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Partnera Oyj on päättänyt hakea osakkeet 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North 
Growth Market Finland -markkinapaikalle ja 
julkaissut yhtiöesitteen 
 
 
Liiketoimintakonserni Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeiden ottamista kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle ja 
yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle. Yhtiö on tänään julkaissut listautumiseen 
liittyvän suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkastanut.  
 
Listautuminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetä 
osakeantia tai -myyntiä. Listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen sekä osakkeiden 
läpinäkyvän arvostuksen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen. Edellyttäen, että yhtiön 
listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 
7.9.2020. 
 
 
Toimitusjohtaja Jari Pirkola: 
 
”Partneran juuret ovat vuonna 1882 alkunsa saaneessa puhelinliiketoiminnassa, josta myöhemmin syntyi 
Oulun Puhelin Oy. Nykyisin, useiden vaiheiden jälkeen, Partnera on hyvin erilainen liiketoimintakonserni, 
jonka tavoitteena on rakentaa vastuullisempaa yhteiskuntaa. Listautumisella otamme taas uuden askeleen 
kohti tavoitettamme. Listautuminen mahdollistaa jatkossa strategiamme toteuttamisen ja tarjoaa nykyisille ja 
uusille omistajille läpinäkyvästi arvostetun osakkeen. Vaikka koronaviruspandemia haastaa meitä kaikkia, on 
Partneran taloudellinen tilanne hyvä, emmekä tässä vaiheessa hae markkinoilta pääomia. 
 
Yhtiönä tarjoamme sijoittajalle mahdollisuuden listaamattomien yhtiöiden omistamiseen ja 
vaikuttavuussijoittamiseen. Vahva taseemme ja vakavaraisuutemme antavat hyvän perustan 
liiketoimintamme kehittämiseksi.” 
 
 
Partnera luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta 
 
Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. 
Partneran omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat 
liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien 
arvomaailman muutos, väestön keskittyminen ja digitalisaatio.  
 
  



Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, 
jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää 
positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Kestävä kehitys tarkoittaa 
Partneralle sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen näkökulman huomioimista päätöksenteossa. 
Yhteiskunnan ja eri toimialojen murros avaa Partneralle liiketoimintamahdollisuuksia myös yksityisen ja 
julkisen sektorin rajapinnassa. 
 
Partnera rakentaa liiketoimintakonserniaan pääasiallisesti omalla pääomalla, ja pyrkii pääsääntöisesti 
olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. Partnera on aktiivinen omistaja ja omistamiensa 
yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. 
Partneran keskipitkän–pitkän aikavälin taloudellisena tavoitteena on yli 10 prosentin oman pääoman tuotto, 
vakaa voitonjako osakkeenomistajille sekä se, että pääosa Partneran sijoitettavissa olevista varoista on 
sijoitettuna strategisiin omistuksiin. 
 
Liiketoimintakonsernin strategisiin omistuksiin kuuluu muun muassa Foamit Group Oy, joka on Partneran ja 
Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö. Kiertotaloutta edistävä 
Foamit Group toimii Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa ja tuottaa kierrätyslasista raaka-ainetta 
lasiteollisuudelle ja vaahtolasia talo- ja infrarakentamisen tarpeisiin. Sen tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja 
Hasopor Ab muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Lisäksi Partnera on 
osaomistajana pääomasijoitusrahasto Nordic Option Oy:ssä, joka sijoittaa myöhemmän kasvuvaiheen 
yrityksiin Pohjois-Suomen alueella. 
 
 
Listautuminen 
 
Partnera aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden ottamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland  
-markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella PARTNE1. Edellyttäen, että yhtiön 
listalleottohakemus hyväksytään, kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 
7.9.2020. Partnera tulee tiedottamaan listalleottohakemuksen jättämisestä yhtiötiedotteella. 
 
Listautuminen on tarkoitus toteuttaa niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetä 
osakeantia tai -myyntiä. Listautumisen tavoitteena on osakkeiden likviditeetin lisääminen sekä osakkeiden 
läpinäkyvän arvostuksen ja Partneran tunnettuuden kasvattaminen. 
 
Edellyttäen, että yhtiön listalleottohakemus hyväksytään, yhtiön First North -sääntöjen mukaisena 
hyväksyttynä neuvonantajana toimii Ernst & Young Oy. Oikeudellisena neuvonantajana listautumiseen 
liittyen toimii Asianajotoimisto Krogerus Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Viestintätoimisto Bravura Oy. 
 

Yhtiöesitteen saatavilla olo 

Yhtiön suomenkielinen First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona yhtiön 
verkkosivuilta osoitteesta www.partnera.fi/sijoittajat ja painettuna versiona yhtiön toimipaikasta osoitteesta 
Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu arviolta 1.9.2020 alkaen. Asiakirjoihin tutustumiseksi yhtiön toimitiloissa 
halukkaita pyydetään sopimaan aika puhelimitse (puh. 08 313 3410) tai sähköpostitse (info@partnera.fi). 
Lisätietoa listautumisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.partnera.fi/sijoittajat. 
 
  

http://www.partnera.fi/sijoittajat
http://www.partnera.fi/sijoittajat


Yleisötilaisuus ja webcast 
 
Yhtiö järjestää tiistaina 1.9.2020 Oulussa yleisötilaisuuden, jossa toimitusjohtaja Jari Pirkola kertoo yhtiöstä 
ja listautumisesta. Tilaisuus järjestetään kello 18 alkaen Tullisalissa, osoitteessa Tyrnäväntie 16, 90400 
Oulu. Tilaisuutta voi seurata myös suorana ja tallennettuna webcast-lähetyksenä, jonka linkki julkaistaan 
ennen tilaisuutta osoitteessa www.partnera.fi. Partneran verkkosivuilta saa myös lisätietoa tilaisuuden 
käytännön järjestelyistä. Tilaisuudessa noudatetaan koronatilanteen vuoksi tarkasti viranomaisohjeita, minkä 
vuoksi muutokset ovat mahdollisia. Tilaisuudessa ei järjestetä tarjoilua. 
 
 
 
Lisätietoja 

Partnera Oyj 
Jari Pirkola, toimitusjohtaja 
puh. 0400 867 784  
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi 

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy 
puh. +358 207 280 190 
Sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com  

 

 

Partnera lyhyesti 

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen 
omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan 
toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin, joita ovat muun muassa kuluttajien arvomaailman muutos, 
väestön keskittyminen ja digitalisaatio. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on 
kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan 
strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa 
sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä 
kestävän kehityksen tavoitteita. Yhtiö rakentaa liiketoimintakonsernia pääasiallisesti omalla pääomalla ja 
pyrkii pääsääntöisesti olemaan omistamiensa yhtiöiden enemmistöomistaja. 
www.partnera.fi 
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