuihin erikoistuneen Kameleon-liiketoimintayksikkönsä Document House Oy:lle. Kameleon jatkaa kaupan jälkeen omana yksikkönään osana Document House Oy:tä.
2011–2012
Tieturi ja kehitysmaiden lasten elämänlaadun parantamisen puolesta työskentelevä Plan Suomi
Säätiö solmivat yhteistyösopimuksen vuosille 2011–2012. Tieturin ammattiosaamisen lahjoitus pi-
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tää sisällään Office 2010 -siirtymäkoulutuksen, joka tarjoaa Plan Suomi Säätiön henkilöstölle mahdollisuuden kouluttautumiseen ja valmentautumiseen Tieturin osaavien asiantuntijoiden johdolla.
2010
KTM Christoffer Wasastjerna nimitetään 4.2.2010 alkaen Tieturi Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi.
Henrik Thorsell jatkaa Tieturin tytäryhtiön Informator AB:n toimitusjohtajana.
2007
Kenneth Katter aloittaa 1.4.2007 Tieturi Oy:n toimitusjohtajana. Katter siirtyyy tehtävään Nokia
Oyj:stä, jossa hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta kansainvälisissä myynnin, tuotemarkkinoinnin ja johdon koulutussuunnittelun johtotehtävissä.
2005
Tieturi on jo vuosia tähyillyt Ruotsin koulutusmarkkinoille ja loppuvuonna 2005 tämä onnistuu, kun
Tieturi ostaa yhden Ruotsin johtavista IT-kouluttajista, Informator Utbilning Svenska AB:n. Yrityskaupan myötä Tieturi nousee kiistattomasti Pohjoismaiden suurimmaksi koulutusyhtiöksi. Tieturin
toimitusjohtajana vuodesta 1987 toiminut Veikko Kanerva siirtyy hallituksen puheenjohtajaksi ja
toimitusjohtajana aloittaa Jori Kosonen, joka on sitä ennen vastannut Tieturin projekti- ja liikkeenjohdon kehittämiskoulutuksesta.
2004
Koulutustaantuma hellittää ja liikevaihto kääntyy nousuun. ITIL otetaan mukaan koulutustarjontaan ja tämän koulutuksen volyymi kasvaa poikkeuksellisen nopeasti nousten jo seuraavana vuonna lähelle miljoonan euron liikevaihtoa. Myös muu projektien, prosessien ja tietojärjestelmien
suunnitteluun ja mallintamiseen liittyvä koulutuskysyntä kasvaa selvästi. Seminaaritoiminta elpyy ja
erityisesti sponsorirahoitteiset tapahtumat saavat suuren suosion. Taloustutkimuksen IT-Feedback
tutkimuksessa Tieturi ansioituu jälleen kerran parhaana koulutusyrityksenä.
2003
Vuosi oli yhtiön juhlavuosi, sillä yhtiön perustamisesta oli kulunut 20 vuotta. Tämän kunniaksi julkaistaan juhlakirja ”Aluksi meitä ei uskottu”, jossa tunnetut IT-alan vaikuttajat ja Tieturin yhteiskumppanit kertovat menneestä 20 vuodesta. Elokuussa juhlistetaan merkkipaalua yli 300 vieraan
kanssa.
Lan Group Finland Oy myy Tieturille HP, Citrix ja Microsoft koulutuksensa, minkä johdosta laiteläheisen koulutuksen volyymi kasvaa ja Tieturista tulee HP:n kumppanien tekninen kouluttaja.
2002
Pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimat rahastot ja Knowledgepool Tieturin toimiva johto ostaa
englantilaiselta ICL Plc:ltä Suomen suurimman tietotekniikkakoulutusyrityksen, KnowledgePool
Tieturi Oy:n koko osakekannan. Yhtiön nimi muutetaan samalla takaisin Tieturi Oy:ksi.
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9.6

Tieturi Oy:n keskeiset taloudelliset tiedot

Alla on esitetty Tieturi -konsernin tuloslaskelma ja tase tilikausilta 2011–2012 Vuosien 2011–2012
tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastettuja. Tilintarkastetut tilinpäätökset 2011–2012 on sisällytetty
tähän esitteeseen viitattuina asiakirjoina.

Tieturi Oy konserni tuloslaskelma
tilintarkastettu, FAS tuhatta euroa
Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Aineiden, tarvikkeet, tavarat ja ulkopuoliset
palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut
Suunnitelman mukaiset poistot
Konserniliikearvon poisto
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto (tappio)
Rahoitustuotot ja –kulut
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä
satunnaiset erät
Voitto (tappio) ennen veroja
Tuloverot
Tilikauden voitto (tappio)
Tieturi Oy konsernitase
tilintarkastettu, FAS tuhatta euroa
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Rahavarat

Varat yhteensä

Oma pääoma ja velat
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma

1.7.201130.6.2012
16 851

1.7.201030.6.2011
18 720

-5 533
-6 724
-258
-240
-4 007
89
-66
23
888
911
-205
705

-6 417
-6 701
-279
-266
-4 243
815
-53
762
0
762
-64
698

30.6.2012

30.6.2011

167
407
230
11
319
1 135

94
785
236
11
375
1 501

3 111
1 386
4 497

4 333
287
4 620

5 632

6 121

31.12.2012

31.12.2011

368

368
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Ylikurssirahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Kertyneet voittovarat

2 356
198
-4 164
-1 242

2 356
198
-4 882
-1 960

0
3 310
3 310

95
3 310
3 405

3 131
433
3 564

4 041
635
4 676

Velat yhteensä

6 874

8 081

Oma pääoma ja velat yhteensä

5 632

6 121

1.7.201130.6.2012
0,5
102
31.12.2012

1.7.201030.6.2011
4,4
103
31.12.2011

2068
40,3

1350
25,0

Pitkäaikaiset velat
Lainat
Pääomalaina
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat
Lyhytaikaiset rahoitusvelat

Tieturi Oy konserni tunnuslukuja
tilintarkastettu, FAS
liikevoitto liikevaihdosta, %
keskimääräinen henkilömäärä
oma pääoma sisältäen pääomalainat, tuhatta
euroa
omavaraisuusaste sisältäen pääomalainat, %

10 LIIKETOIMINNAN KUVAUS
10.1 Liiketoiminta
Soprano on verkkoviestintäkonserni. Sen asiantuntijat auttavat asiakkaita kommunikoimaan, palvelemaan ja ansaitsemaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa aikaisempaa tehokkaammin. Yhtiö hakee
strategista kilpailuetua yhdistämällä viestinnän ja teknologian.
Strategiansa mukaisesti Soprano-konsernilla on vain yksi liiketoimintasegmentti, joten sen luvut
ovat yhteneväisiä konsernin lukujen kanssa. Myyntiyksiköt on jaettu osaamisalueittain tiimeiksi.
10.1.1

Soprano Communications

Viestintäpalvelut-myyntiyksikkö toteuttaa viestinnän ja markkinoinnin kokonaisratkaisuja, verkkoratkaisuja sekä verkon sisällöntuotantoa. Yksikköön liittyi 1.7.2012 alkaen tuoteviestintään erikoistunut PR- ja viestintätoimisto Promode Oy.
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10.1.2

Soprano Digital

Verkkopalvelut-myyntiyksikkö kehittää, rakentaa ja ylläpitää verkko-ohjelmistoja sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä verkon palveluita ja tietojärjestelmiä sekä kouluttaa alalle uusia asiantuntijoita.
10.1.3

Soprano Commerce

Verkkokaupparatkaisut-myyntiyksikkö tuottaa ja ylläpitää verkkokauppaohjelmistoja ja tilausjärjestelmiä sekä toteuttaa järjestelmien integraatioratkaisuja. Yksikköön liitettiin yrityskaupalla 1.2.2012
alkaen virolainen Pipfrog AS, jonka avoimeen lähdekoodiin perustuva Magento-verkkokauppatuote
tuli osaksi Sopranon tuotepalvelutarjontaa.
10.1.4

Soprano Consulting

Soprano Consulting -myyntiyksikkö perustettiin 1.12.2012 alkaen Aspectum Oy -konsernin liityttyä
Soprano Oyj -konserniin. Soprano Consulting tuottaa koulutus-, konsultointi- ja valmennuspalveluita. Sen osaamisalueina ovat organisaatiokonsultointi sekä asiakkuuksien johtaminen.
10.1.5

Soprano Training

Soprano Training –myyntiyksikkö perustettiin 1.4.2013 alkaen Tieturi Oy –konsernin liityttyä Soprano Oyj-konserninn. Training tuottaa tieto- ja viestintäteknologian sekä projektijohtamisen valmennus- ja koulutuspalveluita. Erityisalueita ovat ohjelmistokehitys, infrastruktuuri, tiedonhallinta
sekä johtaminen.
10.2 Tuotteet ja tuotekehitys
Soprano toimittaa keskisuurille ja suurille yrityksille sekä julkishallinnon asiakkailleen ohjelmistot,
ratkaisut ja sisällöt erillisinä tai kokonaisuutena. Pienyrityksille on tarjolla verkosta tilattavia valmisohjelmistoja, jotka ovat myöhemmin skaalattavissa yrityskoon kasvaessa. Skaalautuvien ja monistettavien tuotteiden avulla Soprano pyrkii nopeuttamaan liiketoiminnan kannattavaa kasvua.
Soprano käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmistoalustoja, kuten Drupal, Magento ja PHP. Drupal
on kasvattanut käyttäjämääräänsä verkkopalveluissa, ja Magento on maailmalla nopeimmin kasvava verkkokaupan ohjelmistoalusta. Palvelu- ja ratkaisutuotteet tuovat kasvavan osan konsernin
viiden myyntiyksikön liikevaihdosta ja tuloksesta.
Verkkopalveluiden ohjelmistokehitys ja ydinliiketoiminta perustuu agile development -palvelumalliin
avoimen lähdekoodin Drupal-, Magento- ja PHP-alustoilla. Asiakkaalle tarjottavista palveluista on
ohjelmistotyön lisäksi tuotteistettu ensivaiheen määrittely, käyttöliittymä- ja graafinen suunnittelu
sekä koulutuspaketit asiakkaille ja alan osaajille.
Verkkokaupoissa avoimen lähdekoodin Magento-pohjainen tuoteperhe tulee korvaamaan lähivuosina edellisen sukupolven ohjelmistotuotteet. Uuden tuoteperheen ansiosta yhtiö pystyy tarjoamaan asiakkaille uusia ansaintamahdollisuuksia ja käyttäjille haluttuja ominaisuuksia.
-

Soprano Commerce on räätälöitävä ja integroitava verkkokauppa- ja liiketoimintaratkaisu keskisuurille ja suurille yrityksille. Tuote korvaa vähitellen Soprano Forte -tuoteperheen.

-

Soprano Commerce POS on mobiili kassajärjestelmä. Tuote yhdistää perinteisen kaupan ja
verkkokaupan ominaisuudet.
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-

Soprano Pipfrog on pienille yrityksille tarkoitettu verkosta tilattava valmiskauppaohjelmisto.
Ohjelmisto skaalautuu yrityksen kasvaessa aina suuryhtiön Soprano Commerce liiketoimintajärjestelmäksi saakka. Ohjelmistoa käytetään 14 maassa ja se tulee korvaamaan
jatkossa vähitellen myös Composer.fi ja Brain.fi -tuotteet.

Viestintäpalvelut toteuttavat asiakkaalle digitaalisen sisällöntuotannon mukaan lukien visuaalisen
ilmeen ja viestinnällisen sisällön sekä verkkopalvelujen käytettävyyden. Yksikkö on lisäksi tuotteistanut markkinointiviestinnän, sisäinen viestinnän, julkisuusviestinnän, tutkimusviestinnän, kriisiviestinnän sekä esiintymiskoulutus- ja viestintäkoulutuspaketit asiakkaille.
10.3 Organisaatiorakenne
Konserniin kuuluvat emoyhtiö Soprano Oyj sekä täysin omistetut tytäryhtiöt Soprano Communications Oy, Soprano Commerce Oy, Soprano Brain Alliance Oy sekä Pipfrog AS. Isolta Oy on Soprano
Oyj:n osakkuusyhtiö 34 % omistusosuudella. Promode Oy liittyi konserniiin 1.7.2012 alkaen. Aspectum Oy -konserni liittyi konserniin 1.12.2012 alkaen. Lemonline Oy liittyi konserniin 1.2.2013
alkaen. Tieturi Oy liittyi konserniin 1.4.2013 alkaen. Kaaviokuva konsernin yrityksistä alla.

11 AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
Soprano Oyj -konsernissa oli viimeisimmässä tämän Listalleottoesitteen julkaisua edeltävässä tilinpäätöksessä tilikaudelta 2012 aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 117.000 euroa. Aineellisia
käyttöomaisuushyödykkeitä oli per 30.6.2013 615.000 euroa Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
koostuvat pääosin atk-laitteista, tulostimista ja kopiokoneista. Konserni noudattaa aineellisten käyttöomaisuushyödykkeidensä kierrätyksessä Suomen ja Viron ympäristölainsäädäntöä.
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Konsernin muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä ja aineettomissa hyödykkeissä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
tuhatta euroa

1-6 2013

1-12 2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa

117

77

Lisäykset

184

57

Liiketoimintojen yhdistäminen

377

27

-2

-7

Poistot

-62

-37

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

615

117

1-6 2013

1-12 2012

Kirjanpitoarvo kauden alussa

2 584

1 101

Lisäykset*

3 194

1 438

487

124

-6

-9

-71

-72

6 188

2 584

Vähennykset

Aineettomat hyödykkeet
tuhatta euroa

Liiketoimintojen yhdistäminen
Vähennykset
Poistot
Kirjanpitoarvo kauden lopussa
* sis. Liikearvon lisäys Tieturi 3150 te, Lemonline 32 te

12 TOIMINNALLINEN JA TALOUDELLINEN ASEMA

12.1 Toiminnallinen ja taloudellinen asema
Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2012 ja 31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta on laadittu
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti ja
direktiivin 78/660/ETY 46 artiklan ja direktiivin 83/349/ETY 36 artiklan mukaisesti. Toimintakertomukset ovat liitetty tähän esitteeseen viittaamalla.

13 RAHOITUKSEN LÄHTEET JA KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVA LAUSUNTO
13.1 Yhtiön rahoituksen lähteet
13.1.1

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta vuositasolla vuosina 2012 ja 2011 on ollut positiivinen,
samoin kuin katsauskaudella 1–6/2013 Konserni on lyhentänyt velkojaan laina-ohjelmien mukaisesti, ottanut uutta velkaa ja maksanut osinkoa rahavirtalaskelman mukaisesti. Lisäksi yrityskaupoista on tullut konserniin yrityskaupoista johtuvia maksuja, uutta velkaa ja rahoitusomaisuutta.
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Konsernin rahavirtalaskelma 1–6/2013
Konsernin rahavirta
tuhatta euroa
tilikauden tulos
liiketoimet, johon ei liity maksutapahtumaa
käyttöpääoman muutos, verot ja korot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
tytäryritysten hankinta vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla
bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuden myynnit
saadut osingot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Osakeannista saadut maksut
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot
pitkäaikaisten saamisten muutos
lainojen nostot
lainojen takaisinmaksu
vaihtovelkakirjan liikkeeseen laskusta
saadut maksut
omien osakkeiden myynnit ja ostot
rahoitusleasingvelkojen maksut
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta
maksetut osingot/pääoman palautus
muut oman pääoman muutokset
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVIRTA YHTEENSÄ
rahavarat kauden alussa
rahavarat kauden lopussa

2013 2012 muutos
4-6 4-6
%
4
61
-94,1
115
25
689 -198
807 -112

360,0
447,8
823,9

2013 2012 muutos
1-6 1-6
%
-88 197 -144,4
130
370
412

59
-71
185

-2202
-1059
5
5
-3 251
417

-35
-24
7
6
-46
0

-2182 -194
-1059 -37
-28,6
8
7
-16,7
5
6
-3 228 -218
417
0

1 000
3
3021
-186

0
0
0
-28

1 000
0
33
11
3189
80
-277 -115

500
46
-45

0
1
0

-611
128
4 273
1 829
670
2499

-41
-232
0
-300
-458
903
445

Konsernin rahavirtalaskelma (tuhatta euroa)
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto
Oikaisut:
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korko ja osinkotuotot
Verot
Käyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
Maksetut korot
Saadut korot

-564,3

100,0
-163,4

499,8
-25,8
461,6

500
11
-45

0
0
0

-611
40
4 257
1 441
1058
2499

-41
-232
0
-297
-330
775
445

2012
1-12
393

120,3
621,1
122,7

50
135
578

14,3
-16,7

-273
-83
16
6
-334
0

200,0
-140,9

0
11
540
-244
0
-16
0

100,0
-163,4

537,0
36,5
461,6

-20
-232
0
39
283
775
1058

2 012
1.1-31.12

2 011
1.1-31.12

393

169

50
90
-21
165

430
29
-12
138

159
-77
-70
18

94
129
-27
11
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Maksetut verot

-129

-1

Liiketoiminnan nettorahavirta

578

960

-273

5

-77
-6
16
6

-36
-209
13
11

-334

-216

11
540
-244
-16
-20
-232

52
0
-162
26
-14
-116

39

-214

283
775
1058

530
245
775

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken
rahavaroilla
Osakkuusyritysten hankinta
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti
Saadut osingot
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten saamisten muutos
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksu
Omien osakkeiden myynnit ja ostot
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta
Maksetut osingot/maksettu pääoman palautus
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

Vuoden 2011 liiketoiminnan rahavirtaan verrattuna vuoteen 2010 parantavasti vaikuttivat erityisesti käyttöpääoman optimointi ja parantanut tilikauden voitto. Tilikauden voittoa pienensivät liiketoimet, joihin ei liittynyt maksutapahtumia. Näitä olivat erityisesti muiden osakkuuksien ja osuuksien
arvonalennukset.
Vuonna 2012 tilikauden tulos parantui edelleen vuodesta 2011. Vuonna 2012 investoinnin kasvoivat edellisvuodesta. Konserniin hankittiin kolme yhtiötä, Pipfrog AS, Promode Oy ja Aspectum Oy konserni. Lainojen nettomuutos vuonna 2012 oli 296.000 euroa. Vuosina 2011 ja 2010 ei nostettu
uusia lainoja.
Soprano allekirjoitti 14.1.2013 sopimuksen Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian
valmennusyhtiö Tieturi Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö CapMan Oyj:n hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta.
Sopimuksen mukaan Soprano maksaa Tieturi Oy:n koko osakekannasta sekä pääomalainoista käteisellä maksimissaan 3.465.000 euron kokonaiskauppahinnan, joka jakautuu 2.965.000 euron
peruskauppahintaan ja maksimissaan 500.000 euron lisäkauppahintaan.. Sorpano on kertonut rahoittavansa yrityskaupan sekä kasvuun tarvittavat investoinnit 3.000.000 euron pankkilainalla,
500.000 euron vaihtovelkakirjalainalla (Vaihtovelkakirjalaina I) Keskinäinen Vakuutusyhtiö EläkeFennialle ja 1.000.000 euron vaihtovelkakirjalainalla Suomen Kulttuurirahastolla (Vaihtovelkakirjalaina II) sekä 500.000 euron osakeannilla.
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13.1.2

Käyttöpääomaa, pääomarakennetta ja velkaantumisastetta koskevat tiedot

Konsernin käyttöpääomaa, pääomarakennetta ja velkaantumisastetta koskevat tiedot on esitetty
alla olevassa taulukossa:
Soprano Oyj konserni pääomarakenne ja velkaantuneisuus per
30.6.2013
tuhatta euroa
Pitkäaikaiset korolliset lainat yhteensä
Vakuudelliset
Vakuudettomat*
Lyhytaikaiset korolliset lainat yhteensä
Vakuudelliset
Vakuudettomat
Korolliset lainat yhteensä

30.6.2013
4 188
2 783
1 405
1 757
788
969
5 945

Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma
Omat osakkeet
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
muuntoerot
muu oma pääoma
Emoyhteisön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

30.6.2013
96
-74
2 591
40
626
3 279

Oma pääoma ja korolliset lainat yhteensä

9 224

Nettovelkaantuneisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Likviditeetti
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosa
Muut lyhytaikaiset korolliset lainat
Lyhytaikaiset korolliset lainat yhteensä
Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikaiset lainat*
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä
Pitkäaikainen nettovelkaantuneisuus
*sisältää 1000 tuhatta euroa oman pääoman ehtoinen laina
Konsernin vastuusitoumukset
tuhatta euroa
yrityskiinnitykset omasta puolesta
takaukset omasta puolesta

2013
30.6
3 950
50

30.6.2013
2 499
2 499
902
855
1 757
-742
3 188
1 000
4 188
3 446

2012
30.6
550
0

muutos
%
618,2

2012
31.12
950
50
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leasingvastuut
yhteensä

396
4 396

15
565

2540,0
678,1

48
1 048

Konsernin käyttöpääoman muutos on vuoden 2010 jälkeen pysynyt positiivisena. Vuoden 2012
omavaraisuusasteeseen vaikuttaa Aspectum-konsernin hankinnan osakevaihtona maksettu kauppahinta 1.032.000 euroa, joka oli kirjattuna tilinpäätöshetkellä lyhytaikaisiin velkoihin. Anti merkittiin kaupparekisteriin 22.2.2013, jolloin kauppahinta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Konserniin nettovelkaantumisaste on ollut vuoden 2010 jälkeen negatiivinen.
13.2

Käyttöpääoman riittävyyttä koskeva lausunto

Yhtiö arvioi, että käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden aikana.
14 TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN, PATENTIT JA LISENSSIT
Soprano kehittää Tuotteet-osiossa mainittuja ohjelmistotuotteita. Panostukset niihin eivät ole olleet
merkittäviä liiketoiminnan kokoon nähden. Brain.fi -ohjelmistotuotteen rahoitukseen Soprano sai
Tekesiltä kehittämistukea 0,1 miljoonaa euroa vuonna 2010–2011. Muutoin tutkimus- ja tuotekehitykset rahoitetaan konsernin tulorahoituksella.
14.1 Tutkimus ja tuotekehitys vuonna 2011
Konsernin kokonaispanostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen 1–12/2011 oli 0,13 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen poistot ja arvonalentumiset 1–12/2011 olivat 0,15 miljoonaa euroa, ja kuluksi 1–12/2011 kirjattiin yhteensä 0,03 miljoonaa euroa.
14.2 Tutkimus ja tuotekehitys 2012
Kuluiksi kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot olivat yhteensä 0,00 miljoonaa euroa vuonna 2012
(0,03 miljoonaa euroa vuonna 2011). Vuonna 2013 kuluiksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehittämismenot eivät ole olleet merkittäviä.
14.3 Tuotanto, myynti, varastot, kustannukset ja myyntihinnat

Tuotannossa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia tilikauden 2011 alusta esitteen tekoon saakka. Tuotantoresurssit pyritään optimoimaan ja laskutusaste säilyttämään korkealla tasolla. Projektinhallinnan rooli on tärkeä tuotantoresurssien optimoimisessa.
Konsernin myynti on organisoitu myyntijohtajan johdolla. Myynnin onnistumista seurataan viikoittain. Myyntihintoja pyritään nostamaan vuosittain vähintään kustannustason nousua vastaavalla
määrällä. Kustannustasoon vaikuttaa eniten palkkojen kehitys. Soprano noudattaa voimassa olevia
työehtosopimuksia. Konsernilla ei ole käytössä vaihto-omaisuutta. Työt pyritään laskuttamaan kuukausittain. Mikäli näin ei voida tehdä, myynti jaksotetaan.
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15 VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT
Sopranon hallitus totesi 15.8.2013 osavuosikatsauksessa kuluneen katsauskauden olleen toistaiseksi Sopranon historian merkittävin. Ostimme itseämme liikevaihdollisesti kolme kertaa suuremman yhtiön, kun Soprano-konserniin liitettiin 1.4.2013 tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö
Tieturi Oy -konserni. Konserniin kuuluvat Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbilding
Svenska AB.
Yhdessä Tieturin, Informatorin ja joulukuussa 2012 konserniin liitetyn konsultointi- ja koulutusyhtiö
Aspectum Oy:n kanssa Soprano nousi Pohjoismaiden suurimmaksi tieto- ja viestintäteknologian
valmennusyhtiöksi. Toteutuneet yrityskaupat sopivat mainiosti Sopranon hallituksen määrittämään
viestinnän ja teknologian yhdistävään strategiaan.
Soprano palvelee nyt kuudessa kaupungissa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, verkoston kautta 98
maassa ja virtuaalisesti ympäri maailman. Yhtiö nousi yrityskauppojen myötä uuteen kokoluokkaan, sillä vuoden toisen kvartaalin liikevaihto oli suurempi kuin koko viime vuoden liikevaihto.
Hankituissa yhtiöissä toteutetut tehostustoimet ehtivät jo hiukan vaikuttaa toisen kvartaalin tulokseen. Välittömillä toimilla haettiin noin miljoonan euron pysyviä kustannussäästöjä vuositasolla.
Kaikissa ostetuissa yhtiöissä vaihdettiin myös ylin johto.
Vuoden toisen kvartaalin liiketulosta rasittivat suuret integraatiokustannukset. Konsernin saumattomaan yhteistyöhön tähtäävän 100-päivän ohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertakustannuksia
koko kuluvan tilikauden ajan. Uskomme kuitenkin ohjelman hyödyn olevan merkittävä pidemmällä
tähtäimellä.
Vuoden toisen kvartaalin positiivinen liiketulos 0,22 miljoonaa välittömästi yritysjärjestelyn jälkeen
oli miellyttävä yllätys. Näyttääkin siltä, että uudessa tilanteessa vuosittaiset tilauskannan vaihtelut
heikentävät tulosta ensimmäisellä ja kolmannella vuosineljänneksellä ja vastaavasti parantavat
tulosta toisella ja neljännellä kvartaalilla.
Mahdollisuudet tuloksen kasvattamiseen viestinnän ja tietoteknologian asiantuntijapalveluiden jatkuvan kysynnän ansiosta näyttää positiiviselta. Kuitenkin yhteiskunnan ja yritysten taloudellinen
tilanne Suomessa, Ruotsissa ja lähialueilla aiheuttaa huolta.
16 TULOSENNUSTE
Yhtiön hallitus antoi 15.8.2013 julkistetussa osavuosikatsauksessa seuraavan tulosennusteen:
Soprano Oyj:n hallitus ennakoi, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja liiketulos tulee olemaan positiivinen.
Soprano Oyj konsernin palveluiden ja tuotteiden kysynnän kehitystä arvioidaan lähinnä asiakkaiden
kanssa tehtyjen sopimusten, tarjouskannan sekä johdon markkinoita koskevan kehitysarvion perusteella. Yhtiö arvioi tulevaisuudennäkymiään osavuosikatsauksessa 1-6 2013, joka julkistettiin
15.8.2013, että vuoden 2013 liikevaihto tulee nousemaan erittäin merkittävästi edellisvuodesta ja
liiketulos tulee olemaan positiivinen. Yhtiö oli aiemmin todennut osavuosikatsauksessa 1-3 2013,
joka julkistettiin 8.5.2013, että liikevaihto vuodelta 2013 nousee erittäin merkittävästi 2012 toteutuneiden Aspectum-konsernin, Promode Oy:n ja Pipfrog AS:n yrityskauppojen sekä 1.4.2013 konserniin liitetyn Tieturi-konsernin johdosta.
Kaikki tässä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön tämänhetkiseen näkemykseen Soprano Oyj konsernin
talouden kehityksestä. Yllä esitetyt tiedot voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä
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lausumat eivät takaa Soprano Oyj konsernin liiketoiminnan tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä tulevaisuudessa.
Edellä esitettyä Yhtiön tulosennustetta koskeva komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen I
kohdan 13.2. mukainen tilintarkastajan lausunto on lisätty tähän esitteeseen viitattuna asiakirjana.
17 HALLINTO-, JOHTO- JA VALVONTAELIMET SEKÄ YLIN JOHTO
Soprano Oyj -konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat yhtiökokous, hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana. Soprano Oyj:llä ei ole hallintoneuvostoa.
17.1 Yhtiökokous
Yhtiökokous on Soprano Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sille kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingonjaosta,
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja näiden palkkioista.
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä
viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi
lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin
todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.
17.2 Hallitus
Soprano Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Vuosittain pidettävä varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrän ja valitsee jäsenet.
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 3–9 varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
on vuosi, ja se alkaa valinnan tehneestä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet voidaan valita uudelleen. Ohessa esitetyt hallituksen
jäsenten omistustiedot perustuvat tilanteeseen 31.7.2013.
Pekka Vennamo (puheenjohtaja):
Syntymävuosi: 1944
Koulutus: tekniikan yo
Päätoimi: Sijoitus Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2003
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Toiminut yli 30 vuoden ajan erilaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja kaupallisten
organisaatioiden johtotehtävissä. Johti valtioneuvoston jäsenenä Valtiovarainministeriötä (pl. budjetti- ja kansantalousosastot) vv. 1983–87 ja Liikenneministeriötä vv.
1987–89. Toimi 1990-luvulla Posti- ja telelaitoksen (1989–94), Suomen PT-konsernin
(1994–98) ja Sonera-konsernin (1998–99) pääjohtajana. Toimii Videra Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Isolta Oy:n ja First Round Oy:n hallitusten jäsenenä.
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Luottamustehtävät edeltävän viiden vuoden ajalta:
CG Ruori Oy
First Round Oy
Helsingin Netti Media
Oy
Isolta Oy
O/Y Walle
Oy Plusdial Ab
Sijoitus Oy
Sijoitus Oy
SOS Suomen Online
Services Oy
Suomen PT Oy
Teleste Oyj
Videra Oy

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallitus varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön toiminta päättynyt

Yhtiön toiminta päättynyt
Lakannut

Lakannut

Soprano Oyj:n osakeomistus: 350.838 (omat 160.833, lisäksi Sijoitus Oy:n kautta
190.105 osaketta)
Anne Berner:
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: KTM
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011
Päätoimi: Oy Vallila Interior Ab:n toimitusjohtaja
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
1986 Vallilan Silkkitehdas Oy, 1988 Decoraman perustaminen, 1989 Vallila Interiorin
toimitusjohtaja isän ja isoisän jälkeen, 1993 Interia Internationalin perustaminen,
etabloituminen Venäjälle, lukuisten tytäryhtiöiden perustaminen, 2010 Vallila Interior
operatiivisten yhtiöiden fuusio. 2006 Veuve Clicquot Business Woman of the Year,
2009 Vuoden Liikemies.
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Amalie B. Design Oy
Arazzo Oy
Asunto Oy Espoon
Laurinranta
Asunto Oy Espoon
Rantatähdyke
Avainlippu Oy
Boardman Oy
Caress Group Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

Consortium SOFI Oy
Cresence Oy

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja

Lakannut

Hallituksen varsinainen jäsen
varsinainen
varsinainen
varsinainen
varsinainen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lakannut
Yhtiön toiminta päättynyt konkurssiin
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Fastighetsbolaget
Kvarteret Victoria
Karelia-Upofloor Oy
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Ilmarinen
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15
Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala
Koskisen Oy
Koskitukki Oy
Kährs Holding AB
Lapland Food Holding
Laurinkallio Oy
Libera instituutti Oy
Menstoor Oy
Mormor Cupcakes Oy
Nordic Business Forum
Oy Interior Capital Ab
Oy Interior Invest Ab
Oy Vallila Collection Ab
Oy Vallila Collection Ab
Oy Vallila Contract Ab
Oy Vallila Interior Ab
Oy Vallila Interior International Ltd
Pop Art Funnies Finland Oy
Suomen messut
Osuuskunta
Uni One Oy
Upofloor Oy

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varajäsen
Hallintoneuvoston varsinainen
jäsen

Lakannut
Lakannut
Lakannut

Hallituksen varajäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Yhtiön toimitusjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja

Lakannut

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallintoneuvoston varsinainen
jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut
Lakannut

Soprano Oyj:n osakeomistus: 13.333
Christina Dahlblom:
Syntymävuosi: 1978
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Coach, hyväksytty hallituksen jäsen -koulutus
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2013.
Päätoimi
Dahlblom
&
Sparks
Oy:n
perustaja
ja
toimitusjohtaja.
Toiminut vuosina 2006–2011 Hanken & SSE Executive Ab:n toimitusjohtajana, vuosina 2004–2006 TNS Gallup Oy:n yksikönjohtajana sekä 2001–2004 Svenska handels-
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högskolanissa tutkijana. Hän on myös eQ Oyj:n, Nordman Invest Oy:n, Oy Transmeri
Ab:n sekä Diamanten i Finland rf:n hallituksen jäsen ja Hallitusammattilaiset Ry:n jäsen.
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Asunto Oy Limingantie
80
Chanda Oy
Dahlblom & Sparks Oy
eQ Oyj
Hanken & SSE Executive Education Ab
Master Golf Course Oy
Ab
Oy Transmeri Ab

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varajäsen
Toimitusjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Toimitusjohtaja

Lakannut

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut

Soprano Oyj:n osakeomistus: Kai Mäkelä:
Syntymävuosi: 1947
Koulutus: KTM
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2007
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Toimii omistamissaan ”korttipakkayhtiöissä” hallituksen puheenjohtajana. Hallitusammattilaiset ry:n jäsen ja Boardman Oy:n partneri. Lisäksi toimii bisnesenkelinä
aloittaville yrityksille ja on mukana näissä yhtiöissä (n.30) hallituksen jäsenenä tai tilintarkastajana (HTM). Merkittävimmät työ- ja luottamustehtävät Mäkelä on tehnyt
seuraavissa yhtiöissä: Pakastetalo Oy, Säästäri Oy, Janton Oy ja Oyj, Interavanti Oy
ja Saunalahti Group Oyj.
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Afarak Group Oyj

Hallituksen varsinainen jäsen

Arctos Capital Oyj
Asunto Oy Espoon
Rauduntähti
Asunto Oy Helsingin
Kuusiniementie 29
Bedonie Oy
Bislet Oy
CG Ruori Oy
CleanGutter Finland Oy
Coin Group Oy
Coin Group Oy
Defer Oy

Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut
Yhtiön toiminta keskeytynyt

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Yhtiön toimitusjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut
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Dimona Oy
First Round Oy
Floating Range Oy
FogScreen Oy
Fresh Group Oy
Garlica Oy
Green Rail Oy
Harmada Invest Oy
Headline Oy
Helsinki F 1 Grand Prix
Oy
H2O Springwater S.A
Kai Mäkelä Oy
Kaupunkilehti Tamperelainen Oy
Kerimaan Monitoimihalli Oy
Kiinteistö Oy Akiniemi
Kiinteistö Oy Kerimaan
Yksitoista
Kiinteistö Oy Villa
Upinniemi
Kreston Oy
Kuusiniementie 29 Laituri Oy
Kuusiniementie 29 Laituri Oy
Linet Oy
Oy Linholmen Ab
LT Biosnow Oy
Melidos Oy
MM-Parity Oy
Nordic 24/7 Services
Oy
Oy Herttajätkä Ab
Oy Herttakakkonen Ab
Oy Herttakolmonen Ab
Oy Herttakuningatar
Ab
Oy Herttakuutonen Ab
Oy Herttanelonen Ab
Oy Linholmen Ab
Oy Linholmen Ab
Oy Ristijätkä Ab
Oy Ristikahdeksan Ab
Oy Ristikuningas Ab
Oy Ristikuutonen Ab

Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
Hallituksen varsinainen
hallituksen jäsen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Lakannut

Hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen

Yhtiön toiminta keskeytynyt

hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön toimitusjohtaja
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

puheenjohtaja
varsinainen jäsen
puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

varsinainen
varsinainen
varsinainen
varsinainen

jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiön toimitusjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja

Lakannut
Selvitystilassa

55 (74)
Oy Ristikymppi Ab
Oy Ristirouva Ab
Oy Ristiseitsemän Ab
Oy Ristiyhdeksän Ab
Oy Ristiässä Ab
Oy Ruutukahdeksan Ab
Oy Ruutuyhdeksän Ab
Oy Ruutuseitsemän Ab
Pohjolan Design-Talo
Oy
Puikkari Oy
Rekylator Oy
Ruokanet Oy
Santa Claus Finland
International Oy
Setelium Oy
Sonnet Production Oy
Space Economy Furniture Oy
St Nicolaus Golf Club
Oy
Suomen Rahaliike Oy
Talentum Oyj
Technoalley Oy
Tuottajaosake Oy

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja
puheenjohtaja

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

varsinainen jäsen
varajäsen
varsinainen jäsen
puheenjohtaja

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

varsinainen jäsen
puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

Turku-Suorajakelu Oy
Täsmätelevisio Oy
UBL-Betoni Oy
Veljesten Viestintä Oy
VIP Marine Charters Oy
World Wide Sport Marketing Ltd Oy

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

varsinainen
varsinainen
varsinainen
varajäsen
varsinainen

Lakannut
Lakannut
Lakannut

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen

jäsen
jäsen
jäsen

Lakannut

Yhtiön toiminta keskeytynyt
Lakannut
Lakannut

jäsen

Hallituksen puheenjohtaja

Soprano Oyj:n osakeomistus: 3.444.939 (Oy Herttakuutosen kautta 2.835.869 osaketta, itse 209.070 osaketta ja Setelium Oy:n kautta 400.000 osaketta)
Arto Tenhunen:
Syntymävuosi: 1959
Koulutus: Ekonomi (KTM) Helsingin Kauppakorkeakoulusta
Päätoimi: Soprano Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen vuodesta 1984
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Arto Tenhunen on toiminut yritysjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa kasvuyrityksissä sekä suuryritysten ja julkishallinnon viestinnän ja verkkoliiketoiminnan asian-
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tuntijana vuodesta 1981. Toiminut muun muassa F-Securen markkinointijohtajana ja
on hallitusammattilaisista koostuvan Boardman Oy:n partneri. Tammikuussa 2009
viestintäministeri Suvi Lindén nimitti hänet Viestinnän ja verkkoliiketoiminnan elvytysohjelman johtajaksi. Kaikkien Soprano-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden hallituksen
puheenjohtaja.
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Anolakeskus Oy
Anolanranta Oy
Askola-Areena Oy
Asunto Oy Vantaan
Korpitie 17
CG Ruori Oy
FastClass Oy
Isolta Oy
Ruokanet Oy
Rusanen Microclean
Oy
Sisä-Suomen Vapaaajanpalvelut Oy
Tefi Oy

Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
jäsen
puheenjohtaja

Lakannut
Lakannut

Lakannut

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja

Soprano Oyj:n osakeomistus: 4.779.425
Timo Tiihonen:
Syntymävuosi: 1948
Koulutus: DI ja ekonomi
Soprano Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2011
Päätoimi: Hallitustyöskentely
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Capmanin neuvonantaja, Boardman Oy:n perustajapartneri ja hallitusammattilainen.
Tiihonen on aiemmin toiminut muun muassa Suomen Apple Computerin ja Xerox
Oy:n toimitusjohtajana sekä Hewlett-Packardin tietokonetoiminnoista vastaavana johtajana. Hän on myös toiminut yli 50 suomalaisen ja kansainvälisen yhtiön hallituksessa sekä julkaissut hallitustyöskentelyyn liittyvää kirjallisuutta
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Asunto Oy Speranski
Biocomputing Platforms Ltd Oy
Boardman Oy
DesignMyBooks.com
Oy
Fennia Consulting Oy
Manskun Savotta Oy

Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen varsinainen jäsen

Lakannut

Hallituksen varajäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja

Lakannut
Lakannut
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Oy Knowledge Connection Ab
Oy Knowledge Connection Ab
Oy Palvelu Plus - Service Plus LTD
Propentus Oy
Propentus Oy
Pyroll Group Oy
Pyroll Oy
Softability Group Oy
SOLVER palvelut Oy
Symbio Finland Oy

Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen
Hallituksen

Tamore Oy

Hallituksen puheenjohtaja

Yomi Oyj

Hallituksen varsinainen jäsen

Toimitusjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
varsinainen jäsen
puheenjohtaja
puheenjohtaja
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen
varsinainen jäsen

Lakannut
Lakannut
Lakannut
Lakannut
Lakannut
Yhtiön toiminta päättynyt
Yhtiön toiminta päättynyt

Soprano Oyj:n osakeomistus: 12.000
17.3 Johtoryhmä:
Samuel Sorainen, johtaja, viestintäpalvelut
Syntymävuosi: 1972
Koulutus: Kauppatieteiden kandidaatti (BBA)
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Hill and Knowlton Finland Oy:n luova johtaja ja markkinointiviestintäpalveluiden johtaja 2002–2012, perustajapartneri Noisy Promotion Oy 2000–2001, viestintäkonsultti
Result Venture Knowledge Finland Oy 1999–2000, projektipäällikkö Suomen Matkailun edistämiskeskuksen Tallinnan toimistossa 1997–1999.
Hill and Knowlton Finland Oy: viestintäkonsultti, luova johtaja ja markkinointiviestintäpalveluiden johtaja 2002-2012; Hill and Knowlton Estonia As: luova johtaja 20072010; Noisy Promotion Oy: perustajapartneri 2001-2002; Result Venture Knowledge
Finland Oy, viestintäkonsultti 1999-2001; MEK, Matkailun edistämiskeskus, Tallinnan
toimipiste: projektipäällikkö 1997-1999.
Luottamustehtävät edellisen viiden vuoden ajalta:
Myllyniemi Oy
Hallituksen varsinainen jäsen
Lomarengas Oy
Hallituksen varsinainen jäsen
Künnap
Kinnisvara- Hallituksen varsinainen jäsen
arendus Oü
Soprano Oyj:n osakeomistus: 100 osaketta
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Tapio Valli, johtaja, verkkokaupparatkaisut
Syntymävuosi: 1950
Koulutus: DI, Ekon.
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Digital Equipment Coproration Oy (Suomi, Sveitsi, Saksa) markkinointijohtaja 1982–
1995. Compaq Computer GmbH (Saksa) markkinointijohtaja 1995–1999. Sonera Oyj
Clobal Sales and marketing director 1999–2002. Asapsoft Netsystems Oy toimitusjohtaja 2003–2008. Soprano Oyj asiakkuusjohtaja 2008–. ECF Finland hallituksen jäsen
2006–. Espoon kaupunki tilintarkastaja 1982–1995.
Ei luottamustehtäviä Soprano-konsernin yhtiöiden lisäksi.
Soprano Oyj:n osakeomistus 59.686 osaketta
Panu Kauppinen, talousjohtaja
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: KTM
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Markkinointi Viherjuuri Oyj talousassistentti, laskentapäällikkö 1990–1997. Ilmailulaitos laskentapäällikkö 1997–1998, Evia Oyj laskentapäällikkö, business controller, talousjohtaja. 1998–2007. Soprano Oyj talousjohtaja 2007–
Ei luottamustehtäviä Soprano-konsernin yhtiöiden lisäksi.
Soprano Oyj:n osakeomistus: 37.211 osaketta

József Pap, johtaja, digitoimisto
Syntymävuosi: 1979
Koulutus: yo
Keskeinen työkokemus ja keskeisimmät luottamustehtävät:
Soprano Brain Alliance Oy:n asiakkuusjohtaja 3/11–1/12. Aiemmin hän on toiminut
yrittäjänä sekä muun muassa RuntoShopilla, Nemeinilla ja E-promolla konsultointi- ja
johtotehtävissä.
Ei luottamustehtäviä Soprano-konsernin yhtiöiden lisäksi.
Soprano Oyj:n osakeomistus: 7.070 osaketta
Viitaten lain mukaan Listalleottoesitteessä esitettäväksi vaadittaviin tietoihin, Yhtiö ilmoittaa, että
ketään Yhtiön hallituksen jäsentä tai sen ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä ei ole tuomittu petoksellisista rikoksista tai rikkomuksista viimeisen viiden vuoden aikana, he eivät ole olleet viimeisen viiden vuoden aikana osallisina konkurssissa, pesänhoidossa tai selvitystilassa, lukuun ottamat-
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ta Kai Mäkelää, joka on selvitystilassa olevan LT Biosnow Oy:n hallituksen jäsen ja Anne Berneriä,
joka on ollut 28.5.2012 saakka konkurssiin menneen Consortium Sofi Oy:n hallituksen jäsen, eikä
heihin ole kohdistunut oikeus- tai valvontaviranomaisten esittämiä virallisia syytteitä ja/tai niiden
määräämiä seuraamuksia eikä mikään tuomioistuin ole todennut, ettei henkilö saa toimia jonkin
liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kieltänyt henkilöä toimimasta
jonkin liikkeeseenlaskijan johdossa tai hoitamasta sen liiketoimintaa.
Kenelläkään Yhtiön hallituksen jäsenellä tai ylimpään johtoon kuuluvalla henkilöllä ei ole eturistiriitoja liikkeeseenlaskijaan liittyvien tehtävien ja heidän yksityisten etujensa ja/tai muiden tehtäviensä välillä.
Suurimpien osakkeenomistajien, asiakkaiden, tavaran- tai palveluntoimittajien tai muiden tahojen
kanssa ei ole tehty järjestelyitä tai sopimuksia, joiden perusteella Yhtiön hallituksen tai ylimmän
johdon jäsen on valittu hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseneksi tai ylimpään johtoon. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Arto Tenhunen on Yhtiön suurin osakkeenomistaja ja että Yhtiön hallituksen jäsen Kai Mäkelä on omistamansa Oy Herttakuutonen Ab:n kautta Yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.
Yhtiökokous päätti, että alkavalla hallituksen toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
6 000 euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille 300 euron kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu osakkeina toteutetaan kertamaksuna syyskuussa 2013 15.8.2013–28.8.3013 välisen ajan Soprano Oyj:n osakkeen päätöskurssien keskikurssin mukaan. Mikäli tämä ajankohta ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, toteutetaan
maksu ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää
osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka. Velvollisuus säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen toimikauden loppua. Mikäli hallituksen
jäsen eroaa ennen 31.12.2013, tulee hänen palauttaa saamistaan osakkeista puolet. Yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet sekä ylimmän johdon jäsenet eivät ole muutoin sitoutuneet
arvopapereiden luovutusta koskeviin rajoituksiin. Kohdassa 17 kuvatun henkilöstöannin rajoitukset
eivät ole enää voimassa. Henkilöstölainaa on vielä jäljellä ja mikäli lainan vakuutena olevia osakkeita myydään, laina tulee maksaa takaisin. Soprano Oyj soveltaa suljetun ikkunan periaatetta ennen
tulosjulkistuksiaan. Suljettu ikkuna kestää aina vähintään kaksi viikkoa.

18 PALKAT JA LUONTAISEDUT
Yhtiöllä ei ole päätoimista hallituksen puheenjohtajaa. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti
8.5.2013, että hallituksen alkavalla toimikaudella kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 6.000
euron vuosipalkkio sekä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle 500 euron kokouspalkkio ja jäsenille
300 euron kokouspalkkio. Vuosipalkkion maksu toteutetaan yhtiön osakkeina.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, ja toimitusjohtaja tekee esityksen johtoryhmän palkitsemisesta. Johtoryhmän palkitsemisen hyväksyy hallituksen puheenjohtaja yksi ylitse
-käytännön mukaisesti.
Hallituksen palkkiot ovat kiinteitä eivätkä sisällä muuttuvia osia. Johtoryhmän palkat sisältävät
sekä kiinteitä että muuttuvia osia. Muuttuvien osien palkkojen maksamisen edellytyksenä on saavutettu tulostavoite, ja se määräytyy prosenttina tulosyksikölle asetetusta mittarista. Muuttuvien
osien tarkastelujakso on kalenterivuosi, ja palkkio voidaan maksaa myös yhtiön omina osakkeina.
Toimitusjohtajalla tai muulla johtoryhmällä ei ole sopimuksia eläkeiästä, eläkkeen määräytymisperusteista tai irtisanomisen perusteella saatavista korvauksista.
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Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 17.9.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän luomisesta.
Hallitukselle, toimitusjohtajalle, muulle johdolle sekä koko henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuutta
merkitä Soprano Oyj:n osakkeita 10 % alemmalla hinnalla kuin päätöstä edeltäneen kuukauden
keskikurssi. Merkintähinta oli 0,68 euroa osakkeelta. Samassa yhteydessä merkitsijöille tarjottiin
mahdollisuutta ottaa lainaa merkintää vastaan. Laina tulee maksaa kuuden vuoden päästä kokonaisuudessaan pois tai osakkeita myytäessä. Osakkeita voitiin myydä aikaisintaan kahden vuoden
päästä, joten osakkeiden luovutuskielto päättyi syyskuussa 2009. Merkityt osakkeet ovat lainan
vakuutena.
Vuonna 2012 Yhtiön hallitukselle, toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksettiin palkkioita
seuraavasti:
Soprano Oyj konserni, johdon työsuhde-etuudet:
tuhatta euroa
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Osakeperusteiset etuudet
Yhteensä
tuhatta euroa
Palkat ja palkkiot
Arto Tenhunen, toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
Riitta Auvinen, varatoimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 31.10.2011 saakka
Taneli Tikka, hallituksen jäsen, Soprano Brain Alliance Oy:n toimitusjohtaja
22.2.2012 saakka
Pekka Vennamo, hallituksen puheenjohtaja
Kai Mäkelä, hallituksen jäsen
Anne Berner, hallituksen jäsen
Timo Tiihonen, hallituksen jäsen
Jarmo Kalliola, hallituksen entinen jäsen
Imran Ahmed, hallituksen entinen jäsen
Muu johtoryhmä
yhteensä

2012
449
78
527
2012
152
0
14
12
8
9
9

322
527

Toimitus- ja varatoimitusjohtajan eläkeiät määräytyvät lain mukaan

19 HALLITUKSEN TOIMINTA
Yhtiön hallinto perustuu lakiin, Soprano Oyj:n yhtiöjärjestykseen ja Arvopaperimarkkinayhdistys
ry:n julkaisemaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.
Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq OMX
Helsinki Oy:n listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä. Yhtiö ei ole ilmoittanut poikkeuksista.
Yhtiökokous valitsee yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen vuodeksi kerrallaan seuraavaan yhtiökokoukseen saakka. Hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 3–9 jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan. Enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava riippumattomia yhtiöstä sekä kahden heistä on oltava riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus
arvioi toimintaansa ja työtapojaan kerran vuodessa itsearviointina. Kartoituksen tavoitteena on
hallitustyön kehittäminen.
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Osakeyhtiölain mukaisten tehtävien lisäksi hallitus määrittelee yhtiön strategian. Hallitus asettaa
myös liiketoiminnan tavoitteet ja määrittelee yhtiön sisäiset toimintatavat. Hallituksen toiminta
tähtää yhtiön tulokselliseen liiketoimintaan pitkällä tähtäimellä. Hallituksen tehtävänä on toisaalta
valvoa toimivaa johtoa, mutta myös avustaa ja neuvoa johtoa kaikissa merkittävissä kysymyksissä,
jotka liittyvät yhtiön liiketoimintaan ja kehittämiseen.
Yhtiön hallituksella ei ole vakiintuneita valiokuntia, vaan hallitus käsittelee asiat normaalisti keskuudessaan tai nimittää tarvittaessa väliaikaisen valiokunnan. Hallitus hoitaa tarkastusvaliokunnan
tehtävät. Vakituisten valiokuntien puuttumisen perusteluna on hallituksen pieni koko sekä liiketoiminnan rajallinen laajuus, joka ei edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden
valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa.
Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Vuonna 2012 hallitus kokoontui 13 kertaa.
Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimäärin 90 –prosenttisesti.
Yhtiön hallitus ja sen jäsenten tiedot on ilmoitettu kohdassa 14. Yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten työ- tai palvelussopimuksissa Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kanssa ei ole sovittu
poikkeavista eduista sopimuksen päättyessä. Yhtiön johtoryhmän jäsenillä on ns. tavanomaiset
johtajasopimukset, joissa on voitu sopia irtisanomisajan korvauksesta.
20 TYÖNTEKIJÄT
Soprano Oyj:n työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä on ollut tilikaudella 2012 56 ja tilikaudella
2011 45. Tilikauden 2013 toisella neljänneksellä 1-6/2013 konsernin palveluksessa oli täysipäiväistä henkilöstöä keskimäärin 109 henkeä.
Hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten sekä ylimmän johdon osalta on ilmoitettu tiedot heidän
omistamistaan liikkeeseenlaskijan osakkeista ja optio-oikeuksista kohdassa 17.
Yhtiöllä ei ole järjestelyjä, jotka koskevat työntekijöiden osallistumista liikkeeseenlaskijan pääomaan (kuten optiot, kannustinosakkeet), lukuun ottamatta kohdassa 18 ilmoitettua osakepohjaista kannustinjärjestelmää ja mahdollisia omina osakkeina maksettavia kannustejärjestelmiä.

21 SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, joiden omistus ylittää arvopaperimarkkinalain mukaan ilmoitettavan osuuden liikkeeseenlaskijan pääomasta tai äänioikeuksista, ja näiden omistusosuuksien
suuruus on esitetty alla olevassa taulukossa. Yhtiön kaikilla osakkeilla on samanarvoiset äänioikeudet. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Arto Tenhunen on yhtiön suurin osakkeenomistaja
31,24 prosentin omistusosuudellaan. Hallituksen jäsen Kai Mäkelä omistaa yhtiöstä 18,50 prosenttia omistuksessaan olevan Oy Herttakuutonen Ab:n kautta (Kai Mäkelä omistaa Oy Herttakuutosen
kautta 2.835.869 osaketta, itse 209.070 osaketta ja Setelium Oy:n kautta 400.000 osaketta, Kai
Mäkelän hallinnoima osakeomistus yhteensä 3.444.939, eli yhteensä 22,4 prosenttia).
Yhtiön tiedossa ei ole järjestelyitä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen
liikkeeseenlaskijassa.
Soprano Oyj suurimmat osakkeenomistajat 31.7.2013
Osakkeenomistajan nimi
Osakkeiden lukumäärä
Tenhunen Arto
Oy Herttakuutonen Ab

4 779 425
2 835 869

Omistusosuus
31,24
18,54
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Allocation Point Holding and Financing
Keskinäinen Vakuutusyhtiö EläkeFennia
Kuusisto Teppo

2 087 500
1 000 000

13,65
6,54

929 949

6,08

22 LÄHIPIIRILIIKETOIMET
Yhtiöön sovelletaan asetuksen EY N:o 1606/2002 mukaisia kansainvälisiä tilipäätösstandardeja.
Tiedot lähipiiriliiketoimista vuosilta 2011–2012 sisältyvät kyseisten vuosien tilinpäätöksiin.
Yhtiö ilmoitti osavuosikatsauksessaan 1–6/2013 kuluneelta tilikaudelta katsauskaudella seuraavat
lähipiiriliiketoimet:
Liiketoimet lähipiirin kanssa
Lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän
jäsenet.
tuhatta e

1-6 2013

1-12 2012

Myynnit

31

89

Ostot

68

65

30.6.13

31.12.12

Saamiset

2

10

Velat

9

12

23 TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJAN VAROISTA JA VASTUISTA, RAHOITUSASEMASTA
SEKÄ TOIMINNAN TULOKSESTA
23.1 Historialliset taloudelliset tiedot
Soprano Oyj:n historialliset taloudelliset tiedot kahdelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta 2011–2012
on laadittu EY:n asetuksen nro. 1606/2002 mukaisesti (IFRS).
Tilintarkastuskertomukset tilivuosilta 2011–2012 on sisällytetty tähän esitteeseen viitattuina asiakirjoina.
23.2 Pro forma –muotoiset taloudelliset tiedot
Oheiset Tieturi ja Aspectum-yrityskauppaan liittyvät pro forma –tiedot on laadittu liitteessä II asettujen vaatimusten mukaisesti.
Jäljempänä kuvatut tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, ja luonteensa vuoksi ne kuvaavat hypoteettista tilannetta eivätkä siten kuvaa
Sopranon todellista taloudellista asemaa tai liiketoiminnan tulosta. Tilintarkastamattomat pro forma
-taloudelliset tiedot eivät pyri kuvaamaan sitä, mikä Sopranon taloudellinen asema ja tulos olisivat
olleet, jos Aspectum ja Tieturi-transaktiot olisi toteutettu esitettyinä ajankohtina, eivätkä sitä, mikä
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Sopranon liiketoiminnan tulos olisi jonakin tulevana ajanjaksona tai taloudellinen asema olisi jonakin tulevana ajankohtana.
Tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi Oy:n hankinta toteutettiin 12.4.2013, kun
Soprano maksoi pääomasijoitusyhtiö CapManin hallinnoimille rahastoille käteisvastikkeella peruskauppahintana 1,525 miljoonaa euroa. Lisäksi Soprano Oyj osti CapManin hallinnoimilta rahastoilta
ja pienosakkailta Tieturi Oy:n 3,310 miljoonan euron arvoisen pääomalainan 1,440 miljoonalla eurolla.
Mahdollisena lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,500 miljoonaa euroa, mikäli ruotsalaisen
tytäryhtiön Informator Utbildning Svenska AB:n 30.6.2013 päättyvän seurantajakson tulos täyttää
sovitut kriteerit. Lisäkauppahinnan maksamisen perusteet käydään läpi myyjätahon kanssa
30.9.2013 mennessä.
Soprano rahoitti Tieturi Oyj:n kaupan sekä merkittävän kasvun vaatimat integraatiokulut 3,0 miljoonan euron pankkilainalla, 1,0 miljoonan hybridilainalla Suomen Kulttuurirahastolta, 0,5 miljoonan euron juniorlainalla sekä 0,5 miljoonan euron suunnatulla osakeannilla Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennialta. Yhtiö tiedotti kaupan rahoituksesta pörssitiedotteella 11.4.2013.
Oheiset Soprano Oyj konsernin Tieturi- ja Aspectum–yrityskauppoihin liittyvät pro forma –tiedot on
laadittu liitteessä II asettujien vaatimusten mukaisesti. Pro forma –tiedoilla kuvataan Soprano Oyj
konsernin 1.12.2012 liitetyn Aspectum Oy konsernin ja 1.4.2013 Soprano Oyj konserniin liitetyn
Tieturi Oy konsernin lukuja. Pro forma –tiedot esittävät konsernien lukuja vuodelta 2012 yhdessä
niin, että tuloslaskelmassa konsernit olisi liittynyt Soprano Oyj konserniin 1.1.2012. Laaditut Pro
forma –luvut perustuvat Soprano Oyj -, Aspectum Oy - ja Tieturi Oy konsernien kirjanpitoon. Pro
forma –tiedot on johdettu Soprano Oyj konsernin tilitarkastetusta IFRS-tuloksesta tilikaudelta 1.131.12.2012, Tieturi Oy konsernin tilintarkastetusta FAS-tuloksesta tilikaudelta 1.7.2011-31.12.2012
sekä Aspectum Oy konsernin tilintarkastetusta FAS-tuloksesta tilikaudelta 1.1-31.12.2012. Oikaisut
sisältävät sekä IFRS- että Pro forma –oikaisuja. IFRS-oikaisut on mainittu erikseen viitteissä.
Soprano Oyj konsernin Pro forma -tuloslukuihin on lisätty 1.12.2012 alkaen Soprano Oyj konserniin
liittynyt Aspectum Oy konserni puuttuvalta 1.1–30.11.2012 osalta. Tieturi Oy konsernin luvut on
muutettu vastaamaan Soprano Oy konsernin 1.1–31.12.2012 tilikautta. Pro forma –lukuja ei ole
tuloslaskelmassa korjattu Soprano Oyj konserniin liitettyjen Promode Oy:n (1.7.2012 alkaen), Lemonline Oy:n (1.2.2013 alkaen) eikä Pipfrog AS:n (1.2.2012 alkaen) osalta.
Tieturi Oy konserni tuloslaskelma 1–12/2012 johdettuna tilintarkastetusta tuloksesta 7/2011 –
6/2012
vähennetään
lisätään
Konsernin tuloslaskelma, tuhatta euTieturi Oy
Tieturi Oy konroa
konserni
Tieturi Oy konserni
Tieturi Oy konserni
serni
tilintarkastettu, FAS
7/20116/2012

tilintarkastamaton,FAS

tilintarkastamaton,FAS

tilintarkastamaton,FAS

7-12 2011

7-12 2012

1-12 2012

LIIKEVAIHTO

16851

8 114

7 259

15 997

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-5533

-2 738

-2 599

-5 394
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Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut

-6724

-3 163

-3 246

-6 806

Poistot ja arvonalentumiset

-498

-263

-156

-392

Liiketoiminnan
muut kulut

-4007

-1 986

-1 796

-3 817

LIIKEVOITTO (TAPPIO)

89

-36

-538

-412

Rahoitustuotot ja –
kulut
Satunnaiset erät

-66
888

-41
0

-34

-58
888

VOITTO (TAPPIO)
ENNEN VEROJA

911

-77

-572

417

Tuloverot

-205

0

-55

-261

TILIKAUDEN
VOITTO (TAPPIO)

706

-77

-627

157

Soprano Oyj konserni tuloslaskelma 1-12 2012
Aspectum-konserni
lisätty tuloslaskelmaan ajalta 1-11
2012
Konsernin tuloslaskelma, tuhatta euroa

Soprano Oyj
konserni

Aspectum Oy
konserni

tilintarkastettu, tilintarkastamaIFRS
ton, FAS
1-12 2012
1-11 2012
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut
tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen

IFRS-oikaisut

viite

tilintarkastamaton
1-11 2012

Pro Forma -luvut
tilintarkastamaton
1-12 2012

5660

2 055

7 714

105

0

105

-24

24

1

0
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muutos

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-717

-243

-960

Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut

-3355

-1 310

-4 664

Poistot
ja
vonalentumiset

-109

-58

Liiketoiminnan muut
kulut

-962

-393

LIIKEVOITTO
TAPPIO)

622

27

-69

-3

-72

5

0

5

VOITTO (TAPPIO)
ENNEN VEROJA

557

24

30

Tuloverot

-165

-35

21

TILIKAUDEN
VOITTO (TAPPIO)

393

-11

51

Muut laajan tuloslaskelman erät

0

0

TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ

393

-11

51

432

380

-14

42

408

13
393

3
-11

9
51

24
432

ar6

2

-160

-1 355

(-

Rahoitustuotot ja kulut
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta

TILIKAUDEN
TULOKSEN
JAKAUTUMINEN
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille
omistajille
Yhteensä

30

679

611
3

-179

432

0

Tuloslaskelman pro forma -oikaisut:
viite 1: IFRS oikaisu: Aspectum Oy konsernin varasto arvostettiin käypään arvoon hankintamenolaskelmaan 1.12.2012. Tuloslaskelmassa huomioitu, että arvostus olisi tapahtunut 1.1.2012.
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viite 2: IFRS-oikaisu: Aspectum Oy konserni liitettiin Soprano Oyj-konserniin 1.12.2012 alkaen. Oikaisussa on päivitetty Aspectumin poistot vastaavaan käypien arvojen muutosten aiheuttamaa poistojen vähentymistä. Poistojen muutos vaikuttaa viiden vuoden poistoajan verran.
viite 3: IFRS-oikaisu: Tuloverojen osalta IFRS-oikaisu 28 tuhatta euroa huomioituna niin, että laskennallinen verosaaminen olisi kirjattu tilikauden alussa. Lisäksi huomioitu varaston alaskirjauksesta sekä
poistojen muutoksesta johtuva veron muutos – 7 tuhatta euroa. Laskennallinen verosaamisen kirjaustavan muutos on jatkuva.

Soprano Oyj konserni sisältäen
Aspectum konsernin 12 kuukaudelta (pro forma) + Tieturi
konserni
Proforma-luvut

Soprano Oyj konserni
Konsernin tuloslaskelma, tuhatta euroa

Tieturi Oy konserni

tilintarkastamaton, tilintarkastamaton,
IFRS
FAS

Pro forma ja

viite

IFRSoikaisut

Pro forma luvut

tilintarkastamaton

tilintarkastamaton
Pro Forma -luvut
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan
muut tuotot
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen
muutos

1-12 2012

1-12 2012

7 714

15 997

1-12 2012

1-12 2012
23 711

105

105

0

Aineiden ja tarvikkeiden käyttö

-960

-5 394

-6 355

Työsuhdeetuuksista aiheutuvat kulut

-4 664

-6 806

-11 471

Poistot ja arvonalentumiset

-160

-392

-224

1,2

-776

Liiketoiminnan
muut kulut

-1 355

-3 817

43

1,3

-5 129

679

-412

-181

LIIKEVOITTO (-

86
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TAPPIO)
Rahoitustuotot ja kulut
Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta
Satunnaiset erät

-72

-58

-324

888

-888

611

417

-1393

Tuloverot

-179

-261

339

TILIKAUDEN
VOITTO (TAPPIO)
JATKUVISTA
TOIMINNOISTA

432

157

-1 054

TILIKAUDEN
VOITTO (TAPPIO)
LOPETETUISTA
TOIMINNOISTA

Muut laajan tuloslaskelman erät
TILIKAUDEN LAAJA
TULOS YHTEENSÄ
TILIKAUDEN
TULOKSEN
JAKAUTUMINEN
Emoyrityksen omistajille
Määräysvallattomille
omistajille
Yhteensä

-455

5

5
0

5

VOITTO (TAPPIO)
ENNEN VEROJA

TILIKAUDEN
VOITTO (TAPPIO)

1,3,4

670

-365
5,6

-101

-465

5

670

432

157

-384

205

0

0

0

0

432

157

-384

205

408

157

-384

181

24
432

0
157

0
-384

24
205

Tuloslaskelman 1-12 2012 Pro forma - ja IFRS-oikaisut
viite 1

IFRS-oikaisu: Tieturi-konsernin laiteleasingit on käsitelty rahoitusleasing:na. Yhteensä 158 te on poistettu
liiketoiminnan muista kuluista, ja arvioitu poistoihin 150 tuhatta euroa sekä rahoituskuluihin 8 tuhatta euroa.
Poistoaika on arvioitu leasingkaudeksi. Oikaisun vaikutus on jatkuva.

viite 2

Alustavan arvonmäärityksen mukaisesti Tieturi-konsernin liikearvosta erotettujen tuotemerkin arvon
265 tuhatta euroa ja asiakaslistan arvon 42 tuhatta euroa poistot vuonna 2012 ovat 74 tuhatta euroa.
Poistoaikoina tuotemerkin osalta on käytetty viittä ja asiakaslistan osalta kahta vuotta.

viite 3

Tieturi-kaupan transaktiokuluksi on arvioitu muihin liiketoimintakuluihin 115 tuhatta
euroa ja rahoituskuluihin 60 tuhatta euroa.
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viite 4

Tieturi-kaupan rahoituksen korko- ja vakuusmaksukuluja on arvioitu 256 tuhatta euroa.
3000 tuhannen euron pankkilainassa korkona on käytetty 2,45 % yli 3 kk euriborin korkoa, 1000 tuhannen
euron hybridilainassa 8,5 % korkoa ja 500 tuhannen vaihtovelkakirjalainassa 8,0 % korkoa. Kirjaukset vaikuttavat pankkilainan osalta viiden vuoden ajan. Hybridi- ja vaihtovelkakirjalainojen osalta vaikutus on jatkuva.

viite 5

IFRS-oikaisu: Tieturi-konsernin vuonna 2012 toteutunut liiketoimintakauppa 888 tuhatta
euroa on siirretty lopetettuihin toimintoihin. Kauppaan liittyvät verot 218 tuhatta
euroa on siirretty tuloveroista vähentämään lopetettujen toimintojen tulosta.

viite 6

Tuloslaskelman Pro forma -oikaisujen aiheuttamat tuloveron muutokset yhteensä 339 tuhatta euroa,
jossa liiketoimintakaupan verot IFRS-oikaisuna 218 tuhatta euroa ja muut vero-oikaisut 121 tuhatta euroa.
Verokantana on käytetty 24,5 %.

Yhtiön tilintarkastaja on antanut esitetyistä pro forma-luvuista lausunnon, joka liitetty tähän esitteeseen viitattuna asiakirjana.
23.3 Vuosittaisten taloudellisten tietojen tarkastaminen
Historialliset taloudelliset tiedot on tilintarkastettu. Yhtiön tilintarkastaja on antanut lausunnon Yhtiön tässä esitteessä esittämistä pro forma -luvuista.
23.4 Viimeisimpien historiallisten taloudellisten tietojen ikä
Viimeisimmät tilintarkastetut historialliset taloudelliset tiedot ovat tilikauden 2012 tilinpäätös. Yhtiö
on tämän jälkeen julkistanut osavuosikatsauksen 1-6/2013. Kyseiset asiakirjat on sisällytetty esitteeseen viittaamalla.
23.5 Osingonjakoperiaatteet
Soprano Oyj:llä ei ole erikseen sovittua osingonjakopolitiikkaa. Osinkoa tai pääoman palautusta
jaetaan vain, mikäli se ei vaaranna yhtiön maksukykyä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty Soprano Oyj:n pääoman palautukset ja osingonjaot vuosilta
2011-2013. 8.5.2013 kokoontuva varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos siirretään
edellisten tilikausien voittovarojen tilille ja jakokelpoisia varoja maksetaan pääomapalauksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jakohetkellä Yhtiön ulkopuolisessa täsmäytyspäivänä
18.5.2013 omistuksessa oleville osakkeille 0,04 euroa osakkeelta 21.5.2013.

päätöspäivä
Osakekohtainen osinko/pääoman
palautus, €
laji
täsmäytyspäivä
maksupäivä
osakkeiden määrä täsmäytyspäivänä

8.5.2013

26.4.2012

27.10.2011

0,04
0,02
0,01
pääoman
pääoman
pääoman
palautus
palautus
palautus
14.5.2013
2.5.2012
1.11.2011
21.5.2013
9.5.2012
10.11.2011
15 296 983

11 608 750

11 608 750
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23.6 Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
Yhtiöllä tai sen konserniyhtiöillä ei ole ollut sellaisia oikeudenkäyntejä tai välimiesmenettelyitä edeltävän 12 kuukauden aikana (mukaan lukien meneillään olevat ja uhkaavat, mutta eivät vielä alkaneet menettelyt), joilla voi olla tai on lähimenneisyydessä ollut merkittävä vaikutus liikkeeseenlaskijan ja/tai konsernin taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen.
23.7 Merkittävä muutos liikkeeseenlaskijan taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa
asemassa
Yhtiön taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
viimeksi julkistetun osavuosikatsauksen jälkeen.
24 LISÄTIEDOT
24.1 Osakepääoma
Sopranolla on yksi osakesarja. Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä määräyksiä osakkeiden tai osakepääoman määrästä. Yhtiön kaupparekisteriin merkityn osakepääoman määrä on 96.000,00 euroa ja
osakkeiden lukumäärä oli ennen tässä Listalleottoesitteessä tarkoitettuja suunnattuja osakeanteja
yhteensä 11.776.983 kappaletta. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet ovat täysin maksettuja.
Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Suunnatuissa osakeanneissa merkittiin yhteensä 3.594.057 osaketta, minkä jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 15.371.040 kappaletta. Uudet ja vanhat osakkeet ovat samanarvoisia, ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Rekisteröidyn osakepääoman määrässä ei ole tapahtunut muutoksia 7.5.2013 jälkeen. Yhtiön osakkeiden lukumäärä tilikauden 2012
alussa on ollut 11.608.750 kappaletta ja tilikauden 2012 lopussa 11.776.983 kappaletta. Yhtiön
osakkeista yli 10 % on maksettu historiallisten taloudellisten tietojen kattamalla jaksolla muulla
kun käteisvastikkeella, sillä Yhtiö on hankkinut omistukseensa yrityksiä osakevaihdolla.
Yhtiöllä ei ole sellaisia liikkeeseen laskettuja osakkeita, joita ei lasketa omaan pääomaan.
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.7.2013: 45.057 kpl, joiden kirjanpitoarvo on 73.996 euroa.
Yhtiöllä on sellaisia arvopapereita, jotka ovat muunnettavissa, vaihdettavissa tai joihin liittyy optiooikeus. Yhtiö on laskenut liikkeelle pääomaltaan 500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan
(Vaihtovelkakirjalaina I) Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennialle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy
14.1.2013 tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi on 100
% ja lainan pääomalle maksetaan 8 % kiinteää vuotuista korkoa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt
lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013. Merkittyihin lainaosuuksiin
liittyy oikeus vaihtaa ne yhteensä enintään 769.230 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa
osakkeelta. Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien
antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja päättyy 11.12.2018.
Soprano Oyj:n hallitus on laskenut liikkeelle pääomaltaan 1.000.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan (Vaihtovelkakirjalaina II) Suomen Kulttuurirahastolle. Vaihtovelkakirjalaina liittyy
14.1.2013 tiedotettuun Tieturi Oy-konsernin hankinnan rahoitukseen. Lainan emissiokurssi on 100
% ja lainan pääomalle maksetaan 8,5 % kiinteää vuotuista korkoa 11.4.2020 saakka, jonka jälkeen pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 12 %. Yhtiön hallitus on hyväksynyt lainan merkinnät ja laina on kokonaisuudessaan merkitty 11.4.2013. Merkittyihin lainaosuuksiin liittyy oikeus
vaihtaa ne yhteensä enintään 1.538.461 kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita tai hallussa olevia
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osakkeita. Vaihtovelkakirjalainalla merkittävien osakkeiden vaihtohinta on 0,65 euroa osakkeelta.
Lainaosuuksien vaihtoaika alkaa vaihtovelkakirjalainaan kuuluvien optio-oikeuksien antamista koskevasta kaupparekisterimerkinnästä ja on voimassa koko laina-ajan.
Molemmista vaihtovelkakirjalainoista on tiedotettu 11.4.2013.
Konserniin kuuluvan yrityksen osakepääomaa tai osaa ei ole option kohteena tai asetettu ehdollisesti tai ehdoitta option kohteeksi.
Ylimääräinen yhtiökokous myönsi 15.1.2013 hallitukselle valtuuden päättää osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että valtuutuksen perusteella merkittävien
osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10.000.000 osaketta. Valtuutus oikeutti poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päättämään merkintähinnoista ja muista
merkintäehdoista. Osakkeenomistajille kuuluvasta etuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että
siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen,
yritysjärjestelyjen rahoittamiseen tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely tai henkilöstöpoliittiset syyt.
Hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan,
kuittausoikeutta käyttäen tai muutoin tietyin ehdoin. Tässä Listalleottoesitteessä tarkoitettujen
liikkeeseenlaskujen (3.594.057 uutta osaketta) jälkeen valtuutuksesta on käyttämättä 6.405.943
osaketta.
24.2 Osakepääoman kehitys historiallisten tietojen kattamalta jaksolta
Yhtiön rekisteröidyssä osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia historiallisten tietojen kattamalla jaksolla. Yhtiön osakkeiden lukumäärä on sen sijaan kasvanut alla yksilöityjen osakeantien
mukaisesti seurantajaksolla.
Soprano Oyj:n 26.9.2012 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 168.233 osaketta on 21.11.2012 rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 27.8.2012
julkistettuun tytäryhtiö Pipfrog AS:n koko lopun osakekannan ostamiseen vähemmistöosakkailta
osakevaihdolla.
Rekisteröimisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 11.776.983 kappaletta osakkeita. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96.000,00 euroa.
Soprano Oyj:n 5.2.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 2.400.000 osaketta on 22.2.2013 rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 10.9.2012 julkistettuun Aspectum Oy:n osakekannan ostoon osakevaihdolla.
Soprano Oyj:n 5.2.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 120.000 osaketta on 22.2.2013 rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 7.1.2013 julkistettuun Lemonline Oy:n osakekannan ostoon osakevaihdolla.
Soprano Oyj:n 11.4.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 1.000.000 osaketta on 7.5.2013 rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 14.1.2013
tiedotetun Tieturi-kaupan rahoitukseen.
Soprano Oyj:n 14.8.2013 päivätyn hallituksen päätöksen mukaisessa osakeannissa merkityt yhteensä 74.057 osaketta on 23.8.2013 rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti liittyy 26.6.2013 ja
15.8.2013 tiedotettuun Aspectum Oy:n ja Aspectum Consulting Oy:n toimivan johdon osakkeiden
hankintaan.
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Rekisteröintien jälkeen yhtiöllä on yhteensä 15.371.040 kappaletta osakkeita. Yhtiön osakepääoma
ei muuttunut osakeannin johdosta. Rekisteröity osakepääoma on 96.000,00 euroa.
24.3 Perustamiskirja ja yhtiöjärjestys
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön toimialana on viestintään, markkinointiin, julkaisutoimintaan, tutkimukseen, tuotekehittelyyn, uuteen mediaan, tele- ja tietoliikenteeseen sekä teknologiaan liittyvien palvelujen, välineiden ja laitteiden tuottaminen, valmistus, maahantuonti, myynti,
kierrätys, vuokraus ja välitys sekä yritystoiminnan palvelut kuten tiedotus, koulutus, mainonta,
markkinointi, konsultointi, lakiasiainneuvonta niihin liittyvine eri liiketoimintamuotoineen sekä kiinteistöjen ja osakkeiden omistus, vuokraus ja myynti sekä arvopaperikauppa, Suomessa ja ulkomailla.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja
enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Toimitusjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia yhtiön juoksevasta hallinnosta.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan Yhtiötä edustavat yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin. Hallitus voi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä
yksin.
Yhtiöllä on yksi osakesarja.
Osakkeenoikeuksien oikeuksien muuttaminen tapahtuu osakeyhtiölain mukaisesti, Yhtiön yhtiöjärjestys ei sisällä asiasta määräyksiä.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan
julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai
lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajienosakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.
Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhtiön perustamiskirjassa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole määräyksiä, jotka voivat viivästyttää, siirtää tai estää määräysvallan vaihtumisen liikkeeseenlaskijassa.
Yhtiön perustamiskirjassa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole määräyksiä, jotka koskevat
omistus- tai ääniosuutta, jonka ylittyessä osakkeiden omistamisesta on ilmoitettava, jos tällaisia
määräyksiä on annettu.
Yhtiön perustamiskirjassa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä ei ole osakepääoman muuttamista
koskevia ehtoja, jotka olisivat ankarampia kuin laissa edellytetään.
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25 MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET
Soprano Oyj -konsernin merkittävimmät sopimukset vuosina 2010–2013 on listattu alla olevaan
taulukkoon:
Soprano Oyj:n merkittävät sopimukset 2011–2013
allekirjoitus-/
sopimus
päätöspäivä sopimuksen aihe
Yhtiö allekirjoitti 14.1.2013 sopimuksen
Pohjoismaiden suurimman tieto- ja viestintäteknologian valmennusyhtiö Tieturi
Oy:n ostamisesta pääomasijoitusyhtiö
CapManin hallinnoimilta rahastoilta ja pienosakkailta. Tieturi-konserniin kuuluvat
Suomessa Tieturi Oy sekä Ruotsissa Informator Utbildning Svenska Ab. Tieturilla
Tieturi
14.1.2013 on yhtiöt myös Virossa ja Tanskassa.
Yhtiö allekirjoitti 7.1.2013 sopimuksen
ostaa Magento-verkkokauppojen lisäominaisuuksiin keskittyneen Lemonline Oy:n
Lemonline
7.1.2013 koko osakekannan.
Soprano Oyj sopi ostavansa 83,17 prosenttia Aspectum Oy:stä. Hallitus vahvisti
Aspectum Oy -konsernin kauppasopimus
10.9.2012 kaupan 28.11.2012.
Soprano Oyj sopi hankkivansa loput 33 %
Virolaisesta tytäryhtiöstään Pipfrog AS:stä.
Kauppa toteutettiin osakevaihtona, ja
Pipfrog AS:n kauppasopimus lopuista
Soprano Oyj:n uudet osakkeet tulivat
osakkeista
27.8.2012 kaupankäynnin kohteeksi 22.11.2012.
Soprano Oyj sopi ostavansa 100 % Promode Oy:stä. Hallitus vahvisti kaupan
Promode Oy:n kauppasopimus
23.4.2012 18.6.2012.
Soprano Oyj sopi ostavansa 51 % Pipfrog
AS:stä. Hallitus vahvisti kaupan 19.1.2012
Pipfrog AS:n kauppasopimus
16.9.2011 päivitetyin kauppaehdoin.
Soprano Brain Alliance Oy:n lopun osakekannan ja lisäkauppahintojen ostaminen
osakevaihdolla. Soprano Oyj:n uudet
Soprano Brain Alliance Oy:n kauppasoosakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi
pimus lopuista osakkeista
17.5.2011 22.6.2012.

Soprano Brain Alliance Oy:n osakeanti
Puitesopimus Sanoma News Oy:n kanssa
yhteistyöstä

Soprano Oyj:n osuus tytäryhtiö Soprano
Brain Alliance Oy:stä nousi 95,2 %:iin
vanhoille osakkeenomistajille suunnatussa
osakeannissa, joka järjestettiin yhtiökokouksessa 23.3.2011. Muut osakkeenomista14.4.2011 jat eivät käyttäneet merkintäoikeuttaan.
Yhteistyö koskee Sanoma Digital Finland liiketoimintayksikköön kuuluvia Huuto.net
17.3.2011 ja Hintaseuranta.fi -markkinapaikkoja.
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26 KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT JA INTRESSEJÄ
KOSKEVAT ILMOITUKSET

Yhtiön tilintarkastaja (Esa Kailiala, KPMG Oy Ab, yhteystiedot ilmoitettu kohdassa 4) on antanut
tässä esitteessä annettuja pro forma –tietoja koskevan lausunnon ja yhtiön antamaa tulosennustetta koskevan lausunnon, jotka on liitetty tähän esitteeseen viitattuina asiakirjoina.
27 NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT
Seuraaviin asiakirjoihin on mahdollista tutustua Yhtiön verkkosivuilla, osoitteessa
http://www.soprano.fi/konserni/listaesitetai paperiversioina Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Ludviginkatu 1, 00130 Helsinki:
-

Yhtiön yhtiöjärjestys ja perustamiskirja
Yhtiön vuosikertomukset, hallituksen toimintakertomukset ja tilintarkastetut tilinpäätökset vuosilta 2010–2012
Tilintarkastuskertomukset vuosilta 2010–2012
tämä Listalleottoesite
tilintarkastajan lausunto koskien pro forma-tietoja
tilintarkastajan lausunto koskien yhtiön antamaa tulosennustetta
Tieturi Oy:n tilinpäätös ja tase tilikausilta 1.7.2011–30.6.2012 ja 1.7.2010–
30.6.2011.
Finanssivalvonnan päätökset koskien tätä Listalleottoesitettä

28 VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT
Seuraavat asiakirjat on sisällytetty esitteeseen viittaamalla:
-

Yhtiön vuosikertomukset, hallituksen toimintakertomukset ja tilintarkastetut tilinpäätökset vuosilta 2011–2012
Tilintarkastuskertomukset vuosilta 2011–2012
Osavuosikatsaukset 1-6/2013 ja 1-6/2012
Yhtiön tilintarkastajan lausunto koskien tulosennustetta
Yhtiön tilintarkastajan lausunto koskien pro forma-lukuja.

29 OSAKEOMISTUKSIA KOSKEVAT TIEDOT
Sopranon osakeomistusta koskevat tiedot on esitetty alla olevassa taulukossa:

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös hallituksen ja
johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Konsernilla ei ole yhteisyrityksiä.
Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:
OmistusYritys
Soprano Oyj, emoyhtiö, Helsinki
Soprano Commerce Oy, Helsinki
Soprano Communications Oy, Helsinki

Kotimaa
Suomi
Suomi
Suomi

osuus (%)
100,00
100,00

Osuus
äänivallasta
(%)
100,00
100,00

74 (74)
Soprano Brain Alliance Oy, Helsinki
Aspectum Oy, Helsinki
Aspectum Consulting Oy, Helsinki (Aspectum Oy:n tytäryhtiö)
Aspectum Tools Oy (Aspectum Oy:n tytäryhtiö)
Aspectum Public Oy (Aspectum Oy:n tytäryhtiö)
Pipfrog AS
Töllö Finland Oy (Soprano Brain Alliance Oy:n tytäryhtiö)
Tieturi Oy
Informator Utbildning Svenska AB (Tieturi Oy:n tytäryhtiö)
Lemonline Oy

Suomi
Suomi

100,00
86,87

100,00
86,87

Suomi
Suomi
Suomi
Viro
Suomi
Suomi

100,00
80,00
100,00
100,00
87,73
100,00

100,00
80,00
100,00
100,00
87,73
100,00

Ruotsi
Suomi

100,00
100,00

100,00
100,00

Omistusosuus (%)
34,00

Osuus
äänivallasta
(%)
34,00

32,00

32,00

Konsernin osakkuusyhtiöt ovat:

Yritys
Isolta Oy
Suomen Onlineallekirjoitus Oy (Soprano Brain Alliance
Oy:n osakkuusyhtiö)

Kotimaa
Suomi
Suomi

