Vuosikertomus 2018
Finance, let’s dance.
Kasvu jatkui vuonna 2018 ja voimme taas ylpeinä todeta sen olleen Invesdorin paras tähän
mennessä. Liikevaihtomme kasvoi yli 50% kuluneen vuoden aikana, ja sijoituksia alustamme kautta
tehtiin noin 23 miljoonan euron edestä (2017: 19 miljoonaa). Vuoden aikana toteutimme
onnistuneesti 31 (2017: 37) rahoituskierrosta 24 julkisen annin ja 7 yksityisen annin kautta.
Vuoden 2018 aikana vahvistimme edelleen toimintaamme Ruotsissa toteuttaen onnistuneesti 4
rahoituskierrosta, joista yhdessä toimimme listautumisannin pääjärjestäjän asemassa. Vuoden
lopussa palkkasimme Ruotsiin uuden myyntijohtajan.
Toukokuussa julkistimme yhteistyön Nordean kanssa. Nordea x Invesdor -nimellä kulkeva
yhteistyö teki meistä Nordean virallisen kumppanin kasvuyritysten digitaalisessa rahoituksessa.
Käytännössä risteytämme Nordean kanssa molempien osapuolten hankevirtoja sekä
markkinoimme rahoituskierroksia yhdessä. Ensimmäiset yhteistyökierrokset – Naava ja Weecos –
toteutettiin loppuvuodesta. Yhteistyö tukee myyntiämme, brändiämme ja voi tulevaisuudessa
auttaa Invesdoria laajentumaan Pohjoismaissa.
Järjestimme vuoden aikana yhteensä 31 onnistunutta rahoituskierrosta. Rahoituskierrosten
onnistumisprosentti vuoden aikana oli 69,8% (2017: 61%). Keskimääräinen toteutuneen
rahoituskierroksen koko listautumisanteja lukuun ottamatta asettui noin 800 000 (2017: 500 000)
euroon. Vuoden lopussa Invesdorilla oli noin 43 000 (2017: 34 500) rekisteröitynyttä käyttäjää.
Vuoden aikana alustallamme järjestettiin 8 (2017: 4) yli miljoonan euron rahoituskierrosta, joista
neljä ylitti kahden miljoonan euron rajapyykin. Ensimmäisellä neljänneksellä sulkeutui Wellon 2
miljoonan euron rahoituskierros, jossa teimme yhteistyötä pääomasijoitusyhtiö VNT
Managementin kanssa. Toisella neljänneksellä miljoonaan ylsivät Sharetribe ja nimeämätön
yksityisenä toteutettu rahoituskierros. Vuoden miljoonakierroksista kolme osui kolmannelle
neljännekselle, jolloin päättyivät Parkkisähkön, Kleverin ja Mekitecin rahoituskierrokset, joista
jälkimmäisen toteutimme yhteistyössä pääomasijoittaja Inventuren kanssa. Viimeisellä
neljänneksellä päättyivät lisäksi Fafa’s Platsin ja Naavan rahoituskierrokset.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä heittelehtinyt markkinasentimentti näkyi myös Invesdorin
toiminnassa. Kun pörssikurssit sukelsivat, olivat sijoittajat ymmärrettävästi tarkkoja rahoistaan.
Heikosta markkinatilanteesta huolimatta toteutimme tällöin kuitenkin Fafa’sin ja Naavan
erinomaiset rahoituskierrokset.
Olemme panostaneet paljon aikaa ja resursseja digitaaliseen alustaamme. Olemme kehittäneet
Invesdor Technologies -liiketoiminta-alueen alla kulkevaa ”Platform-as-a-Service” -konseptia, jolla
tulemme auttamaan perinteisiä rahoituksen järjestäjiä, kuten sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiöitä,
digitalisoimaan tarjoamaansa. Moni sijoittaja-asiakas odottaa nykyään saumatonta digitaalista
kokemusta, mutta yritysten kanssa asiointi vaatii yhä lomakkeiden täyttelyä ja puhelurumbaa.
Olemme vuoden aikana pilotoineet palvelua referenssiasiakkaidemme kanssa ja uskomme
palvelun tulevan automatisoimaan rahoituksen järjestämistä merkittävästi tulevaisuudessa.

Potentiaalinen yrityskauppa
Helmikuun 28. päivä pidetyssä hallituksen kokouksessa Invesdorin hallitus antoi hyväksynnän
järjestelylle, jossa Invesdor ostaa 100% osuuden itävaltalaisesta velkapohjaisesta
joukkorahoitusyhtiöstä Finnest GmbH:sta. Yrityskaupan vastineena käytetään uusia osakkeita
Invesdor Oy:ssä. Järjestelyn yhteydessä Finnestin kaksi omistajaa, joista suurimpana toimii Fintech
alan Venture Capital yritys Speedinvest, sijoittavat miljoona euroa uuteen yrityskokonaisuuteen.
Lopullinen päätös kaupasta tehdään Invesdorin yhtiökokouksessa.
Invesdor ja Finnest luovat Euroopan mannermaan suurimman joukkorahoitusalustan, toimien
yhdeksässä maassa yli kolmenkymmenen henkilön voimin. Yhdistetyn kokonaisuuden pro forma liikevaihto vuonna 2018 oli 2,2 miljoonaa euroa ja alustojen kautta on kumulatiivisesti sijoitettu yli
100 miljoonaa euroa. Rekisteröityneitä käyttäjiä löytyy noin 160 maasta.
Liikevaihto
Invesdor-konsernin liikevaihto nousi 1 560 458 euroon vuonna 2018 (1 020 835 euroa vuonna
2017). Liikevaihdon kasvua siivittivät pääsääntöisesti suuremmat rahoituskierrokset ja
lisäpalveluiden myynti.
Tuloksen ja kulupohjan kehitys
Liiketoiminnan tulos oli odotettua alhaisemmalla tasolla. Panostimme huomattavasti
markkinointisisältöjen tuotantoon vuoden aikana. Samoja sisältöjä voidaan hyödyntää tehokkaasti
vuoden 2019 aikana, mutta tuotantokulut osuivat pääosin viime vuodelle. Olemme
rationalisoineet markkinoinnin kuluvalvontaa niin että suurempi osa tulevia markkinointikuluja
rahoitetaan asiakkaiden toimesta. Myös vetäytymisemme Ison-Britannian markkinoilta sekä
laajentuminen muihin Pohjoismaihin tuottivat meille kuluja. Jatkamme kulupohjan tarkkailua
tulevana vuonna ja pyrimme positiiviseen käyttökatetasoon vuoden 2019 aikana. Tämän
saavuttaminen riippuu kuitenkin investointitahdista ja mahdollisen yrityskaupan toteutumisesta.
Tase ja rahoitus
Invesdor-konsernin oma pääoma oli 1 477 961,81 euroa (emoyhtiö 3 068 919,21 euroa)
tarkastelujakson päättyessä (1 262 226,58 ja 2 308 724,04 euroa vuonna 2017). Sijoituspalvelulain
vaatima Invesdorin vähimmäispääoma on 125 000 euroa. Invesdor soveltaa Basel II vakavaraisuusvaatimusten Pilarien I ja II sääntelyä. Invesdor-konsernin vakavaraisuusaste oli
korkea 84,73% vuoden 2018 lopussa (85,87% vuonna 2017).
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CRR:n vakavaraisuussäännöstön mukaiset tiedot
Vakavaraisuuslaskelma:
Maksettu oma pääoma
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Ydinpääoma ennen vähennyksiä

2018
(CRR4)
125 000 €
3 898 815
€
-1 792 048
€
2 231 767
€

Vähennykset ydinpääomasta
Aineettomat oikeudet

321 468 €

Varsinaisen toiminnan tappio verojen jälkeen

753 805 €
3 307 039
€

Ydinpääoma (CET1)
Ensisijainen lisäpääoma (AT1)
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1)
Toissijainen pääoma (T2)
Omat varat yhteensä (TC = T1 + T2)
Kokonaisriskin määrä (Kiinteisiin yleiskustannuksiin perustuvien omien varojen määrä
kerrottuna kertoimella 12,5)

0€
3 307 039
€
0€
3 307 039
€
4 657 811
€

Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Varsinaisen toiminnan voitto verojen jälkeen
Omat varat yhteensä huomioiden tilikauden tulos

0€
3 307 039
€

Vakavaraisuustunnusluvut huomioiden tilikauden tulos
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Omat varat yhteensä (TC) suhteessa riskipainotettuihin eriin

71,0 %

Omien varojen ehdoton vähimmäisvaatimus

125 000 €

EU:n 26.6.2013 (N:o 575/2013) annetun (CRR) vakavaraisuusasetuksen 26 artiklan
(Ydinpääomaerät) mukaan yhtiön ydinpääoma koostuu seuraavista eristä:
• osakepääoma
• edellisten tilikausien aikana kertyneet voittovarat
• SVOP-rahasto
EU:n 26.6.2013 (N:o 575/2013) annetun (CRR) vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan mukaisesti yhtiö
on vähentänyt aineettomien hyödykkeiden poistamattoman osan, sekä kuluvan tilikauden tappion
ydinpääoman määrästä.
Edellä mainitun mukaisesti yhtiön omat varat on laskettu seuraavasti:
osakepääoma + SVOP + edellisten tilikausien aikana kertyneet voittovarat – aineettomien
hyödykkeiden poistamaton osa – kuluvan tilikauden tappio.
Yhtiö on EU:n 26.6.2013 (N:o 575/2013) annetun (CRR) vakavaraisuusasetuksen 95 artiklan
mukainen sijoituspalveluyhtiö, jolla on rajoitettu toimilupa. Kyseisen artiklan mukaan yhtiön on
täten laskettava kokonaisriskin määräksi suurempi seuraavista:
• 92 artiklan mukainen luottoriski; ja
• 97 artiklassa määritelty kiinteät yleiskustannukset (jotka perustuvat edellisen vuoden
vahvistettuun tilinpäätökseen) kertaa 12,5.
Edellä mainitun mukaan yhtiön kokonaisriskin määrä (95 artiklan mukaan) on laskettu seuraavasti:
Kiinteät yleiskustannukset – vähennykset / 4 * 12,5
EU:n 26.6.2013 (N:o 575/2013) annetun (CRR) vakavaraisuusasetuksen mukaan yhtiön
vakavaraisuus lasketaan alla olevan laskentakaavan mukaisesti:
(Omat varat – aineettomien hyödykkeiden poistamaton osa – kuluvan vuoden aikana kertyneet
tappiot) / kokonaisriskin määrä *100
EU:n 26.6.2013 (N:o 575/2013) annetun (CRR) vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan mukaisesti
yhtiön vakavaraisuus tulee siis aina olla vähintään 8 % (edellä mainitun kaavan mukaisesti
laskettuna).
Henkilöstö ja organisaatio
Vuonna 2018 palkkasimme uutta henkilöstöä useimpiin funktioihin. Olemme lisänneet osaaikaisen henkilöstön määrää yrityksessä hieman, joka tuo yritykselle joustavuutta. Vuoden 2018
lopulla Invesdor-konsernissa oli palkkalistoilla 15 täysipäiväistä ja viisi osa-aikaista työntekijää ja
yksi konsultti yhteensä Helsingissä ja Tukholmassa. Vuoden 2019 ajalle olemme kaavailleet uusia
rekrytointeja Legal ja Compliance -toimintoon.
Konsernirakenne
Invesdor Oy:llä on sen kokonaan omistama tytäryhtiö, Invesdor Services Oy, joka tarjoaa
sidonnaisasiamies- ja muita palveluja Invesdor Oy:lle. Osa henkilöstöstä on Invesdor Services Oy:n
palveluksessa.

Konsernirakenteessa ei ollut muutoksia vuonna 2018.
Liiketoiminta
Invesdor Oy:n liiketoiminta on myönnetyn toimiluvan mukaista toimintaa. Tärkeimpinä palveluina
on toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen sekä liikkeeseenlaskun järjestäminen.
Tytäryhtiön kautta tarjotaan myös muita rahoitukseen liittyviä palveluita, kuten ulkoistettua
sijoittajasivustoa kaikille yrityksille, jotka haluavat parantaa raportointiaan sijoittajille, sekä
Ownersportal-palvelua, joka on SaaS-pohjainen työkalu omistajarekisterien tehokkaaseen
hallintaan. Myös Platform-as-a-Service -tarjoamamme, jolla tulemme auttamaan perinteisiä
rahoituksen järjestäjiä digitalisoimaan tarjoamaansa, tarjotaan emoyhtiön kautta.
Osakkeet ja osakepääoma
Invesdorin osakkeiden lukumäärä on 36 648 ja osakepääoma sijoituspalvelulain vaatima 125 000
euroa.
Invesdorin yhtiökokous päätti 27.3.2018 valtuuttaa hallituksen enintään 20 000 uuden osakkeen
liikkeeseenlaskuun. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti. Hallitus päätti 7.5.2018 suunnatusta
osakeannista, jonka seurauksena yhteensä 1 695 osaketta merkittiin Invesdor Oy:n oman
palvelualustan kautta 5.5. - 19.6.2018.
Osinko
Hallituksen esityksen mukaisesti Invesdor Oy:n yhtiökokous päätti 27.3.2018, että osinkoa ei jaeta
ja tappio kirjataan yhtiön voitto/tappiotilille.
Hallitus ja tilintarkastaja
Invesdor Oy:n hallituksen kokoonpanossa ei tapahtunut muutoksia. Yhtiökokous valitsi 27.3.2018,
että hallituksen jäseninä toimivat Tero Weckroth (puheenjohtaja), Lasse Mäkelä, Timo Lappi,
Susanna Paloheimo ja Anni Ronkainen.
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Turo Koilan.
Hallituksen valtuutukset
Yhtiökokous päätti 27.3.2018 valtuuttaa hallituksen enintään 20 000 uuden osakkeen
liikkeeseenlaskuun. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 asti. Valtuutusta käytettiin 1 695 osakkeen
verran 19. kesäkuuta 2018 päättyneen osakeannin yhteydessä.
Yhtiökokouksessa hallitus lisäksi valtuutettiin päättämään enintään 2 500 osakkeen hankinnasta
vähentääkseen optio-oikeuksien diluutiovaikutusta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.
Hallitus ei vuonna 2018 käyttänyt valtuutustaan.
Hallitus valtuutettiin myös päättämään optio-oikeuksien (OYL 10:1) antamisesta
avainhenkilöstölle. Annettavat optio-oikeudet oikeuttavat enintään 2 500 osakkeen

merkitsemiseen. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka. Hallitus myönsi 100 optiota vuoden
2018 aikana. Päätöstä ei ollut tilinpäätöspäivänä merkitty kaupparekisteriin.
Riskienhallinta
Invesdor Oy:ssä noudatetaan hallituksen hyväksymiä riskienhallintaperiaatteita, joiden
tarkoituksena on tarjota työkaluja strategisten, taloudellisten, omaisuus- ja sopimusriskien sekä
operatiivisten ja henkilöstöriskien hallintaan, seurantaan ja raportointiin.
Yhtiöllä on erillinen, riippumaton riskienhallintatoiminto, joka raportoi hallitukselle vuosittain
riskienhallintaohjelman mukaisesti, sekä tarvittaessa myös yksittäistapauksissa. Käytännön
riskienhallintatoimiin sisältyy henkilöstön kouluttaminen, riskienhallintatoiminnon
osallistuttaminen päätöksentekoon ja muut ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä vakuutusturva.
Invesdor Oy:n taseessa ei ole olennaisia rahoitusvälineisiin liittyviä riskejä.
Näkymät vuodelle 2019
Vuonna 2019 jatkamme liikkeeseenlasku- ja sijoituspalvelumme tarjoamista kohdeyhtiöille ja
sijoittajille sekä kasvatamme Platform-as-a-Service -tarjoamamme suhteellista painotusta.
Platform-as-a-Service -tarjoama tulee auttamaan meitä monipuolistamaan tulovirtojamme ja
hallitsemaan näin projektiluonteisen pääliiketoimintamme riskejä. Lisäksi tarjoama palvelee uutta,
ostovoimaista asiakasryhmää, eli sijoituspalvelu- ja rahastoyhtiötä, minkä uskomme näkyvän
kasvussamme.
Jatkamme lisäksi Ruotsin presenssimme kasvattamista uuden paikallisen myyntijohtajamme
kanssa. Ruotsissa on huomattavasti kasvupotentiaalia, ja uskomme, että Ruotsin markkinalla tulee
olemaan tärkeä osa Invesdorin liiketoiminnassa tulevaisuudessa. Tarjoamme Ruotsissa kaikkia
Suomessakin tarjottavia palvelujamme.
Vuonna 2017 liikevaihtomme kasvoi 100% ja vuonna 2018 kasvua oli 50%. Vuoden 2018
jälkimmäisen puoliskon aikana heikentynyt markkinasentimentti näkyi kasvumme hidastumisessa.
Tämä kertoo meille, että meidän täytyy tarkkailla taloussykliä ja varautua turbulenssiin, muun
muassa monipuolistamalla tulovirtojamme ja pitämällä käteisvarantomme korkealla. Täten
tavoittelemme vuonna 2019 vastaavaan kasvuun kuin vuonna 2018. Mikäli ennusteemme
toteutuvat, tulemme näkemään positiivista käyttökatetta vuoden 2019 aikana.
Suuret kiitokset kaikille osakkeenomistajille luottamuksestanne meihin.
Helsingissä 15.2.2019,
Hallitus

