
YHTIÖESITE  28.2.2020 

Listautuminen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 

Alustavasti enintään 1 054 726 Tarjottavan Osakkeen Listautumisanti 

Lisäosake-erä enintään 149 254 Tarjottavaa Osaketta 

Merkintähinta 6,70 euroa Tarjottavalta Osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa 

sekä 6,03 euroa Henkilöstöannissa 

Bilot Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 054 726 uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) jäljempänä tässä 

yhtiöesitteessä (”Yhtiöesite”) kuvatulla tavalla (”Listautumisanti”). Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja 

yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden merkintäaikana vakitui-

sessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän 

jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikallisiin säännök-

siin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”). Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä 

Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 149 254 Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”). Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään 

täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 203 980 Tarjottavaa Osaketta. Tarjottavien Osak-

keiden osakekohtainen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 6,70 euroa Yleisöannissa ja Instituutioannissa ja 6,03 euroa Henkilöstö-

annissa. Kukin Henkilöstöannissa hyväksytysti merkitty Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen vastikkeettomaan optio-oikeuteen viimeis-

tään 1.6.2020 perustettavan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 2.3.2020 klo 9.30 ja päättyy viimeistään 13.3.2020 klo 16.30, ellei merkintäaikaa kes-

keytetä tai pidennetä. Listautumisannin tarkemmat ehdot on esitetty jäljempänä kohdassa ”Listautumisannin ehdot”. Tarjottavat Osak-

keet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön olemassa olevien osakkeiden (”Osakkeet”) kanssa, ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa 

mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön nykyiset osakkeenomis-

tajat eivät myy Osakkeita Listautumisannin yhteydessä. 

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yh-

tiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin yllä-

pitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella 

BILOT (”Listautuminen”). Tarjottavat Osakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”Kaup-

parekisteri”) arviolta 20.3.2020. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 24.3.2020 Helsingin Pörssin 

hyväksyttyä Yhtiön listalleottohakemuksen. First Northin sääntöjen mukainen Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Alexander Corpo-

rate Finance Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”), joka on myös Listautumisannin pääjärjestäjä (”Pääjärjestäjä”). 

Nasdaq First North Growth Market on rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (EU 2014/65) ja sen täytäntöönpanevan kansallisen 

sääntelyn mukaisesti rekisteröity pk-yritysten kasvumarkkina, jota ylläpitää Nasdaq-konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. Nasdaq First 

North Growth Market -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla, vaan ne noudattavat pienille kasvu-

yhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. Nasdaq First North Growth Market -yhtiöön sijoittaminen saattaa tä-

män vuoksi sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla Nasdaq First North Growth Market -

markkinapaikan yhtiöillä on hyväksytty neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen 

kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. 

Yhtiöesitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa rajoitettua. Yhtiöesitettä ei saa levittää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, 

Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkista-

minen olisi lainvastaista. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä 

Tarjottavia Osakkeita ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain 

Arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai vä-

lillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädettyä poikkeusta tai so-

veltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan ja myydään ainoastaan Yhdysvalto-

jen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöstöä. Katso kohta ”Tärkeitä tietoja”. 

Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Lisätietoja on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Riskitekijät”. 

Pääjärjestäjä ja Hyväksytty Neuvonantaja 
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TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämä Yhtiöesite on laadittu Yhtiön Osakkeiden hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First Northiin. 

Yhtiöesite on laadittu valtiovarainministeriön asetuksen (20.12.2018/1281) ja First Northin sääntöjen mukaisesti. Yhtiö-

esite sisältää arvopaperimarkkinalain (2012/746) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetun perustietoasiakirjan tiedot. Yhtiöesitteeseen 

ei sovelleta arvopaperimarkkinalain 3 luvun esitettä koskevia säännöksiä tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-

sen ((EU) 2017/1129) säännöksiä. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle tai hakemiseksi 

kaupankäynnin kohteeksi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, vaan First Nort-

hin sääntöjen mukaisesti monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesitettä ei tule tulkita 

suositukseksi ostaa arvopapereita tai arvopapereiden markkinoinniksi. Yhtiöesite ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön 

liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin. Hel-

singin Pörssi on tarkastanut Yhtiöesitteen, mutta Yhtiö vastaa siinä esitetyistä tiedoista. 

 

Yhtiöesite on saatavilla sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.bilot.fi/ipo, Pääjärjestäjän verkko-

sivustolta osoitteesta www.alexander.fi/bilot ja Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen (”Nordnet”) verkkosivustolta 

osoitteesta www.nordnet.fi/fi/bilot arviolta 28.2.2020 alkaen. Yhtiöesite on lisäksi saatavilla painettuna versiona Yhtiön 

toimipaikasta osoitteesta Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki, Pääjärjestäjän toimipisteestä osoitteesta Pohjoisesplanadi 

37 A, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki arviolta 2.3.2020 

alkaen. 

 

Tässä Yhtiöesitteessä termit ”Yhtiö”, ”Bilot” tai ”Bilot-konserni” tarkoittavat Bilot Oyj:tä ja sen Puolan ja Ruotsin ty-

täryhtiötä yhdessä, ellei asiayhteydestä ilmene, että termillä tarkoitetaan ainoastaan Bilot Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä. 

Viittauksilla liittyen osakkeisiin, osakepääomaan tai hallinnointitapaan tarkoitetaan kuitenkin Bilot Oyj:n osakkeita, osa-

kepääomaa tai hallinnointitapaa.  

 

Yhtiöesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta Yhtiöesitteessä mainitusta lähteestä. Sijoittajien tulee 

luottaa ainoastaan Yhtiöesitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkaisemiin yhtiötiedotteisiin. Yhtiön Osakkeisiin si-

joittamista harkitessaan sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja tehdä itsenäinen 

arvionsa Yhtiön Osakkeiden merkitsemisestä tai muusta hankkimisesta sekä merkitsemisen tai muun hankinnan oikeu-

dellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista seuraamuksista ja riskeistä.  

 

Yhtiöön, sen liiketoimintaan ja toimintaympäristöön sekä Osakkeisiin, Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä ris-

kejä on selostettu Yhtiöesitteen kohdassa ”Riskitekijät”. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Yhtiöesit-

teeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset eivät ole 

antaneet Yhtiön Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaa suositusta tai tarkastaneet tai hyväksyneet Yh-

tiöesitettä. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli 

muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön hyväksymiä. 

Annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa Yhtiöesitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat pätemättömiä. 

 

Yhtiöesitteen julkaiseminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa muulloin 

kuin Yhtiöesitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa tai markkinaolosuhteissa ei olisi tapahtunut muutoksia 

Yhtiöesitteen päivämäärän jälkeen. Yhtiöesitteen sisältämät tiedot eivät ole vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, 

eikä niitä tule pitää sellaisina. 

 

Yhtiöesite on laadittu vain suomen kielellä. Yhtiöesitteeseen sovelletaan yksinomaan Suomen lakia, ja mahdolliset Yh-

tiöesitteeseen liittyvät riidat käsitellään yksinomaan toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa. 

 

Tiettyjen valtioiden, erityisesti esimerkiksi Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, 

Singaporen tai Uuden-Seelannin lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Yhtiöesitteen jakelulle. Yhtiöesitettä ei saa käyt-

tää sellaisessa yhteydessä sellaisessa maassa eikä julkaista tai muutoin levittää tai tarjota sellaisille henkilöille, joille 

Yhtiöesitteen julkaiseminen tai muutoin levittäminen olisi lainvastaista. Yhtiö ei ole tehnyt eikä tee mitään toimenpiteitä 

Yhtiöesitteen hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa pitäminen tai 

jakelu voi ilman edellä mainittuja toimenpiteitä johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. Yhtiöesitettä tai muuta ilmoi-

tusta ei saa jakaa tai julkaista millään lainkäyttöalueella, ellei se ole lainsäädännön ja säännösten mukaista. Yhtiö edel-

lyttää, että Yhtiöesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. 

Yhtiö ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Yhtiöesitteen vastoin 

näitä rajoituksia. 
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Lisätietoja Yhtiöstä on saatavilla veloituksetta Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki tai 

puhelimitse Yhtiön toimitusjohtajalta Mika Tannerilta, puh. +358 40 544 0477, tai Yhtiön talousjohtajalta Mikko Mart-

tiselta, puh. +358 50 581 7669. 

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Yhtiöesitteessä esitetään myös arvioita Yhtiön ja Yhtiön markkinoiden tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Kyseiset 

lausunnot käsittelevät usein Yhtiön odotettua tulevaisuuden liiketoimintaa ja tulosta, ja ne sisältävät usein sellaisia sanoja 

kuten ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”suunnitella” ja ”uskoa”. Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät niiden luon-

teen johdosta epävarmoihin asioihin, ja niihin voivat vaikuttaa monet tekijät, joihin Yhtiön johto ei voi vaikuttaa, kuten 

pääomamarkkinoiden kehitys, strategiset toimenpiteet ja muut seikat kansallisella, alueellisella ja maailmanlaajuisella 

tasolla. Arviot perustuvat Yhtiön parhaaseen ymmärrykseen Yhtiöesitteen päivämääränä. 

 

PÄÄJÄRJESTÄJÄ JA HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA (CERTIFIED ADVISER) 

Listautumisannin Pääjärjestäjä ja Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Alexander Corporate Finance Oy. 

 

OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA 

Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä neuvonannosta Yhtiölle vastaa Suomen lainsäädännön 

osalta Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja Puolan lainsäädännön osalta Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy 

sp.k. 

 

MARKKINATAKAAJA 

Yhtiön markkinatakaajana toimii Lago Kapital Oy. 

 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä Yhtiöesitteen voimassaoloaikana arkisin klo 9–16 Yhtiön toimipai-

kassa osoitteessa Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki: 

 

• Kaupparekisteriote, sellaisena kuin se on voimassa Yhtiöesitteen päivämääränä; 

• Yhtiöjärjestys, sellaisena kuin se on voimassa Yhtiöesitteen päivämääränä; 

• Bilot-konsernin tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019; 

• Tilintarkastuskertomus Bilot-konsernin tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sekä vertailutietona esite-

tyistä tiedoista tilikaudelta 1.1.-31.12.2018; 

• Bilot Consulting Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018; ja 

• Yhtiöesite. 

 

SEURAAVIEN TALOUDELLISTEN TIETOJEN JULKISTAMINEN 

Yhtiön puolivuosikatsaus 30.6.2020 päättyvältä kuuden kuukauden ajanjaksolta julkistetaan 20.8.2020. 

 

YHTIÖESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT 

Seuraavat asiakirjat on sisällytetty Yhtiöesitteeseen viittaamalla, ja ne muodostavat osan Yhtiön taloudellisista tiedoista. 

Viittaamalla sisällytetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki 

ja Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.bilot.fi/ipo. 

Asiakirja Viittaamalla sisällytetyt tiedot 

Bilot Core Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös tilikaudelta 

1.1.2018–31.12.2018 

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta  

1.1.2018–31.12.2018 
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YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI 

Seuraavaa yhteenvetoa ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto Yhtiöesitteessä esitettyihin ja Yhtiö-

esitteeseen viittaamalla sisällytettyihin yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoitusta harkitsevien tulee perustaa Tarjottavia 

Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Yhtiöesitteessä esitettyihin ja Yhtiöesitteeseen viittaamalla sisällytettyihin tietoi-

hin kokonaisuutena. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan myös Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin. Yhtiöesitteen koh-

dassa ”Riskitekijät” on kuvattu Yhtiöön, Tarjottaviin Osakkeisiin, Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä, 

jotka sijoittajien tulisi ottaa huomioon harkitessaan sijoituspäätöstä. 

Bilotin historia, liiketoiminta ja palvelut lyhyesti 

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitalisaation asiantuntija- ja IT-palveluyhtiö. Bilot Core Oy:stä tuli Yhtiön suurin 

omistaja ja Yhtiön emoyhtiö vuonna 2008. 

Bilot-konserniin kuului vuoteen 2016 saakka myös kolme muuta Bilot Core Oy:n tytäryhtiötä, vuonna 2008 perustettu 

Bilot Concept Oy, vuonna 2013 perustettu Bilot International Oy ja vuonna 2013 perustettu Bilot Ventures Oy. Tytäryh-

tiöt perustettiin luomaan laajempaa yrittäjäpohjaa ja kasvattamaan uusia liiketoimintoja. Bilot-konserni toteutti vuonna 

2016 järjestelyn, jossa Bilot Concept Oy ja Bilot International Oy sulautuivat Yhtiöön, ja vuonna 2017 järjestelyn, jossa 

Bilot Ventures sulautui Bilot Core Oy:öön. Vuoden 2019 lopussa Yhtiö muutti toiminimensä Bilot Consulting Oy:stä 

Bilot Oy:ksi ja Bilot Core Oy muutti toiminimensä BCore Oy:ksi. Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.2.2020 Yh-

tiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi. 

Yhtiö toteutti konsernirakenteensa selkeyttämiseksi 31.12.2019 liiketoimintakaupan, jossa Yhtiö hankki BCore Oy:n hal-

lintopalveluliiketoiminnan. BCore Oy on Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 77,08 prosentin omistusosuudella, mutta 

liiketoimintakaupan jälkeen BCore Oy ei ole enää osa Yhtiön liiketoiminnallista kokonaisuutta. 

Yhtiön perustajaosakkaiden tavoitteena oli luoda yritys, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa laadukkailla ja asiakaskes-

keisillä palveluilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Samalla he halusivat luoda vahvojen arvojen pohjalta johdetun ja am-

matillisesti innostavan työpaikan, joka vetoaisi alan lahjakkaimpiin asiantuntijoihin. Bilotin kantavana periaatteena on 

ollut sen perustamisesta saakka tarjota alan paras työpaikka parhaille osaajille. 

Yhtiö suunnittelee ja toteuttaa pilvipohjaisia, älykkäitä liiketoimintaympäristöjä ja ketteriä, asiakaskeskeisiä sovelluksia 

pääasiassa suurille ja keskisuurille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille. Yhtiö tarjoaa tarvittavat suunnittelu-, neu-

vonta-, toteutus-, projektinjohto- ja tukipalvelut asiakkaan relevantteihin tarpeisiin. Bilotilla on 15 vuoden kokemuksel-

laan ja satojen projektien myötä merkittävästi toimialakokemusta muun muassa valmistavan teollisuuden, tukku- ja vä-

hittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilta. 

 

Missio, visio ja strategia 

Yhtiön missiona on parantaa asiakkaidensa kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista palvelukokemusta. 

 

Yhtiön visiona on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidensa strateginen 

kumppani, joka tunnetaan kyvystään tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkailleen. 

 

Bilot on asiakkaan ydinliiketoimintaa tukeva strateginen kumppani, jonka fokuksessa on asiakkaan asiakas. 

 

Bilotin strategian päätavoitteita ovat kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, laajentuminen uusiin markkinaseg-

mentteihin ja kansainvälistyminen. Bilotin tavoitteena on vahvistaa palvelutarjoomaansa ja laajentaa asiakaskuntaansa 

suurten yritysten lisäksi entistä enemmän myös keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön näkemyksen mukaan sen kasvu perustuu 

erityisesti hyvään palvelumaineeseen, asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja monipuoliseen erikoisosaa-

miseen. 

 

Yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti rakentamaan mainettaan toimialansa ajatusjohtajana muun muassa investoimalla te-

koälyyn. Bilotin tavoitteena on olla alansa edelläkävijä, joka tunnistaa yrityksiin voimakkaimmin vaikuttavat digitaaliset 

innovaatiot ja muuntaa ne asiakkaidensa liiketoimintaa ja kilpailuetua uudelle tasolle rakentaviksi kokonaisvaltaisiksi 

ratkaisuiksi. 

 

 Bilotin pitkän aikavälin strategian kulmakivet ovat seuraavat: 

 

• Ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoaminen asiakkaiden asiakkaille 
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• Kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin 

• Kohdemarkkinan laajentaminen  

• Kansainvälistyminen 

 

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka 

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa 

orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin. 

 

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla 

(EBITA). 

Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 

30 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna 

Yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita. 

Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kas-

savirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki 

ulkona olevat Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 

Listautumista edeltäneet järjestelyt 

Yhtiö toteutti konsernirakenteensa selkeyttämiseksi 31.12.2019 liiketoimintakaupan, jossa Yhtiö hankki BCore Oy:n hal-

lintopalveluliiketoiminnan. Liiketoimintakaupan jälkeen BCore Oy ei ole enää osa Yhtiön liiketoiminnallista kokonai-

suutta. 

Yhtiön johto ja tilintarkastajat 

Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön hallitukseen kuuluvat Petri Niemi (puheenjohtaja), Toni Haapakoski, Jussi Hauru, 

Björn Mattsson ja Lauri Puolanne. Yhtiön toimitusjohtaja on Mika Tanner. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjoh-

tajan lisäksi Mikko Marttinen, Kristiina Sarén, Riku Kärkkäinen, Mikko Koljonen, Sini Sittnikow ja Vesa Niininen. 

Yhtiön tilintarkastaja on ollut 17.12.2019 alkaen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana 

KHT Miika Karkulahti. 

Listautuminen First Northiin 

Yhtiön hallitus päätti 28.2.2020 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla alustavasti laskea liikkeeseen enintään 

1 054 726 Tarjottavaa Osaketta siten, että Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi jäljempänä määritellyissä Insti-

tuutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallituksella on oikeus lisätä Tar-

jottavien Osakkeiden määrää Lisäosake-erän (kuten määritelty jäljempänä) kattamaan määrään saakka. 

Listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälisty-

mistä. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, ra-

hoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä Yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen. 

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla kerättävät varat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun tukemiseen, mahdollisiin 

yritysostoihin, liiketoiminnan kansainväliseen laajentamiseen sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.  
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 

Listautumisannin merkintäaika alkaa: 2.3.2020 klo 9.30 

Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan: 6.3.2020 klo 16.30 

Listautumisannin merkintäaika päättyy (arvio): 13.3.2020 klo 16.30 

Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio): 16.3.2020 

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin (arvio): 20.3.2020 

Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio): 23.3.2020 

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa (arvio): 24.3.2020 

Yhtiön puolivuosikatsaus 30.6.2020 päättyvältä kuuden kuukauden jaksolta julkiste-

taan: 

20.8.2020 

Yhtiön seuraava varsinainen yhtiökokous: 14.4.2021 
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RISKITEKIJÄT 

Seuraava kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä perustuu Yhtiön johdon laatimaan riskikartoitukseen. Jäljempänä 

kuvattujen riskitekijöiden mahdollisella toteutumisella saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoi-

minnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. Mahdollisten si-

joittajien tulisi tarkastella seuraavia riskitekijöitä huolellisesti muiden Yhtiöesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Kaikkia 

riskitekijöitä ei voida kuvata tässä jaksossa, vaan riskitekijöitä tulee arvioida yhdessä muiden Yhtiöesitteessä esitettyjen 

tietojen kanssa markkinaolosuhteet huomioon ottaen. Seuraava kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyh-

jentävä, eikä riskien esitysjärjestys ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. 

 

Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä 

 

Epävarmuus Yhtiön keskeisillä toimintamarkkinoilla, rahoitusmarkkinoilla ja yleisessä taloudellisessa tilanteessa voi 

vaikuttaa Yhtiöön haitallisesti 

 

Suurin osa Yhtiön liikevaihdosta tulee Suomesta, minkä lisäksi Yhtiöllä on liiketoimintaa Ruotsissa ja Puolassa. Talouden 

kehitys ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus erityisesti näillä markkinoilla voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan ja 

kasvumahdollisuuksiin haitallisesti. Yleinen maailmanpolitiikan tilanne on tuonut epävarmuutta maailmantalouteen. 

Muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan asettamat tuontitullit, useiden valtioiden ja EU:n keskustelut mahdollisten kaup-

parajoitusten asettamisesta sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ovat omiaan vaikuttamaan haitallisesti kansain-

väliseen talouteen ja luomaan epävarmuuden ilmapiiriä. Myös koronaviruksen leviäminen voi vaikuttaa haitallisesti maa-

ilmantalouteen. 

 

IT-kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen Suomessa vuonna 2019 noin 3,9 prosenttia1, ja kasvun odotetaan olevan 

noin 4 prosenttia myös lähivuosina.2 Suomen talouden odotettua heikompi kasvu voi kuitenkin vaikuttaa epäedullisesti 

IT-markkinoiden kasvunäkymiin, millä voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan. 

 

Yleinen talouden kehitys vaikuttaa myös Yhtiön asiakkaisiin, ja talouskasvun hidastuminen tai negatiivinen talouskasvu 

voivat epäsuorasti vaikuttaa haitallisesti Yhtiön palveluiden kysyntään ja Yhtiön saamien toimeksiantojen määrään yri-

tysten mahdollisesti vähentäessä uusia IT-investointejaan. Yhtiön johto arvioi, että talouden taantumavaiheessa etenkin 

korvausinvestoinnit ja pitkän takaisinmaksuajan investoinnit voivat lykkääntyä, samoin kuin investoinnit, joilla ei ole 

välitöntä myönteistä vaikutusta yritysten liikevaihtoon tai kustannustehokkuuteen. Muun muassa valmistavan teollisuu-

den, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilla toimivat yritykset ovat 

Yhtiölle merkittäviä asiakkaita, ja muutokset niiden taloudellisessa tilanteessa, tulevaisuudennäkymissä tai käytettävissä 

olevien varojen määrässä voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön palveluiden kysyntään. Talouden epävarmuus, rakenteel-

liset ja alueelliset muutokset ja muutokset Yhtiön asiakkaiden toiminnassa voivat johtaa muun muassa jo tilattujen pro-

jektien tai palveluiden lykkääntymiseen tai niiden toteuttamisen keskeyttämiseen. 

 

Poliittisen ympäristön, maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden toteutuessa on mahdollista, että myös 

Yhtiön rahoitusmahdollisuudet heikentyvät. Taloussuhdanteiden heikkeneminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liike-

toimintaan ja tulokseen. Edellä kuvatut tekijät voivat yksin tai yhdessä vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön asiakkai-

siin sekä Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjotta-

vien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyviä riskejä 

 

Mahdollinen epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilöstön ja avainhenkilöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa ja 

ammattitaidon ylläpitämisessä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 

 

Yhtiön toimialalla kilpaillaan pätevistä IT-asiantuntijoista ja muista avainhenkilöistä, ja ammattitaitoisen henkilöstön 

saatavuus on koko IT-toimialaa koskeva haaste. Yhtiön menestys ja orgaanisen kasvun mahdollisuudet riippuvat suurelta 

osin siitä, kuinka hyvin Yhtiö pystyy hankkimaan palvelukseensa ammattitaitoista henkilöstöä, motivoimaan ja sitoutta-

maan henkilöstöään sekä ylläpitämään ja kehittämään sen ammattitaitoa. IT-yhtiöiden palvelutarjonta edellyttää yhä mo-

nipuolisempaa osaamista, jota voi olla vaikea saada ja jonka kehittäminen vaatii aikaa.  

 

 
1 Lähde: Gartner: Suomen IT-markkinat 2017-2021 – Kesäkuun 2019 -katsaus; 19.6.2019; https://www.marketvisio.fi/articles/suomen-it-markkinat-

2017-2021-kesakuun-2019-katsaus/  
2 Lähde: Inderes: IT-palveluyhtiöt: kasvu- ja kannattavuusprofiileissa suuria eroja; 5.4.2019; https://www.inderes.fi/fi/uutiset/it-palveluyhtiot-kasvu-ja-

kannattavuusprofiileissa-suuria-eroja  
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Avainhenkilöriski liittyy Yhtiön johtoon ja Yhtiön palveluksessa työskenteleviin asiantuntijoihin. Mikäli yksi tai useampi 

avainhenkilö päättäisi ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa tai siirtyä Yhtiön kilpailijan palvelukseen, nykyiset tai 

mahdolliset tulevat asiakkaat saattaisivat siirtyä tällaisten kilpailijoiden asiakkaiksi. Ei myöskään ole varmuutta siitä, että 

työsopimuksiin sisältyvillä kilpailu- ja salassapitokielloilla voidaan ehkäistä Yhtiön työtekijöiden lähdöstä mahdollisesti 

seuraavia haittoja. Avainhenkilöiden menettäminen voi supistaa Yhtiön liikevaihtoa, heikentää Yhtiön kannattavuutta 

sekä estää Yhtiötä toimimasta, kehittymästä ja kasvattamasta liiketoimintaansa menestyksekkäästi.  

 

IT-asiantuntijoista kilpailevien työnantajien määrä on kasvanut, sillä myös IT-yhtiöiden asiakkaat rekrytoivat IT-asian-

tuntijoita entistä enemmän. Kiristyvä kilpailu pätevästä henkilöstöstä ja avainhenkilöistä saattaa myös nostaa henkilöstö-

kuluja. Mikäli Yhtiö ei kykene rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja rekrytoimaan uutta, osaa-

miseltaan Yhtiön nykyisten työntekijöiden osaamistasoa vastaavaa henkilöstöä, sen strategian toteuttaminen saattaa hei-

kentyä ja palveluiden laatu laskea. 

 

Mahdollinen epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilöstön ja avainhenkilöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa ja am-

mattitaidon ylläpitämisessä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, talou-

delliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön liiketoiminta on osittain riippuvaista kolmansien osapuolten teknologioista ja ohjelmistoista, joiden muutokset 

saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 

 

Yhtiö tarjoaa palveluita, jotka perustuvat markkinoilla yleisesti käytettäviin kolmansien osapuolten tarjoamiin teknologi-

oihin ja ohjelmistoihin. Yhtiön osaamiseen kuuluvat keskeisistä teknologiaekosysteemeistä erityisesti SAP ja Microsoft, 

ja muita Yhtiön hyödyntämiä teknologiaekosysteemejä ovat muun muassa Adobe, Magento, Marketo, AWS ja Google. 

Lisäksi Yhtiö tutkii mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan muihin teknologiaekosysteemeihin. Yhtiön palvelut ovat riip-

puvaisia näistä kolmansien osapuolten teknologioista ja ohjelmistoista. Yhtiön kyky tarjota palveluitaan riippuu Yhtiön 

yhteistyökumppaneiden kyvystä hoitaa velvoitteensa sovitun mukaisesti sekä siitä, että yhteistyökumppaneiden tarjoamat 

palvelut soveltuvat Yhtiön liiketoimintaan ja Yhtiön asiakkaiden tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Mikäli yksi tai useampi 

Yhtiön merkittävistä teknologiakumppaneista päättäisi ennakoimattomasti ja olennaisesti muuttaa Yhtiön käytössä olevaa 

teknologiaa tai ohjelmistoa Yhtiön liiketoiminnan kannalta epäedulliseen suuntaan tai lopettaa Yhtiön liiketoiminnan 

kannalta tärkeän teknologian tai ohjelmiston ylläpidon tai kehittämisen kokonaan, Yhtiö ei välttämättä löytäisi korvaavaa 

teknologiaa tai ohjelmistoa kohtuullisessa ajassa, ja korvaavan teknologian tai ohjelmiston käyttöönotosta voisi syntyä 

ennalta-arvaamattomia kustannuksia. Näiden riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön lii-

ketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden ar-

voon. 

 

Huolimattomuudesta tai epärehellisyydestä johtuvat mahdolliset ammatilliset virheet saattavat aiheuttaa merkittävää 

taloudellista tai muuta vahinkoa Yhtiölle 

 

Yhtiön kehittämiä palveluita käytetään monilla eri toimialoilla ja sovelluksissa, joissa palveluiden virheetön toiminta on 

erittäin tärkeää. Yhtiön kehittämissä ohjelmistoissa voi olla virheitä tai puutteita, jotka aiheuttavat häiriöitä Yhtiön asiak-

kaan laitteistoissa tai muissa sovelluksissa. Lisäksi Yhtiön henkilöstöllä saattaa olla työtehtävien suorittamisen yhteydessä 

pääsy muun muassa asiakkaiden tietojärjestelmäympäristöä koskeviin tietoihin, ja tällaisten tietojen käsittelyssä saattaa 

ilmetä huolimattomuutta tai epärehellisyyttä esimerkiksi siten, että asiakkaan tietojärjestelmiin annetaan virheellisiä oi-

keuksia. Yhtiö käyttää palveluidensa tuottamisessa alihankkijoita ja vastaa myös alihankkijoidensa työn laadusta. Yhtiön 

käyttämien alihankkijoiden mahdolliset virheet, laiminlyönnit tai rikkomukset voivat aiheuttaa Yhtiölle vahinkoa. Kehit-

täessään uusia palveluita tai olemassa oleviin palveluihin tarkoitettuja päivityksiä ja parannuksia Yhtiö saattaa tehdä 

suunnittelu- tai toteutusvirheitä, joiden takia palvelu ei toimi asianmukaisesti tai sen tehokkuus heikkenee. Yhtiön asiak-

kaat saattavat myös käyttää Yhtiön palveluita yhdessä omien ohjelmistojensa ja tietojensa taikka yhdessä muilta yhtiöltä 

hankittujen palveluiden kanssa. Yhtiö ei myöskään välttämättä pysty korjaamaan palveluidensa mahdollisia virheitä koh-

tuullisessa ajassa tai lainkaan. Mitkä tahansa merkittävät puutteet tai virheet Yhtiön palveluissa tai viiveet palveluiden 

kehittämisessä tai korjaamisessa voivat vahingoittaa Yhtiön mainetta, johtaa tulonmenetyksiin, korvausvaatimuksiin tai 

palvelu- ja tukikustannusten kasvuun. Tällaisilla tilanteilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön suurimpien asiakkaiden menettämisellä ja asiakkaiden talousvaikeuksilla voisi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan 

 

Yhtiön asiakaskunta koostuu pääosin suurista ja keskisuurista suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä. Bilot-konser-

nin asiakkaat toimivat useilla eri toimialoilla, kuten esimerkiksi valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, pal-
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veluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilla. Viiden suurimman asiakkaan osuus Yhtiön liikevaih-

dosta tilikaudella 2019 oli yhteensä noin 39 prosenttia ja tilikaudella 2018 yhteensä noin 35 prosenttia (katso ”Yhtiön 

liiketoiminnan kuvaus – Asiakkaat”). 

 

Mikäli Yhtiön keskeiset asiakkaat päättävät olla ostamatta Yhtiön palveluita tai päättävät vähentää ostojaan, voi näillä 

seikoilla olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen, ja Yhtiöltä saattaa kulua aikaa ja resursseja 

korvaavien asiakassuhteiden kehittämiseen. Asiakkaiden menettämisen taustalla voivat olla kilpailun lisääntyminen, asi-

akkaan markkina-aseman heikkeneminen tai toiminnan lopettaminen, asiakassopimusten tulkintaa koskevat erimielisyy-

det, asiakkaan taloudelliset tai liiketoiminnalliset vaikeudet ja niistä seuraavat kustannussäästöt, asiakkaan toimialan ra-

kennemuutokset tai se että Yhtiö ei kykene vastaamaan laatua, oikea-aikaisuutta tai kustannustasoa koskeviin asiakkaiden 

vaatimuksiin. Näiden riskien toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoimin-

nan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiö saattaa epäonnistua asiakasprojektiensa suunnittelussa, hallinnassa ja seurannassa, jolloin odottamattomat vii-

västykset ja ylimääräinen työ saattavat aiheuttaa Yhtiön kannettaviksi jääviä kustannuksia ja vaikuttaa haitallisesti 

projektien kannattavuuteen  

 

Yhtiö toteuttaa toimeksiantoja esimerkiksi tavoitehintaan, kiinteään hintaan, enimmäishintaan tai tuntiveloitusperiaat-

teella. Tavoitehintaan, kiinteään hintaan ja enimmäishintaan myytyihin toimeksiantoihin sisältyy riski siitä, että arviot 

työmääristä ylittyvät esimerkiksi tarjouspyynnön epätäsmällisyyksien, tarjouslaskennassa tapahtuvien inhimillisten vir-

heiden, työn viivästysten tai muiden odottamattomien seikkojen vuoksi. Yhtiö räätälöi asiakasprojekteja koskevat sopi-

mukset asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja tekee asiakkaidensa kanssa sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa ole-

via sopimuksia. Suurin osa Yhtiön liikevaihdosta perustuu kertaluontoisiin projektisopimuksiin. Osa Yhtiön toimeksian-

noista perustuu puitesopimuksiin, joihin liittyy riski projektin viivästymisestä tai tulevaisuuteen kohdistuvien arvioiden 

epäonnistumisesta. Ylimääräisestä työstä ja siihen liittyvistä kustannuksista ei välttämättä ole projektin alkuvaiheessa 

mahdollista sopia tyhjentävästi asiakkaan kanssa, minkä vuoksi ne saattavat jäädä osittain Yhtiön kannettaviksi ja vaikut-

taa näin haitallisesti projektien kannattavuuteen. Myös mahdollinen epäonnistuminen asiakkaan liiketoimintamallin, tar-

peiden tai järjestelmä- ja muiden teknisten vaatimusten ymmärtämisessä voi vaikeuttaa asiakasprojektien tavoitteiden 

saavuttamista sekä johtaa arvioitujen kustannusten ylittymiseen, liiketoiminnan kannattavuuden heikentymiseen, liike-

vaihdon laskuun ja asiakassuhteiden menetykseen. Edellä mainitut riskit korostuvat tyypillisesti erityisesti suurissa asia-

kasprojekteissa. Yhtiölle merkittäviä pitkän aikavälin puitesopimuksia ei välttämättä uusita, mikäli Yhtiö ei suoriudu 

sopimusvelvoitteistaan asiakkaan odotusten mukaisesti. Myös asiakashankkeiden kannattavuuden hallintaan saattaa liit-

tyä riskejä. Mikä tahansa edellä mainituista riskeistä saattaa toteutuessaan vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liike-

toimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön brändin ja maineen mahdollinen heikentyminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 

 

Yhtiön tavoitteena on kehittää Listautumisen avulla muun muassa yleistä tunnettuuttaan ja mainettaan. Yhtiön kyky luoda 

asiakassuhteita ja pitää asiakkaat uskollisina riippuu osittain mielikuvista, joita liitetään Yhtiön tarjoamien palveluiden 

laatuun ja tietoturvaan. Kielteiset mielikuvat Yhtiöstä, Yhtiön saama kielteinen julkisuus tai mahdolliset rikkomukset, 

laiminlyönnit, työntekijöiden virheet, epäeettiset menettelyt tai väärinkäytökset saattavat vahingoittaa Yhtiön brändiä ja 

mainetta asiakkaiden ja yleisön silmissä. Maineen heikentyminen saattaa myös vaikeuttaa työntekijöiden rekrytointia ja 

sitouttamista Yhtiöön. Mahdollisella kielteisellä julkisuudella, maineen heikentymisellä tai epäonnistumisella Yhtiön 

brändin ja maineen kehittämisessä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-

seen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön strategiaan liittyviä riskejä 

 

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta 

 

Yhtiön strategian päätavoitteita ovat kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, kohdemarkkinan laajentaminen ja 

kansainvälistyminen. Lisätietoja Yhtiön strategiasta on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminnan kuvaus – Strategia”. Ei 

ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu strategiansa toteuttamisessa, strategiaan liittyvien taloudellisten tavoitteiden saa-

vuttamisessa, strategisten riskien hallinnassa tai strategiaan liittyvien organisaatiomuutosten hallinnassa. Yhtiön strate-

gian onnistunut toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain Yhtiön vaikutusmahdollisuuk-

sien ulkopuolella. Muutokset markkinaolosuhteissa tai epäonnistuminen johtamisessa, palveluiden kehittämisessä ja käyt-

töönotossa voivat johtaa siihen, ettei Yhtiö kykene onnistuneesti toteuttamaan strategiaansa. On myös mahdollista, että 

Yhtiön strategia osoittautuu itsessään epäonnistuneeksi. Yhtiö saattaa myös päättää muuttaa liiketoimintastrategiaansa 

vastatakseen toimintaympäristönsä muutoksiin. 
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Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa 

orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin. Yhtiön keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoitto-

marginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA). Vaikka Yhtiö toteuttaisi liiketoimintastrategiaansa menestyksek-

käästi, se ei välttämättä kykene säilyttämään tuloksentekokykyään. Tavoitellun kasvun saavuttaminen saattaa osoittautua 

ennakoitua haastavammaksi, mikä saattaa heikentää Yhtiön kannattavuutta. Yhtiön investoinnit sen strategian mukaiseen 

kansainvälistymiseen voivat myös lisätä kiinteitä kustannuksia esimerkiksi rekrytointien kautta.  

 

Mahdollisilla Yhtiön strategian toteuttamiseen liittyvillä epäonnistumisilla tai itse strategian epäonnistumisella voi olla 

olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden-

näkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

  

Yhtiö voi epäonnistua mahdollisten yritysostokohteiden löytämisessä tai mahdollisten yritysostokohteiden integroin-

nissa 

 

Yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti orgaanisen kasvun lisäksi kasvamaan epäorgaanisesti valikoiduin yritysostoin. Tä-

män vuoksi Yhtiön kasvustrategian toteutuminen riippuu osittain siitä, että Yhtiö löytää sopivia yritysostokohteita. Ei 

kuitenkaan ole varmuutta siitä, että mahdolliset Yhtiön tulevat yritysjärjestelyt voidaan tehdä Yhtiön strategian kannalta 

suotuisin ehdoin tai että sopivia kohdeyhtiöitä on saatavilla. Kohdeyhtiöiden integroinnin mahdollinen epäonnistuminen 

tai yritysjärjestelyn toteutuminen Yhtiön odotuksista poikkeavalla tavalla voi vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimin-

taan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

 

Mahdollisiin yritysostoihin saattaa myös liittyä esimerkiksi odottamattomia integraatiokustannuksia, minkä lisäksi ostet-

tujen yritysten asiakassuhteiden päättyminen tai projektien viivästyminen saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoi-

mintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

IT-markkinaan liittyviä riskejä 

 

Kiristyvä kilpailu Yhtiön liiketoiminta-alueilla voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja sen markkina-

osuuteen 

 

IT-palveluiden markkinoilla on voimakasta kilpailua erityisesti uusista asiakkuuksista, ja kilpailu voi kiristyä uusien 

markkinoille tulijoiden johdosta. Suurin osa Yhtiön liikevaihdosta tulee Suomesta, minkä lisäksi Yhtiöllä on liiketoimin-

taa Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiön markkinaosuus näissä maissa on pieni, eikä ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu 

tulevaisuudessa kasvattamaan markkinaosuuttaan, parantamaan liiketoimintansa kannattavuutta sekä hankkimaan ja säi-

lyttämään merkittäviä asiakkaita näillä markkinoilla. 

 

Yhtiön merkittävimpiä kilpailijoita ovat suuret toimijat, kuten Accenture plc, TietoEVRY Oyj ja CGI Suomi Oy, keski-

suuret tiettyyn teknologiaekosysteemiin profiloituneet toimijat, kuten Innofactor Oyj ja Solteq Oyj, keskisuuret genera-

listitoimijat, kuten Digia Oyj ja Siili Solutions Oyj, uuden aallon ohjelmistokehittäjät, kuten Vincit Oyj ja Reaktor Inno-

vations Oy, sekä pienet tiettyihin ratkaisualueisiin keskittyneet toimijat, kuten BDS Bynfo Oy, CastorIT Oy ja Neomore 

Consulting Oy. Suurilla toimijoilla on joillakin IT-ratkaisu- ja palvelualueilla etenkin suurimmissa asiakkuuksissa vahva 

sopimussuoja, mikä rajoittaa Yhtiön mahdollisuutta kilpailla näistä asiakkuuksista. 

 

Osalla kilpailijoista on Yhtiötä laajemmat taloudelliset resurssit, mikä mahdollistaa Yhtiötä suuremmat investoinnit tuote- 

ja palvelukehitykseen. Yhtiön kilpailijat saattavat kyetä reagoimaan nopeammin uusiin teknologioihin ja muutoksiin asi-

akkaiden tarpeissa ja mieltymyksissä, hinnoittelemaan tuotteensa ja palvelunsa Yhtiötä kilpailukykyisemmin tai kohden-

tamaan Yhtiötä mittavampia resursseja tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen ja myyntiin. On myös mahdollista, 

että Yhtiön kilpailijat kykenevät hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia Yhtiötä nopeammin tai tehok-

kaammin, mikä voisi pienentää Yhtiön markkinaosuutta. Markkinoille voi lisäksi tulla uusia kilpailijoita tai Yhtiön kil-

pailijoiden muodostamia yhteenliittymiä, joilla on Yhtiötä paremmat taloudelliset, tekniset, markkinointi- tai muut re-

surssit yhdellä tai useammalla markkinasegmentillä. Ulkomaisen kilpailun nopea kasvu etenkin matalamman kustannus-

tason alueilta saattaa kiristää alan hintakilpailua varsinkin standarditeknologiaan perustuvissa hankkeissa ja heikentää 

Yhtiön kannattavuutta. Mikäli Yhtiön palveluiden kilpailukyky ja houkuttelevuus heikentyvät, se voi menettää markki-

naosuuttaan tai sille voi aiheutua tappioita.  

 

Kilpailuympäristön muutokset sekä Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen näihin muutoksiin sopeutumisessa ja niiden 

hallinnassa voisivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen ase-

maan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 
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Muutokset IT-markkinoiden kehityksessä, asiakkaiden liiketoiminnassa ja kysynnässä voivat vaikuttaa haitallisesti 

Yhtiön liiketoimintaan, kilpailukykyyn ja kykyyn säilyttää asiakkaansa 

 

Yhtiön toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja kehityssuunnat vaikuttavat keskeisesti Yhtiön liiketoimintaan. 

Myös muutokset asiakkaiden liiketoiminnassa ja taloudellisessa tilanteessa sekä IT-markkinoiden kilpailutilanteessa voi-

vat vaikuttaa keskeisesti Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiö ei välttämättä kykene reagoimaan riittävän nopeasti informaatio-

teknologian ja toimintamallien kehityksen aiheuttamiin kysynnän muutoksiin, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kil-

pailukykyyn ja sen kykyyn säilyttää asiakkaansa. Myös uusien palveluiden kehittäminen voi vaatia Yhtiöltä huomatta-

vasti resursseja, eivätkä asiakkailta saatavat tuotot välttämättä riitä kattamaan kehitystyön kustannuksia. Yhtiön toimin-

taympäristöön vaikuttaa merkittävästi myös maailman nopea digitalisoituminen eli palveluiden siirtyminen sähköiseen 

muotoon ja loppukäyttäjän saataville verkon välityksellä. Projektitoimitukset muodostavat suurimman osan Yhtiön liike-

vaihdosta, ja Yhtiöllä on nykyisellään suhteellisen vähän ylläpitoon ja jatkuviin palveluihin perustuvaa liiketoimintaa. 

Yhtiön asiakkaiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat negatiiviset muutokset voivat vähentää asiakkaiden halukkuutta 

käynnistää uusia IT-projekteja, jolloin ylläpidon ja jatkuvan palvelun merkitys Yhtiön liiketoiminnassa saattaa korostua. 

Jos Yhtiö epäonnistuu liiketoimintaympäristön muutoksista seuraavien vaatimusten täyttämisessä, se saattaa menettää 

asiakkaitaan ja markkinaosuuttaan, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön IT-järjestelmiin ja immateriaalioikeuksiin liittyviä riskejä 

 

Yhtiön IT-järjestelmiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset voivat haitata Yhtiön liiketoimintaa 

 

Yhtiön käyttämien IT-järjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien turvallinen ja keskeytymätön toiminta on keskeistä Yhtiön 

liiketoiminnan harjoittamisen kannalta. Yhtiön käyttämät IT-järjestelmät ja verkkoyhteydet voivat joutua kyberturvalli-

suusuhkien kohteeksi muun muassa luvattoman käytön, väärinkäytösten, työntekijöiden tahallisen toiminnan tai aseman 

väärinkäytöstä johtuvien rikkomusten, teknisten häiriöiden, tietokonevirusten, hakkereiden hyökkäysten, tietojen kalas-

teluyritysten ja muiden verkon turvallisuutta heikentävien toimenpiteiden johdosta. Tällaiset tapahtumat voivat vaarantaa 

Yhtiön järjestelmien toimivuuden sekä mahdollistaa niihin tallennettujen tietojen luvattoman käytön, julkistamisen, ka-

toamisen tai varkauden, ja niiden johdosta Yhtiön asiakkaat saattavat luopua Yhtiön palveluiden käytöstä, Yhtiö voi jou-

tua ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, ja Yhtiön maine voi heiketä. Yhtiö voi myös joutua viranomaistutkinnan koh-

teeksi tai joutua oikeudenkäyntiin taikka Yhtiö saatetaan tuomita maksamaan vahingonkorvauksia. 

 

Koska Yhtiö säilyttää toiminnassaan henkilötietoja, Yhtiö voi lisäksi joutua lain mukaan vastuuseen, jos näihin tietoihin 

liittyvää tietoturvaa rikotaan. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, ”GDPR”) tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen, 

ja Yhtiö on velvollinen noudattamaan GDPR:n vaatimuksia henkilötietojen käsittelystä ja siitä, miten Yhtiö voi kerätä, 

käsitellä, säilyttää tai tuhota henkilötietoja. GDPR:n mukaan kansallinen tietosuojaviranomainen voi määrätä asetuksen 

rikkomisesta hallinnollisia sanktioita, joiden määrä voi olla enintään joko 20 miljoonaa euroa tai neljä prosenttia Yhtiön 

vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä on suurempi. Tietoturva- ja tietosuo-

jaloukkauksilla voi näin ollen olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, ta-

loudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiö ei välttämättä onnistu immateriaaliomaisuutensa hallinnassa ja suojaamisessa, ja Yhtiöön saatetaan kohdistaa 

immateriaalioikeuksien loukkauskanteita 

 

Yhtiö pyrkii suojaamaan immateriaalioikeutensa asianmukaisin toimenpitein niillä alueilla, joilla se toimii (katso kohta 

”Yhtiön liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset ja immateriaalioikeudet”). Bilot on suojannut Bilot-logon EU-

tavaramerkillä ja Madridin pöytäkirjan mukaisella kansainvälisellä rekisteröinnillä. Lisäksi Yhtiö on rekisteröinyt BI-

LOT-sanamerkin Singaporessa. Yhtiö on myös hakenut BILOT-sanamerkin rekisteröintiä Yhdysvalloissa sekä Bilot-lo-

goa koskevan tavaramerkin rekisteröintiä Yhdysvalloissa ja Singaporessa, ja näiden hakemusten käsittely on Yhtiöesit-

teen päivämääränä kesken. Lisäksi Yhtiö on hakenut Bilot-sanamerkin rekisteröintiä EU:ssa, mutta hakemus on hylätty 

syksyllä 2019 väitteen johdosta. Epäonnistuminen Bilot-sanamerkin rekisteröinnissä voi vaikeuttaa tai rajoittaa Yhtiön 

mahdollisuuksia harjoittaa liiketoimintaa tietyillä maantieteellisillä alueilla Bilot-tunnuksella. Liiketoimintaa harjoitetta-

essa tai muuten Yhtiön toiminnassa Yhtiölle saattaa syntyä myös uusia immateriaalioikeuksia. Ei kuitenkaan ole olemassa 

varmuutta siitä, että Yhtiön toimenpiteet immateriaalioikeuksien suojaamiseksi, vakiinnuttamiseksi ja hallitsemiseksi 

osoittautuvat kaikissa tilanteissa riittäviksi. Ei ole myöskään varmuutta siitä, ettei Yhtiön immateriaalioikeuksia tulevai-

suudessa riitauteta. 

 

Lisäksi IT-alan lisääntyvä riippuvuus patentoidusta tai muutoin suojatusta teknologiasta saattaa tulevaisuudessa altistaa 

Yhtiön oikeudenkäynneille tai muille menettelyille, joissa Yhtiö joutuu puolustautumaan väitettyjä kolmansien osapuol-
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ten immateriaalioikeuksiin liittyviä loukkauksia, väitteitä tai muita riitoja vastaan. Kolmansien osapuolten patenttioikeu-

det voivat myös vaikeuttaa Yhtiön laajentumista uusille markkina-alueille tai estää sen. Yhtiöön voidaan kohdistaa myös 

immateriaalioikeuksien loukkauskanteita. Loukkauskanteeseen vastaaminen voisi aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä kustan-

nuksia ja viedä resursseja muulta liiketoiminnalta. Lisäksi Yhtiölle epäedullinen tuomio loukkauskannetta koskevassa 

oikeudenkäynnissä voisi aiheuttaa Yhtiölle mainehaittaa ja mittavia vahingonkorvauksia, ja mahdollinen kieltotuomio tai 

muu tuomioistuimen määräämä rajoitus voisi estää Yhtiötä tarjoamasta tiettyjä palveluita.  

 

Mahdollinen epäonnistuminen immateriaaliomaisuuden suojaamisessa, vakiinnuttamisessa tai hallitsemisessa taikka jou-

tuminen immateriaalioikeuksien loukkauskanteen kohteeksi voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimin-

taan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin liittyviä riskejä 

 

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voivat aiheuttaa haasteita ja esteitä Yhtiön liiketoimin-

nalle ja aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia 

 

Yhtiön on noudatettava liiketoiminnassaan muun muassa hallintoon, työsuhteisiin, kilpailuun, verotukseen ja arvopape-

rimarkkinoihin liittyvää sääntelyä. Mikäli Yhtiö ei kykene noudattamaan soveltuvaa sääntelyä tai viranomaismääräyksiä 

tai tulkitsee toimintaansa soveltuvaa sääntelyä tai viranomaismääräyksiä väärin, Yhtiölle voi aiheutua taloudellisia va-

hinkoja, mainehaittaa tai haasteita liiketoiminnan edellytyksiin. 

 

Yhtiön kannalta merkityksellisen lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutokset, viranomaisten toimenpiteet ja vi-

ranomaisten asettamat vaatimukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja aiheuttaa Yhtiölle huomattavia 

lisäkustannuksia. Vaikka Yhtiö seuraa ja arvioi lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutoksia, Yhtiö ei välttämättä 

pysty kattavalla tavalla ennakoimaan näiden tekijöiden vaikutuksia toimintaansa. Esimerkiksi Puolassa käytetään yleisen 

käytännön mukaisesti konsultteja alihankkijoina, ja on mahdollista, että Puolan lainsäädäntö tai viranomaismääräykset 

tulevaisuudessa muuttuvat. Tällaiset muutokset voisivat aiheuttaa Yhtiölle konsultti- ja/tai työsuhteisiin liittyviä kerta-

luonteisia ja jatkuvia lisäkustannuksia. 

 

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien Osakkeiden arvoon. 

 

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä 

 

Muutokset makrotaloudellisessa ympäristössä tai rahoitusmarkkinoiden yleisessä tilanteessa voivat vaikuttaa negatiivi-

sesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen saattaa tulevaisuudessa 

edellyttää myös vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Epäonnistuminen riittävän rahoituksen saamisessa toimintaa varten 

tai rahoituksen ennakoitua korkeampi hinta tai epäsuotuisat ehdot voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liike-

toimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen, estää Yhtiötä toteuttamasta sen tulevia mahdollisia in-

vestointeja liiketoimintansa kehittämiseksi sekä johtaa siihen, että Yhtiö menettää tulevaisuudessa esiin tulevia liiketoi-

mintamahdollisuuksia. 

 

Mahdollinen epäonnistuminen rahoituksen hankkimisessa kilpailukykyisin ehdoin saattaisi vaikuttaa olennaisen haitalli-

sesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Tarjottavien 

Osakkeiden arvoon. 

 

Osakkeisiin, Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä 

 

Osakkeen markkinahinta voi vaihdella, eikä Osakkeille välttämättä kehity aktiivisia ja likvidejä markkinoita 

 

Osakkeet eivät ole ennen Listautumisantia olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä 

markkinapaikalla, eikä voi olla varmuutta siitä, että Osakkeille kehittyy aktiiviset ja likvidit markkinat Listautumisen 

jälkeen. Ensimmäistä kertaa kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla 

tarjottujen osakkeiden hinnassa on ollut usein huomattavia vaihteluja. 

 

Osakkeiden markkinahinta voi vaihdella merkittävästi, ja tällaiset vaihtelut voivat johtua muun muassa markkinoiden 

suhtautumisesta, Yhtiön toimialaa koskevasta julkisesta keskustelusta ja uutisista, Yhtiön toimintaa koskevan lainsäädän-

nön suunnitelluista ja toteutuneista muutoksista taikka muutoksista Yhtiön toiminnan tuloksessa tai liiketoiminnan kehi-

tyksessä. Osakemarkkinoilla osakkeiden hinnoissa ja vaihdettujen osakkeiden määrissä saattaa ilmetä vaihteluja, jotka 
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voivat vaikuttaa arvopapereiden hintoihin ja jotka eivät välttämättä liity Yhtiön liiketoiminnan menestykseen tai tulevai-

suudennäkymiin. Osakekurssien lasku saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti osakkeiden kysyntään ja likviditeettiin, 

eikä voi olla varmuutta siitä, että osakkeiden markkinahinta ei vaihtele huomattavasti tai laske Tarjottavien Osakkeiden 

merkintähinnan alapuolelle, tai että sijoittajat voivat halutessaan myydä hankkimansa Osakkeet. 

 

Sijoittaja voi menettää Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain, eikä ole varmuutta, että 

sijoittaja saa sijoituksestaan tuottoa. 

 

Listautumisen toteutumisesta suunnitelmien mukaisesti ei ole varmuutta 

 

Listautumisanti toteutetaan, jotta Yhtiö voi listautua First Northiin. On kuitenkin mahdollista, ettei kaikkia Tarjottavia 

Osakkeita merkitä Listautumisannin yhteydessä tai että Listautumisanti viivästyy tai ei toteudu lainkaan Listautumiseen 

ja Listautumisannin täytäntöönpanoon liittyvistä syistä taikka First Northin asettamien vaatimusten tai muiden syiden 

vuoksi. 

 

Yhtiön osakeomistus on keskittynyttä, ja suurimmalla osakkeenomistajalla säilyy määräysvalta Yhtiössä myös Listau-

tumisen jälkeen 

 

BCore Oy omistaa Yhtiöstä Yhtiöesitteen päivämääränä noin 77,08 prosenttia, ja olettaen, että Listautumisanti merkitään 

täysimääräisesti, Lisäosake-erä käytetään kokonaisuudessaan ja BCore Oy ei merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautu-

misannissa, noin 52,2 prosenttia Listautumisannin jälkeen. Tämä osuus vastaa yli puolta Yhtiön kaikista osakkeista ja 

äänistä. Näin ollen BCore Oy:llä säilyy määräysvalta Yhtiössä myös Listautumisen jälkeen. Omistuksen keskittyminen 

voi joissain tilanteissa vähentää muiden osakkeenomistajien vaikutusvaltaa Yhtiössä, heikentää luottamusta Yhtiöön ja 

pienentää osakkeen likviditeettiä. Edellä mainitut tekijät saattavat vaikuttaa haitallisesti myös osakkeen arvostukseen ja 

kurssikehitykseen. 

 

Ankkurisijoittajien antamien merkintäsitoumusten ehtojen ja edellytysten täyttymisestä ei ole varmuutta 

 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Helsinki Securities Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt, Umo 

Capital Oy ja Umo Invest Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien 

Osakkeiden merkitsemisestä Listautumisannissa tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin (katso ”Listautumisannin 

ehdot – Listautumisannin yleiset ehdot – Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia 

Osakkeita”). Ei ole varmuutta siitä, että merkintäsitoumusten mukaiset ehdot ja edellytykset täyttyvät ja Ankkurisijoitta-

jat merkitsevät Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumustensa mukaisesti. 
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LISTAUTUMISEN TAVOITTEET JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ 

Listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua, palvelutarjooman laajentamista ja kansainvälisty-

mistä. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, ra-

hoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä Yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen. 

 

Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Tarjottavat Osak-

keet merkitään, Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti. Mikäli kaikki Tar-

jottavat Osakkeet merkitään, Henkilöstöanti toteutuu täysimääräisesti ja Lisäosake-erä merkitään täysimääräisesti Yhtiö 

odottaa saavansa Listautumisannista noin 7,1 miljoonan euron nettovarat sen jälkeen, kun varoista on vähennetty Yhtiön 

maksettavaksi jäävät, kokonaisuudessaan noin 0,9 miljoonan euron arvioidut Listautumisannin palkkiot ja kulut. 

 

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannilla kerättävät varat orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun tukemiseen, mahdollisiin 

yritysostoihin, liiketoiminnan kansainväliseen laajentamiseen sekä Yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin. 

 

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO 

Toteamme, että Yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja että Yhtiöesitteessä ei parhaan 

tietomme mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää Yhtiöesitteen antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset 

tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien raporteista Yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisälty-

vät Yhtiöesitteeseen. 

 

Bilot Oyj 

Hallitus 
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Listautumisannin yleiset ehdot 

 

Yleiskuvaus 

 

Bilot Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi alustavasti enintään 1 054 726 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) 

(”Listautumisanti”). Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Ylei-

söanti”), (ii) henkilöstöannista Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituisessa työ- tai 

toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän 

jäsenille (”Henkilöstöanti”) ja (iii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti paikal-

lisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä (”Instituutioanti”). 

 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 145 522 ja Instituutioannissa alustavasti enintään 809 702 osaketta. Instituu-

tioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetyt määrät. 

Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 99 502 osaketta. Yleisöannin ehdot soveltuvat myös Hen-

kilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. 

 

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 41,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista (”Osakkeet”) ja niiden tuottamasta ääni-

määrästä ennen Listautumisantia ja noin 29,5 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Tarjottavat 

Osakkeet merkitään ja Lisäosake-erää (kuten määritelty jäljempänä) ei käytetä. 

 

Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 149 254 

Yhtiön uudella osakkeella (”Lisäosake-erä”). Mikäli myös Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti, Listautumisannissa 

voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 1 203 980 Tarjottavaa Osaketta, jolloin Tarjottavien Osakkeiden osuus 

Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä on Listautumisannin jälkeen noin 32,3 prosenttia. 

 

Listautumisannin pääjärjestäjä ja merkintäpaikka on Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). Pääjärjestäjän 

osoite on Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki. Yleisö- ja Instituutioannissa merkintäpaikkana toimii lisäksi Nordnet 

Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”). 

 

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä eh-

doista, Henkilöstöannin erityisistä ehdoista sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä. 

 

Listautumisanti 

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.2.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1 600 000 Yhtiön uuden tai 

Yhtiön hallussa olevan Osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osake-

annista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi osakeantiin, joka toteutetaan siinä yhteydessä, kun Yhtiön 

Osakkeet mahdollisesti otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämässä mo-

nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Nasdaq First North Growth Market Finlandissa (”First North”, ”Listautumi-

nen”), tai muuhun hallituksen päättämään tarkoitukseen. 

 

Yhtiön hallitus päätti 28.2.2020 alustavasti osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 

1 054 726 Tarjottavaa Osaketta siten, että Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi Instituutioannissa, Yleisöannissa 

ja Henkilöstöannissa. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää 

Lisäosake-erän kattamaan määrään saakka. 

 

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön Osakkeiden saattamiseksi mo-

nenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First Northiin. Listautumisannilla on tarkoitus muun muassa luoda edellytykset 

Yhtiön Listautumiselle sekä mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen. Merkintäetuoi-

keudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudelli-

nen syy. 

 

Hyväksytyistä Tarjottavien Osakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei kasva Listautumisannin yhteydessä. 

Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi lisääntyä enintään 3 574 226 Osakkeeseen, edellyttäen, 

että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen, ja 3 723 480 Osakkeeseen olet-

taen, että Lisäosake-erä käytetään täysimääräisesti. 
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Luovutusrajoitukset (Lock-up) 

 

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista 

suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön Osakkeita Listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Pääjär-

jestäjän suostumukseen tarvitaan erityinen peruste. Luovutusrajoitus ei kuitenkaan koske Yhtiön Osakkeiden käyttämistä 

vastikkeena yritysjärjestelyissä eikä Yhtiön mahdollisesti perustaman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella 

mahdollisesti annettavia Yhtiön Osakkeita edellyttäen, että Osakkeiden merkitsijä tai vastaanottaja omalta osaltaan sitou-

tuu vastaavaan kaupankäyntirajoitukseen, joka päättyy aikaisintaan 180 päivän kuluttua Listautumisesta. 

 

Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti ne eivät ilman Pääjär-

jestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, panttaa, myy, myy lyhyeksi, tai muutoin siirrä tai luovuta suo-

raan tai välillisesti ennen Listautumisantia omistamiaan Yhtiön Osakkeita Listautumista seuraavan 365 päivän aikana. 

Pääjärjestäjän suostumukseen tarvitaan erityinen peruste. Osakkeenomistajien luovutusrajoitussitoumus ei kuitenkaan 

koske Yhtiön Osakkeiden siirtämistä kolmannelle taholle Yhtiön määräysvallan vaihtumista tarkoittavan ostotarjouksen, 

sulautumisen, yhdistymisen tai vaikutukseltaan samankaltaisen muun järjestelyn yhteydessä edellyttäen, että järjestely 

kattaa ehtojensa mukaan kaikki Yhtiön Osakkeet. 

 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti 

Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai 

muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita Listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Yhtiön 

ja Pääjärjestäjän suostumukseen tarvitaan erityinen peruste. 

 

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita 

 

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Helsinki Securities Oy, Merimieseläkekassa, Säästöpankki Pienyhtiöt, Umo 

Capital Oy ja Umo Invest Oy (”Ankkurisijoittajat”) ovat kukin erikseen antaneet merkintäsitoumuksia Tarjottavien 

Osakkeiden merkitsemisestä Listautumisannissa tietyin tavanomaisin ehdoin ja edellytyksin. Ankkurisijoittajat ovat an-

tamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 

noin 5,4 miljoonalla eurolla. Ankkurisijoittajien osuus Tarjottavista Osakkeista on siten yhteensä 76,8 prosenttia, mikäli 

Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erää ei käytetä. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat 

ehdollisia sille, että Yhtiö sitoutuu allokoimaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle vähintään 75 prosent-

tia sitoumuksen kattamista Tarjottavista Osakkeista. 

 

Merkintäaika 

 

Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 2.3.2020 kello 9.30 ja päättyy 13.3.2020 kello 16.30, ellei 

merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 6.3.2020 kello 16.30. 

Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. Mahdollisesta 

keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote. 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaikaa. Instituutio-, Yleisö- tai 

Henkilöstöannin merkintäaikoja voidaan pidentää tai olla pidentämättä toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä 

koskeva yhtiötiedote on julkistettava viimeistään Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä 

arvioituna päättymispäivänä. 

 

Merkintähinta 

 

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on 6,70 euroa. Hen-

kilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin Merkintähinta eli 6,03 euroa Tarjottavalta 

Osakkeelta. 

 

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, samankaltaisilla liiketoimin-

tamalleilla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen 

käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta. 
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Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen 

 

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus (”Merkintäsitoumus”) on sitova, ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muu-

toin kuin First Northin sääntöjen mahdollistamissa tilanteissa. 

 

Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkaisemaa yhtiöesitettä (”Yhtiöesite”) tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten 

sellaisten Yhtiöesitteessä olevien virheiden tai puutteiden taikka olennaisten uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla 

olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Yhtiöesitettä oikaistaan tai täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet mer-

kitsemään Tarjottavia Osakkeita ennen Yhtiöesitteen oikaisun tai täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa 

merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Peruut-

tamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen Tarjottavien 

Osakkeiden toimittamista sijoittajille. Tarjouksen voimassaoloajan katsotaan päättyvän, kun Listautumisannin toteutta-

misesta ja allokaatiosta on päätetty, eli arviolta 16.3.2020. 

 

Mikäli Yhtiöesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.bilot.fi/ipo. Ky-

seisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista oh-

jeista peruuttamiseen liittyen. Merkintäsitoumuksen mahdollisen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan anta-

mien Merkintäsitoumusten kattamaa Tarjottavien Osakkeiden määrää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä Pääjär-

jestäjän toimipisteessä tai toimittamalla kirjallinen peruutuspyyntö Pääjärjestäjälle sähköpostitse. Yhtiöesitteen täyden-

tämistilanteessa Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun määrä-

ajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittaa peruutuspyyntö toimipaikalle seuraavin poikkeuksin: 

Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Merkintäsitoumuksen voi peruuttaa valtuutetun 

välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen käyttäen 

Nordnetin pankkitunnuksia. 

 

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, 

palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 

viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myö-

hemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle Merkintähinta on maksettu. Niille Nordnetin 

omille asiakkaille, jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain 

Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

 

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun mu-

assa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin Pörssin 

kielteisen Listautumista koskevan päätöksen tai muun syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, 

palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 

viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli si-

joittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle Merkintähinta on maksettu. Niille Nordnetin omille asiakkaille, 

jotka ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. 

Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

 

Listautumisantia koskevat päätökset ja allokaatioperiaatteet 

 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 16.3.2020 Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta mää-

rästä, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän jakautumisesta Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä sekä Lis-

tautumisannissa annettujen Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menette-

lystä yli- ja alikysyntätilanteessa, ja se voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö tiedottaa Listautumis-

annin tuloksesta yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.bilot.fi/ipo arviolta 16.3.2020. 

 

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta si-

joittajille. 

 

Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 150 Tarjottavaan Osak-

keeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä ole-

vien määrien keskinäisessä suhteessa. 

 

Ankkurisijoittajat ovat antamiensa merkintäsitoumusten mukaisesti sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjot-

tavia Osakkeita yhteensä noin 5,4 miljoonalla eurolla. Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että 
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Yhtiö sitoutuu allokoimaan Listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle vähintään 75 prosenttia sitoumuksen kat-

tamista Tarjottavista Osakkeista. Yhtiö on sitoutunut allokoimaan Ankkurisijoittajille tämän määrän Tarjottavia Osak-

keita Instituutioannissa. 

 

Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien 

Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Henkilöstöannissa Tarjottavien 

Osakkeiden enimmäismäärä on kuitenkin 99 502 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähim-

mäismäärä on vähintään 10 prosenttia Tarjottavista Osakkeista tai, jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä 

vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä. 

 

Jos Listautumisanti ylimerkitään, Yhtiön hallitus päättää Lisäosake-erän käyttämisestä sekä Lisäosake-erään kuuluvien 

Tarjottavien Osakkeiden jakamisesta Yleisö- ja Instituutioannin kesken. 

 

Maksetun määrän palauttaminen 

 

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu 

määrä tai sen osa Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien 

Osakkeiden allokaatiosta tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalai-

toksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. Niille Nordnetin omille säilytysasiakkaille, jotka ovat antaneet Merkin-

täsitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei 

makseta korkoa. 

 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

 

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa, ja hänen 

on ilmoitettava arvo-osuustilinsä tiedot Merkintäsitoumuksessaan. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille on-

nistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä. Listautumisannissa merkityt ja liik-

keeseen lasketut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille 

arviolta 23.3.2020.  

 

Omistus- ja osakasoikeudet 

 

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön Osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun 

varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekiste-

röity Kaupparekisteriin arviolta 20.3.2020. Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ei voi käyttää ennen kuin Tarjot-

tavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 

 

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla 

 

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupan-

käynnin kohteeksi First Northiin. Kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 24.3.2020. Osakkeiden kau-

pankäyntitunnuksen odotetaan olevan BILOT, ja ISIN-tunnus on FI4000414800. Yhtiön First Northin sääntöjen mukai-

nen hyväksytty neuvonantaja on Alexander Corporate Finance Oy. 

 

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 24.3.2020 Listautumisannissa liikkeeseen laskettuja Tarjottuja Osakkeita ei 

välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Sijoittajan harkitessa Yhtiön Osakkeiden myy-

mistä tai välittäjän vastaanottaessa sijoittajalta toimeksiannon myydä Yhtiön Osakkeita tulee varmistua siitä, että sijoit-

tajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita. 

 

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

 

Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun 

arvoosuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 

 

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa 

 

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai 

Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryh-

dytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei tarjota sijoittajille, joiden osallistuminen Listautumisantiin 
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edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suo-

meksi. 

 

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Tärkeitä tie-

toja”. 

 

Ehtojen tai säännösten vastainen Merkintäsitoumus 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännök-

sen tai määräyksen tai näiden ehtojen vastainen.  

 

Holhoustoimilain (442/1999) mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta ilman maistraatin 

lupaa. 

 

Saatavilla olevat asiakirjat 

 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipaikassa osoitteessa Porkka-

lankatu 22 A, 00180 Helsinki. 

 

Osakesäästötili 

 

Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesääs-

tötilille tehtynä.  

 

Muut seikat 

 

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus. 

 

Sovellettava laki 

 

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

mivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

 

Verotus 

 

Sijoittajiin kohdistuvista mahdollisista veroseuraamuksista on esitetty tarkempia tietoja Yhtiöesitteen kohdassa ”Verotus 

Suomessa”.  

 

Henkilöstöannin merkintähintaan sisältyvä 10 prosentin alennus ei ole Ruotsin ja Puolan verolainsäädännön mukaan 

Ruotsin ja Puolan henkilöstön jäsenille verovapaa etu. 

 

Yleisöantia koskevat erityisehdot 

 

Yleistä 

 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 145 522 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi 

Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. Ylei-

söannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on vähintään 10 prosenttia Tarjottavista Osakkeista tai, jos Merkin-

täsitoumuksia annetaan Yleisöannissa tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä. 

 

Osallistumisoikeus 

 

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 150 ja enintään 15 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan 

yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua 

enimmäismäärää. 

 

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voi-

vat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suo-

messa. Merkintäsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. 
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Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty 

näiden ehtojen mukaisesti. 

 

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat: 

 

• Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelu osoitteessa www.alexander.fi/bilot.  

o Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun 

määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida 

tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset 

verkkopankkitunnukset. 

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 

9:30–16:30.  

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön 

on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintä-

lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/bilot.  

o Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa 

olevalle osakesäästötilille tehtynä. 

• Erikseen sovittaessa Merkintäsitoumus voidaan antaa myös Nordnetin toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 

5, 00100 Helsinki, arkisin kello 13.00–17.00. 

 

Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Merkintäsitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvon-

nassa olevat, jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Merkintäsitoumusta Nordnetin verkkopalvelun 

kautta, vaan niiden tulee antaa Merkintäsitoumus Nordnetin toimipisteessä. 

 

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty verkkopalvelussa tai Pääjärjestäjän 

tai Nordnetin toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkin-

nän tekevän sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä tai Nordnetissa Nordnetin rahatililtä. 

 

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan 

päättyessä. 

 

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä 

 

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoitta-

jille arviolta 16.3.2020 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ne Nordnetin omat asiakkaat, jotka 

ovat antaneet Merkintäsitoumuksensa Nordnetin kautta, näkevät Merkintäsitoumuksensa sekä Tarjottavien Osakkeiden 

jakamisen Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Muille Nordnetin kautta merkinnän tehneille sijoittajille lähete-

tään vahvistusilmoitus postitse arviolta 16.3.2020. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta 

riippumatta sitova. 

 

Instituutioantia koskevat erityisehdot 

 

Yleistä 

 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 809 702 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 

kansainvälisesti paikallisiin säännöksiin perustuvien vaatimusten täyttyessä. Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden 

määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä. 

 

Osallistumisoikeus 

 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähintään 15 001 Tarjottavaa Osaketta. 

Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan 

edellä mainittua vähimmäismäärää. 

 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat Suomessa ja muualla ETA-alueella, jos tarjoamiseen soveltuu ETA-alueella 

jokin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 1 artiklan 4 kohdan poikkeuksista. Merkin-

täsitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. 

http://www.alexander.fi/bilot
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Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty 

näiden ehtojen mukaisesti. 

 

Merkintäpaikat 

 

Instituutioannin merkintäpaikkoina toimivat: 

 

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 

9:30–16:30, puh 050 520 4098.  

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön 

on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. 

• Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/fi/bilot. 

o Merkintöjen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle 

osakesäästötilille tehtynä. 

• Nordnetin toimipiste osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, puh. 09 6817 8444. 

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön 

on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. 

 

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

 

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintäsitoumuksen mukaiset sijoittajille jaetut Tar-

jottavat Osakkeet merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä viimeistään 18.3.2020 

kello 16.00, ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä. Pääjärjestäjällä ja Nordnetilla on oikeus tarvittaessa vaatia Mer-

kintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tä-

män kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä 

suoritettavaksi ennen edellä olevaa ajankohtaa. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuk-

sen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. 

 

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä 

 

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan sähköinen vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet Merkintäsitoumuksessa 

annettuun sähköpostiosoitteeseen niin pian, kuin käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jäl-

keen eli arviolta 16.3.2020. 

 

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot 

 

Yleistä 

 

Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 99 502 Tarjottavaa Osaketta Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden 

merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä Yhtiön ja sen kokonaan omistamien tytär-

yhtiöiden hallituksen ja johtoryhmän jäsenille. 

 

Yhtiön hallitus on sitoutunut 28.2.2020 tekemällään päätöksellä siihen, että kukin Henkilöstöannissa hyväksytysti mer-

kitty Tarjottava Osake oikeuttaa yhteen vastikkeettomaan optio-oikeuteen. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään 

yhden Yhtiön osakkeen 6,70 euron merkintähintaan. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika 

alkaa 1.3.2022. Optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa merkintäajan alettua. Mikäli optionhaltijan työ- tai toimi-

suhde tai muu sopimussuhde yhtiöön tai tytäryhtiöön päättyy tai irtisanotaan päättymään ennen merkintäajan alkamista, 

palautuvat optio-oikeudet automaattisesti Yhtiölle. Mikäli Yhtiö jakaa varojaan osinkoina, optio-oikeuksilla merkittävien 

Osakkeiden merkintähintaa alennetaan Hallituksen kohtuulliseksi katsomalla määrällä. Hallitus päättää optio-ohjelman 

perustamisesta ja yksityiskohtaisista ehdoista myöhemmin, kuitenkin viimeistään 1.6.2020.  Hallitus käyttää optio-ohjel-

man perustamiseen varsinaiselta yhtiökokoukselta 14.2.2020 saamaansa valtuutusta. Annettavien optio-oikeuksien ja nii-

den perusteella merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on Henkilöstöannissa hyväksytysti merkittyjen Tarjottavien 

Osakkeiden lukumäärä. 
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Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin ja luovutusrajoitukset (lock-up) 

 

Henkilöstöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 15 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman si-

joittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mai-

nittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä 

Yleisö- ja Instituutioannissa annettuihin Merkintäsitoumuksiin. 

 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on, että asianomaisen henkilön työ- tai toimisuhde Yhtiöön tai sen tytär-

yhtiöön on edelleen voimassa merkintäajan päättyessä eikä työ- tai toimisuhdetta ole irtisanottu. Oikeus osallistua Hen-

kilöstöantiin on myös Yhtiön Ruotsin ja Puolan henkilöstön jäsenillä.  

 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on lisäksi luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukai-

sesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön tai Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy 

tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön Osakkeita Listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Hen-

kilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta, onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu sijoitta-

jien arvo-osuustileille. 

 

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin 

tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä. 

 

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen 

mukaisesti. 

 

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

 

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat: 

• Alexander Corporate Finance Oy:n verkkopalvelu osoitteessa osoitteessa www.alexander.fi/bilot. 

o Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun 

määrä ei ylitä hänen tilinsä mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida 

tehdä verkkopalvelussa, jos maksua ei suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset 

verkkopankkitunnukset. 

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, arkisin kello 

9:30–16:30, puh 050 520 4098. 

o Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Merkintä tulee maksaa välittömästi 

merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty verkkopalvelussa tai Pääjärjestäjän 

toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Maksu tulee suorittaa Tarjottavia Osakkeita merkittäessä merkinnän tekevän 

sijoittajan omissa nimissä olevalta suomalaiselta pankkitililtä.  

 

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan 

päättyessä. 

 

Ilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä 

 

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoitta-

jille arviolta 16.3.2020 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoi-

tuksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.  

http://www.alexander.fi/bilot
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS 

Seuraava katsaus sisältää markkina- ja toimialatietoja, jotka perustuvat Yhtiön johdon sisäisiin arvioihin ja kolmansien 

osapuolten lähteistä saatuihin tietoihin. Eri lähteisiin perustuvat rahamääräiset arviot markkinoiden koosta eivät välttä-

mättä ole keskenään vertailukelpoisia, sillä toimiala- ja palveluluokittelut voivat poiketa toisistaan ja laskentaperusteet 

voivat vaihdella. Katsaus sisältää myös Yhtiön markkina-asemaa koskevia arvioita, jotka perustuvat Yhtiön ei-julkisista 

lähteistä saamiin tietoihin ja Yhtiön johdon markkinatuntemukseen. Kyseessä ei ole täydellinen markkina-analyysi, vaan 

yleisluontoinen esitys Yhtiölle relevanttien markkinoiden pääpiirteistä. 

 

Johdanto 

 

Bilot on kansainvälistyvä digitaalisen asiakaskokemuksen asiantuntija- ja palveluyhtiö, jonka pääkonttori on Suomessa. 

Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun ja liiketoimintaprosessien 

eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tun-

nustettua huippuosaamista ja Yhtiön näkemyksen mukaan Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalus-

toissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (esimerkiksi SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi 

osaksi yritysten liiketoimintaa. 

 

IT-palveluyhtiöt tuottavat nykyaikaisia digitaalisia ratkaisuja ja toisaalta huolehtivat IT-ratkaisujen monipuolisesta su-

lauttamisesta asiakkaiden toiminnanohjausjärjestelmiin. Bilotin osaamiseen kuuluvat keskeisistä teknologiaekosystee-

meistä erityisesti SAP ja Microsoft, ja muita Yhtiön hyödyntämiä teknologiaekosysteemejä ovat muun muassa Adobe, 

Magento, Marketo, AWS ja Google. Lisäksi Yhtiö tutkii mahdollisuuksia laajentaa osaamistaan muihin teknologia-

ekosysteemeihin. Yhtiö kehittää myös itse asiakkaidensa tarpeisiin räätälöityjä ohjelmistoja. 

 

Bilotin asiakaskunta on laajentunut vakaasti, ja Yhtiöesitteen päivämääränä Bilotilla on yli sata asiakasta. Pääosa Bilotin 

asiakkaista on suuria ja keskisuuria suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, jotka toimivat valmistavan teollisuuden, 

tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilla. Yhtiön kansainvälistymi-

nen alkoi Puolasta vuonna 2014, ja vuoden 2019 alussa Yhtiö aloitti liiketoiminnan Ruotsissa. 

 

Yhtiön näkemyksen mukaan IT-kokonaismarkkinoista voidaan erottaa erityiset IT-palvelumarkkinat, jotka voidaan jakaa 

edelleen uusien digitaalisten palveluiden markkinoihin ja perinteisten IT-palveluiden markkinoihin. Uudet digitaaliset 

palvelut nojaavat vahvasti palvelumuotoiluun ja loppukäyttäjäkeskeiseen ohjelmistokehitykseen, kun taas perinteisiin IT-

palveluihin kuuluvat lähtökohdiltaan teknisempi ja taustajärjestelmälähtöisempi kehitys ja integraatio.  

 

Nämä kaksi markkinaa ovat Yhtiön arvion mukaan asteittain lähentymässä toisiaan. Menestyvien IT-palveluyhtiöiden on 

Yhtiön näkemyksen mukaan kyettävä toimittamaan kokonaisvaltaista palvelua sekä kehittämään nykyaikaisia IT-ratkai-

suja, jotka ovat ketteriä ja käyttäjälähtöisiä ja jotka on integroitu kokonaisvaltaisesti toiminnanohjausjärjestelmiin siten, 

että ne huomioivat asiakkaan koko IT-arkkitehtuurin. 

 

Markkinakuvaus 

 

IT-kokonaismarkkinat 

 

Maailmanlaajuisten IT-kokonaismarkkinoiden koko oli vuonna 2019 noin 3 732 miljardia dollaria3, ja etenkin yritysoh-

jelmisto- ja IT-palvelumarkkinoiden uskotaan kasvavan kohtalaisen voimakkaasti. Gartnerin arvion mukaan maailman-

laajuiset yritysohjelmistomarkkinat kasvavat globaalisti 8,8 prosenttia vuonna 2019, 10,9 prosenttia vuonna 2020 ja 10,5 

prosenttia vuonna 20214. Maailmanlaajuisten IT-palvelumarkkinoiden on taas ennustettu kasvavan 5,5 prosenttia sekä 

vuonna 2020 että vuonna 2021.5 

  

 
3 Lähde: Ficom Ry ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys: https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/ict-markkinoiden-kansainv%C3%A4linen-kehitys 
4 Lähde: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-23-gartner-says-global-it-spending-to-grow-3point7-percent-in-2020  
5 Lähde: Ficom Ry ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys: https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/ict-markkinoiden-kansainv%C3%A4linen-kehitys 

https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/ict-markkinoiden-kansainv%C3%A4linen-kehitys
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-23-gartner-says-global-it-spending-to-grow-3point7-percent-in-2020
https://www.ficom.fi/ict-ala/tilastot/ict-markkinoiden-kansainv%C3%A4linen-kehitys
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Alla on esitetty arvio maailmanlaajuisten IT-kokonaismarkkinoiden ja sen osa-alueiden kasvusta vuosina 2019–2021.6 

 
        

2019 2019 2020 2020 2021 2021 
 

Markkina 

$MRD 

Kasvu (%) Markkina 

$MRD 

Kasvu (%) Markkina 

$MRD 

Kasvu (%) 

Palvelinkeskusjär-

jestelmät 

205 -2,5 210 2,6 212 1,0 

Yritysohjelmistot 457 8,8 507 10,9 560 10,5 

Laitteet 675 -5,3 683 1,2 685 0,4 

IT-palvelut 1 031 3,7 1 088 5,5 1 148 5,5 

Tietoliikennepal-

velut 

1 364 -1,1 1 384 1,5 1 413 2,1 

Yhteensä 3 732 0,4 3 872 3,7 4 018 3,8 

 
  

Gartnerin arvion mukaan Suomen IT-kokonaismarkkinoiden koko vuonna 2019 oli noin 7,2 miljardia euroa, josta IT-

palvelumarkkinoiden osuudeksi arvioitiin noin puolet.7 Suomen IT-kokonaismarkkinat kasvoivat Gartnerin arvion mu-

kaan vuonna 2019 noin 3,9 prosenttia, ja kasvuennuste vuodelle 2020 on 4,0 prosenttia ja vuodelle 2021 4,3 prosenttia. 

 

Suomen IT-palvelumarkkinat 

 

Suomen markkinoilla toimii noin 230 IT-alan yritystä, joiden liikevaihto on yli 10 miljoonaa euroa.8 Yhtiön arvion mu-

kaan sen nykyliiketoiminnan kannalta keskeisten Suomen IT-palvelumarkkinoiden koko on noin 3,0–3,5 miljardia euroa. 

Arvion perustana olevissa markkinalähteissä arviot markkinoiden koosta vaihtelevat kuitenkin merkittävästi.  

 

Tietoviikon julkaiseman IDC:n arvioon perustuvan ennusteen mukaan Suomen IT-palvelumarkkinat kasvaisivat vajaasta 

neljästä miljardista eurosta vuonna 2018 noin miljardilla eurolla vuoteen 2024 mennessä. Vuotuinen kasvu olisi tämän 

arvion mukaan noin 2,9–5,3 prosenttia. Yhtiö arvioi kuitenkin, että kasvu muodostuu ainakin kahden erillisen markkinan 

erilaisista kasvuennusteista. Uusien digitaalisten palveluiden markkinat kasvavat voimakkaammin (arviolta 15 prosent-

tia), kun taas perinteisten IT-palveluiden markkinoiden arvioidaan kasvavan hitaammin (arviolta 2 prosenttia). Toisaalta 

perinteisten IT-palveluiden markkinat ovat uusien digitaalisten palveluiden markkinoita merkittävästi suuremmat. 

 

Perinteiset IT-palvelut ja uudet digitaaliset palvelut 

 

Perinteisten IT-palveluiden ja uusien digitaalisten palveluiden markkinoiden erottaminen toisistaan on haastavaa, sillä 

etenkin digitalisaatio ja siihen liittyvät uudenlaiset palvelut hämärtävät IT-kokonaismarkkinoiden rajoja. Digitalisaation 

mahdollistamana yritysten palveluissa ja tuotteissa on yhä enemmän IT-ratkaisujen piirteitä, ja palvelumuotoilusta on 

tullut luonteva osa IT-yhtiöiden tarjontaa. Digitalisaatiosta on tullut merkittävä osa yritysten arvolupausta ja kilpailuetua, 

minkä lisäksi yritykset käyttävät sitä erottumis- ja sitouttamiskeinona. Digitalisaation myötä yritysten monikanavainen 

läsnäolo kasvaa, ja asiakaskokemusta rakentavat henkilökohtaisten asiakaskohtaamisten ohella monipuoliset digitaaliset 

kanavat. Modernit digitaaliset ratkaisut tarjoavat myös käyttöliittymän yritysten tuotteisiin ja palveluihin. Samoin datan 

käsittelystä ja jatkojalostamisesta (esimerkiksi data science) on tullut viime vuosina osa IT-markkinoita. Yhtiön johdon 

arvion mukaan näiden ilmiöiden merkitys on tällä hetkellä kasvussa. 

 

Perinteiset IT-palvelut liittyvät muun muassa tausta- ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon ja kehitykseen, yri-

tysohjelmistoihin (esimerkiksi CRM ja verkkokauppaohjelmistot) sekä IT-alustojen ylläpitoon ja kehitykseen. Yhtiön 

johdon arvion mukaan perinteisille IT-palveluille ovat ominaisia pitkäkestoiset kehityshankkeet, joissa IT on lähinnä 

tukiprosessi ja joissa ulkoistamisella ja konesalien käynnissäpidolla on keskeinen sija.  

 

Uusille digitaalisille palveluille luonteenomaisia piirteitä ovat digitaalisten palveluiden ketterä ja vaiheittainen kehittämi-

nen yritysten ydinprosessien rinnalla, palveluiden konseptointi ja kokeileva kulttuuri sekä vahva paikallinen kumppanuus 

asiakkaan kanssa. Uudet digitaaliset palvelut ovat vahvasti asiakas- ja käyttäjäkeskeisiä, ja niiden kehittämisessä hyödyn-

netään palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun ja digitalisaation nopean kehityksen ansiosta uusia liiketoimintamalleja voi-

daan myös kehittää ja levittää nopeasti ja globaalisti.  

 
6 Lähde: Lähde: Ficom Ry ICT-markkinoiden kansainvälinen kehitys: https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Graafit/ICT/ictmarkkinat/ICT-

markkinat%2C%20maailmanlaajuisesti%20ja%20EMEA_Gartner_sk_20191204.pdf  
7 Lähde: Gartner: Suomen IT-markkinat 2017-2021 – Kesäkuun 2019 -katsaus; 19.6.2019; 
https://www.marketvisio.fi/articles/suomen-it-markkinat-2017-2021-kesakuun-2019-katsaus/  
8 Lähde: https://www.tivi.fi/uutiset/tassa-ovat-suomen-250-suurinta-ict-yritysta/dffb68c6-97d9-4fc7-96a3-6e45f3848f1c  

https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Graafit/ICT/ictmarkkinat/ICT-markkinat%2C%20maailmanlaajuisesti%20ja%20EMEA_Gartner_sk_20191204.pdf
https://www.ficom.fi/sites/default/files/pictures/Graafit/ICT/ictmarkkinat/ICT-markkinat%2C%20maailmanlaajuisesti%20ja%20EMEA_Gartner_sk_20191204.pdf
https://www.marketvisio.fi/articles/suomen-it-markkinat-2017-2021-kesakuun-2019-katsaus/
https://www.tivi.fi/uutiset/tassa-ovat-suomen-250-suurinta-ict-yritysta/dffb68c6-97d9-4fc7-96a3-6e45f3848f1c
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Tekoälyä hyödyntävät data- ja analytiikkaratkaisut ovat kehittyneet nopeasti. Datan määrän jatkuva kasvu, laskentatehon 

parantuminen ja ohjelmistokehityksen sekä erilaisten suunnittelu- ja toteutustyökalujen yleistyminen ovat kiihdyttäneet 

tekoälymarkkinoiden kypsymistä. Yhtiön arvion mukaan tekoälymarkkinat ovat Yhtiöesitteen päivämääränä melko pie-

net, mutta Yhtiö uskoo niiden kasvavan lähivuosina nopeasti. 

 

Yhtiön strategia perustuu Yhtiön näkemykseen, jonka mukaan perinteisten IT-palveluiden rooli säilyy merkittävänä eten-

kin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä, mutta samalla uusien digitaalisten palveluiden tuotanto kehittyy kohtalaisen voi-

makkaasti keskipitkällä aikavälillä. 

 

Seuraavassa kaaviossa on kuvattu Suomen IT-palveluiden markkinoiden kehitystä ja Yhtiön asemaa näillä markkinoilla:  

 

 

 
 

IT-palveluiden markkinat Suomessa9 ja Bilotin strateginen markkinapositio. 

 

IT-palvelumarkkinoiden kasvuun vaikuttavia tekijöitä 

 

Bilotin kohdemarkkinan voidaan Yhtiön johdon näkemyksen mukaan odottaa kasvavan selvästi yleistä taloutta nopeam-

min, vaikka makrotalouden yleinen tilanne voi vaikuttaa herkästi yritysten IT-investointeihin. Yhtiön johto arvioi, että 

talouden taantumavaiheessa etenkin korvausinvestointeja ja pitkän takaisinmaksuajan investointeja saatetaan lykätä, sa-

moin kuin investointeja, joilla ei ole välitöntä myönteistä vaikutusta liikevaihtoon tai kustannustehokkuuteen. Tällaisia 

ovat esimerkiksi ei-liiketoimintakriittiset tekniset päivitykset, tukiprosesseja vain hiukan parantavat kehitysprojektit sekä 

henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon kehitysprojektit, joista saadaan vain rajallisesti suoraa hyötyä. Sen sijaan Yhtiön 

johto arvioi yritysten investoivan heikonkin suhdanteen aikana myynnin tehostamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen, 

tiedolla johtamisen kehittämiseen esimerkiksi ennustamisen ja analytiikan keinoin, uusien liiketoimintamallien mahdol-

listamiseen digitalisaatiolla sekä yleisesti kilpailuetua parantaviin IT-ratkaisuihin. Tähän kehitykseen kuuluu Yhtiön joh-

don arvion mukaan, että toimittajavalinnoissa korostuu hallittu riskinotto. Hinnan lisäksi IT-toimittajan valintakriteereinä 

ovat asiakasreferenssien ilmentämä mielikuva kokemuksesta, osaamisesta ja palveluiden laadusta sekä palvelutaso ja in-

novatiivisuus. Yhtiön johto uskoo, että Bilotin tarjooma ja osaaminen vastaavat hyvin toimintaympäristön vaatimuksiin, 

vaikka yleinen taloustilanne heikentyisi. 

 

IT-palvelumarkkinoilla on tulevaisuudessa myös kasvua rajoittavia tekijöitä. Yksi merkittävimmistä on osaavien asian-

tuntijoiden rajallinen saatavuus ja ylikysynnästä johtuva kustannusinflaatio. Yhtiön johto arvioi, että IT-yhtiöiden palve-

lutarjonta ja kyky toimittaa projekteja edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista, jota voi olla vaikea löytää ja jonka 

kehittäminen vie aikaa. Samalla tällaisesta osaamisesta on tullut strategisesti niin merkittävä voimavara, että IT-yhtiöiden 

asiakkaat palkkaavat osaamista yhä enemmän itselleen. 

 

Ruotsin ja Puolan IT-palvelumarkkinat 

 

Yhtiö on toiminut Puolassa vuodesta 2014 ja Ruotsissa vuoden 2019 alusta. 

 

 
9 Markkinalähteisiin perustuva Yhtiön näkemys. 
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Puolan IT-kokonaismarkkinat ovat itäisen Keski-Euroopan suurimmat. Puolan liityttyä Euroopan unioniin vuonna 2004 

sen IT-kokonaismarkkinat ovat kehittyneet nopeasti, mutta Yhtiön näkemyksen mukaan ne ovat edelleen läntisen Euroo-

pan ja Yhdysvaltojen kehittyneempiä markkinoita jäljessä. Puolan IT-kokonaismarkkinoiden arvioidaan olevan noin 3–4 

kertaa Suomea suuremmat.1011 Pääkaupunki Varsovan ohella Puolassa on sekä asiakas- että osaamiskeskittymiä useissa 

kaupungeissa, kuten Wroclaw, Krakova, Katowice, Lodz ja Poznań. Puolassa toimii arviolta noin 200 suomalaisyritystä, 

joista noin neljänneksellä on paikallista tuotannollista toimintaa.12 

 

Puolassa on runsaasti suurten kansainvälisten yritysten palvelukeskuksia ja myös IT:n kehitys-, ylläpito- ja tukiorgani-

saatioita. Puolan IT-sektori toimittaa kansainvälisille, erityisesti Länsi-Euroopan markkinoille, myös ulkoistettuja asian-

tuntijapalveluita. Puolassa on sekä pieniä paikallisia IT-asiantuntijayrityksiä että suuria kansainvälisiä IT-yrityksiä. Yh-

tiön arvion mukaan IT-asiantuntijoiden palkkataso Puolassa on yleisesti ottaen Suomea alhaisempi. Yhtiön arvion mu-

kaan johtavien ohjelmistoalustojen (kuten SAP, Microsoft, Salesforce, Magento ja Amazon) kysyntä paikallismarkki-

noilla kasvaa, ja työmarkkinan näkökulmasta korkeatasoista työvoimaa on tarjolla kohtuullisen hyvin.  

 

Ruotsin IT-konsultointimarkkinoiden arvo vuonna 2019 oli arviolta 59 miljardia Ruotsin kruunua.13 Jos Ruotsin IT-ko-

konaismarkkinat kasvavat maltillisesti, niiden koon arvioidaan saavuttavan 215 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2020, 

ja perinteisten IT-budjettien arvioidaan kasvavan hitaammin (0,5 prosenttia) kuin liiketoiminnan investointien IT:n ke-

hittämiseen (2,2 prosenttia).14 IT-investointien arvioidaan painottuvan asiakaslähtöiseen kehittämiseen, automaatioon ja 

digitalisaatioon, mikä vastaa Yhtiön tarjoomaa.15 

 

Ruotsin IT-markkinoiden hinta- ja kustannustaso on Yhtiön arvion mukaan melko lähellä Suomen tasoa, mikä tukee 

asiantuntijapalveluiden myyntiä ja toimituskapasiteetin hyödyntämistä yli maarajojen. Asiakasorganisaatioiden ostos-

käyttäytyminen IT-markkinoilla perustuu huomattavissa määrin Ruotsin aktiivisiin konsulttivälitysmarkkinoihin. Perin-

teisten IT-projektien ostamisen sijasta monet asiakasorganisaatiot täydentävät omia yksiköitään ulkopuolisilla resurs-

seilla, joiden tuntihinta saattaa olla projektitoimituksia pienempi. Yhtiö näkee kuitenkin myös Ruotsin markkinoilla po-

tentiaalia projektimuotoisessa ja arvopohjaisessa myynnissä, erityisesti alueilla, joiden vakiintuneilla resurssimarkki-

noilla on pulaa osaajista. 

 

Keskeisiä markkinatrendejä 

 

Yhtiön johto uskoo, että IT-palvelumarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkossa monipuolista osaamista. IT-palvelu-

markkinoilla viime vuosina nopeimmin kasvaneet yritykset ovat aiemmin menestyneet palvelumuotoiluvetoisissa, elin-

kaareltaan lyhyiden digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja kokeilevassa ohjelmistokehityksessä, jossa sovellukset on 

integroitu kevyemmin osaksi kokonaisarkkitehtuuria ja esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmiä. Vastaisuudessa IT-pal-

veluyrityksillä on Yhtiön johdon arvion mukaan oltava laaja-alaista näkemystä teknologian kehityksestä ja samalla kykyä 

rakentaa tiiviimpi integraatio asiakkaan taustajärjestelmiin sekä jalostaa dataa entistä kokonaisvaltaisemmin asiakasyri-

tysten käyttöön. Osaavan työvoiman saamisesta, kehittämisestä ja sitouttamisesta tulee Yhtiön johdon arvion mukaan 

kasvun ja jatkuvuuden elinehto. Sama koskee vahvoja ja strategisia kumppanuuksia avainasiakkaiden kanssa. 

 

Yhtiön johto arvioi toimialan konsolidaation todennäköisesti jatkuvan. Yhtiön johdon arvion mukaan ei-pääomaintensii-

visella toimialalla on yleistä, että uudet kasvuyritykset yhdistyvät varsin nopeasti kehityskaaren kautta osaksi suurempia 

organisaatioita. Kunnianhimoiset keskisuuret kasvuyritykset hakevat tyypillisesti kasvua kotimarkkinoiden lisäksi kan-

sainvälisiltä markkinoilta, viime aikoina etenkin Ruotsista. Yhtiön johto uskoo, että suomalaisilla IT-yrityksillä on hyvät 

lähtökohdat menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Tästä on osoituksena monen keskisuuren suomalaisen IT-yrityksen 

menestyksekäs laajentuminen ulkomaille. Suomen korkea koulutus- ja osaamistaso sekä teknologiateollisuuden näytöt 

viime vuosikymmeniltä vahvistavat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vaikutelmaa edistyksestä ja vahvasta osaami-

sesta. IT-markkinoiden ja digitaalisen liiketoiminnan toimintaympäristö on ollut jo pitkään globaali, joten kansainvälinen 

kasvustrategia on Yhtiön johdon näkemyksen mukaan perusteltu. Yhtiön arvion mukaan sen kansainvälistyminen on 

käynnistynyt lupaavasti, ja Yhtiö selvittää myös aktiivisesti toiminnan mahdollista laajentamista uusille maantieteellisille 

markkinoille, kuten muihin Pohjoismaihin, Saksaan, Benelux-maihin ja Ranskaan. 

 

Vielä kymmenen vuotta sitten IT-palveluiden ulkoistaminen edullisemman kustannustason maihin oli yleistä, mutta Yh-

tiön johdon arvion mukaan kehitys on hidastunut. Yhtiön johto uskoo asiakkaiden suosivan jatkossa paikallisia toimijoita 

strategisesti merkittävissä ohjelmistokehitysprojekteissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei projekteihin osallistuisi 

 
10 Lähde: https://financialobserver.eu/recent-news/polish-it-market-expected-to-hit-usd13bn-by-end-2020/  
11 Lähde: https://www.export.gov/article?id=Poland-Digital-Technologies  
12 Lähde: https://yle.fi/uutiset/3-8445765 
13 Lähde: https://radareco.se/r/2019/it-konsultmarknaden-2019-konkurrenslage-pris-och-loneutveckling/  
14 Lähde: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.726305/lag-tilllvaxt-it-sverige-radar  
15 Lähde: https://radareco.se/r/2019/it-radar-2019/  

https://financialobserver.eu/recent-news/polish-it-market-expected-to-hit-usd13bn-by-end-2020/
https://www.export.gov/article?id=Poland-Digital-Technologies
https://yle.fi/uutiset/3-8445765
https://radareco.se/r/2019/it-konsultmarknaden-2019-konkurrenslage-pris-och-loneutveckling/
https://computersweden.idg.se/2.2683/1.726305/lag-tilllvaxt-it-sverige-radar
https://radareco.se/r/2019/it-radar-2019/
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laajasti myös kansainvälisiä jäseniä, kunhan projektipäällikkö ja projektia toteuttava ydintiimi ovat lähellä asiakasta mah-

dollistaen tehokkaat iteraatiosyklit, välittömän kanssakäymisen, joustavuuden ja tiedonsiirron ilman tietohävikkiä. 

 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan organisaatiokulttuurilla, hyvinvoinnilla ja työssä oppimisella on työntekijöille jat-

kossakin suuri merkitys, mutta yhä keskeisemmäksi nousee työn merkityksellisyys. Kestävät arvot, kestävän kehityksen 

huomiointi liiketoiminnassa, etiikka, vaikuttaminen ja itsensä toteuttaminen ovat Yhtiön johdon arvion mukaan työnte-

kijöille entistä tärkeämpiä. Yhtiön johto uskoo työntekijöiden houkuttelemisen ja sitouttamisen perustuvan tulevaisuu-

dessa yhä enemmän yrityksen arvoihin. 

 

Yhtiö on tunnistanut seuraavia keskeisiä markkinatrendejä, jotka ovat sen strategisen viitekehyksen pohjana: 

 

1) Uusien digitaalisten palveluiden markkinat kasvavat perinteisiä IT-palvelumarkkinoita vahvemmin 

 

IT-palvelumarkkinoiden painopiste siirtyy edelleen perinteisestä IT-järjestelmäkehityksestä ja ylläpidosta kohti uusia di-

gitaalisia palveluita, joille ominaisia piirteitä ovat muun muassa toistuva ja ketterä kehittäminen sekä kokeileva kulttuuri, 

IT:n kehittäminen yritysten ydinprosessien rinnalla, asiakas- ja käyttäjäkeskeisyys sekä pilvipalvelut. Yhtiön johdon ar-

vion mukaan uusien digitaalisten palveluiden markkinat kasvavat tulevina vuosina perinteisiä IT-palvelumarkkinoita no-

peammin. Samalla kuitenkin myös perinteisen IT-järjestelmäkehitysmarkkinan arvioidaan kasvavan ja tarjoavan siten 

hyvät kasvuedellytykset sellaisille IT-palveluyrityksille, jotka toimivat tehokkaasti molemmissa markkinasegmenteissä. 

 

2) Yritykset investoivat asiakaskokemukseen 

 

Asiakaskokemuksella (Customer Experience – CX) viitataan yrityksen vuorovaikutussuhteeseen asiakkaidensa kanssa. 

Tämä suhde alkaa markkinoinnista ja viestinnästä kattaen koko asiakaspolun eli kaikki ne kohtaamiset, joita yrityksillä 

on asiakkaidensa kanssa. Yhtiön johto uskoo, että asiakaskokemuksen merkitys kasvaa edelleen ja että siitä muodostuu 

yksi keskeisistä kilpailuedun lähteistä. Asiakaskokemusta parantava data, kehittynyt analytiikka ja tekoäly ovat nouse-

massa markkinoiden keskeisiksi trendeiksi, joihin yritykset investoivat. Yhtiön näkemyksen mukaan asiakaskokemuksen 

laajempi tulkinta, jossa otetaan huomioon myös kaupallisen kokonaiskyvykkyyden kehittäminen, on nykyään pelkkää 

digitaalista käyttökokemusta olennaisempi.  

 

Digitaalisilla ratkaisuilla, kuten markkinoinnin automaatiolla, nykyaikaisilla asiakkuudenhallinnan ratkaisuilla (Customer 

Relationship Management – CRM) ja monikanavaisilla verkkokauppa-alustoilla pyritään luomaan parempaa asiakasko-

kemusta ja kilpailuetua. MarketsAndMarkets arvioi, että CX-markkinat kasvavat globaalisti keskimäärin 13,3 prosenttia 

vuodessa 7,8 miljardista dollarista (2018) noin 14,5 miljardiin dollariin vuoteen 2024 mennessä.16 

 

3) Datan ja tekoälyn merkitys kasvaa 

 

Edullinen tallennuskapasiteetti, kasvava laskentateho ja datan määrä luovat yrityksille mahdollisuuksia kehittää tiedolla 

johtamista. Yritykset ovat kiinnostuneet etenkin tekoälyn hyödyntämisestä, joskin nämä markkinat ovat vasta kehitty-

mässä. 

 

Tekoälyä hyödyntävät data- ja analytiikkaratkaisut ovat kehittyneet nopeasti. Yhtiö arvioi, että tekoäly sulautuu kohtalai-

sen nopeasti osaksi tavanomaista analytiikka- ja ohjelmistokehitystä ja kehittyy osaksi yritysohjelmistojen vakiotoimin-

nallisuutta.  

 

Yhtiö on toteuttanut muutaman viime vuoden aikana asiakkailleen kymmeniä tekoälyä hyödyntäviä ohjelmistoratkaisuja, 

jotka on otettu onnistuneen konseptoinnin jälkeen laajasti käyttöön. Sovelluksia on toteutettu eri toimialoille ja ratkaise-

maan erityyppisiä liiketoiminnan haasteita, kuten hinnoittelun ennustamista, virheiden nopeampaa tunnistamista, kysyn-

nän ja tuotannon ongelmien ennakointia sekä asiakaspalvelun laadun ja kohdentamisen parantamista. Yhtiö arvioi teko-

älyä hyödyntävien ohjelmistojen yleistyvän ja mahdollistavan niihin pohjautuvien uusien digitaalisten palveluiden kehit-

tämisen. 

 

4) Johtavat teknologia-alustat ohjaavat palveluiden kysyntää ja kehitystyötä 

 

Suurilla yritysohjelmisto- ja teknologia-alustoilla (muun muassa Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce ja SAP) 

on merkittävä markkinaosuus etenkin suuryritysten keskuudessa, ja Yhtiön arvion mukaan ne ohjaavat palveluiden ky-

syntää etenkin suurasiakassegmentissä. Suuret globaalit toimijat ovat investoineet viime vuosina voimakkaasti asiakas-

kokemuksen, datan hyödyntämisen ja tekoälyn alueille, mikä Yhtiön näkemyksen mukaan tukee Yhtiön kasvustrategiaa 

 
16 Lähde: MarketsAndMarkets; https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/customer-experience-management.asp.  

https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/customer-experience-management.asp
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tulevina vuosina. Johtaviin teknologia-alustoihin liittyvät projektit ovat kooltaan merkittäviä ja yleensä myös pitkäkes-

toisia. Suuryritysten ohjelmistoarkkitehtuuri ei tavallisesti muutu kovin nopeasti, minkä vuoksi Yhtiö arvioi osaamistar-

peen jatkuvan tasaisena. 

 

5) Integraatio-osaamisen tarve kasvaa järjestelmien monimuotoistuessa 

 

Yhtiön näkemyksen mukaan pelkkä palvelumuotoilu tai yksittäiseen liiketoiminnan tarpeeseen toteutetut tapauskohtaiset 

ratkaisut ja sovellukset eivät enää riitä etenkään suuryrityksille. IT-yrityksiltä vaaditaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joi-

den piirteisiin kuuluvat muun muassa kattava data-arkkitehtuuri, monipuolinen ja vaativa toiminnanohjausjärjestelmän 

kehittäminen, teknisten järjestelmien ja prosessien integraatiot, monikanavaiset käyttöliittymät ja pilvipohjainen ohjel-

mistokehitys. 

 

6) Digitaaliset ratkaisut ovat entistä lähempänä yritysten ydinliiketoimintaa 

 

Yhtiön johto arvioi, että digitalisaation ja palvelumuotoiluvetoisen ohjelmistokehittämisen myötä IT-investoinnit kohdis-

tuvat entistä enemmän ydinliiketoimintaa tukeviin prosesseihin. Osoituksena tästä yritykset ovat palkanneet tietohallin-

tojohtajien (CIO, Chief Information Officer) lisäksi digitalisaatiojohtajia (CDO, Chief Digital/Data Officer), jotka päät-

tävät erityisesti uusista, digitalisaatiota ja dataa hyödyntävistä liiketoiminnoista. Yritykset näkevät digitalisaation yhä 

useammin ydinliiketoimintansa kilpailuetuna, jolloin myös IT-investoinneista päättää yhä useammin yhtiön ylempi johto. 

 

Kilpailuympäristö 

 

Bilotin kilpailijakunta muodostuu suurista generalistitoimijoista (muun muassa Accenture plc, TietoEVRY Oyj ja CGI 

Suomi Oyj); keskisuurista, usein tiettyyn teknologiaekosysteemiin profiloituneista toimijoista (muun muassa Innofactor 

Oyj ja Solteq Oyj); keskisuurista generalisteista (muun muassa Digia Oyj, Enfo Oyj, Solita Oy ja Siili Solutions Oyj); 

uuden aallon ohjelmistokehittäjistä (muun muassa Reaktor Innovations Oy, Futurice Oy, Gofore Oyj, Vincit Oyj, BitFac-

tor Oy ja Nitor Group Oy) ja pienistä tiettyihin ratkaisualueisiin keskittyneistä toimijoista (muun muassa BDS Bynfo Oy, 

Neomore Consulting Oy, CIBER Oy ja Islet Group Oy). Yhtiön johdon näkemyksen mukaan sekä suurilla toimijoilla että 

viime vuosina voimakkaasti kasvaneilla intialaisilla ulkoistettujen palveluiden tarjoajilla on joillakin IT-ratkaisu- ja pal-

velualueilla etenkin suurimmissa asiakkuuksissa vahva sopimussuoja, mikä rajoittaa Yhtiön mahdollisuutta kilpailla 

näistä asiakkuuksista. Yhtiön johto uskoo kuitenkin, että IT-palvelumarkkinoilla on kasvavassa määrin kysyntää paikal-

lisille toimijoille, joiden asiakaspalvelutiimit ja asiantuntijat ovat lähellä asiakasta. 

 

Yhtiön johdon arvion mukaan harvalla alan toimijalla on todellista määräävää asemaa, ja asiakkaat valitsevat tyypillisesti 

useita toimittajia erityisesti laajempiin toimeksiantoihin. Asiakas saattaa myös valita eri toimittajilta parhaat asiantuntijat 

toimimaan projektissa yhteistyössä asiakkaan työnohjauksessa. Myös Bilot toteuttaa toisinaan projekteja yhteistyössä 

kilpailijoidensa kanssa. 

 

Elinkeinoelämän digitalisaation ja IT-alan samanaikaisen nopean kehityksen myötä myös Bilotin tarjooma on kehittynyt. 

Erilaisten pilvipalveluiden, pilvialustoilla tapahtuvan ohjelmistokehityksen, ohjelmistoyritysten konsolidaation sekä ylei-

sen teknisen kehityksen myötä Bilot on laajentanut tarjoomaansa muun muassa palvelumuotoiluun ja ketterään käyttö-

liittymäkehitykseen sekä suunnitellut ja toteuttanut erilaisia mikropalveluihin perustuvia ohjelmisto- ja tekoälyratkaisuja. 

Markkina-analyytikot jakavat IT-markkinat tyypillisesti perinteiseen IT-järjestelmäkehitykseen ja uusiin digitaalisiin pal-

veluihin, ja Yhtiön johto näkee Bilotin siirtyneen asteittain kohti jälkimmäistä. 
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Bilotin asemoituminen pääasiallisen kohderyhmän ja palvelualueiden mukaan  

Inderesin näkemyksen perusteella (1/2020). 
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YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS 

Historia 

 

Bilot on vuonna 2005 perustettu digitalisaation asiantuntija- ja IT-palveluyhtiö. Bilot Core Oy:stä tuli Yhtiön suurin 

omistaja ja Yhtiön emoyhtiö vuonna 2008. 

 

Bilot-konserniin kuului vuoteen 2016 saakka myös kolme muuta Bilot Core Oy:n tytäryhtiötä, vuonna 2008 perustettu 

Bilot Concept Oy, vuonna 2013 perustettu Bilot International Oy ja vuonna 2013 perustettu Bilot Ventures Oy. Tytäryh-

tiöt perustettiin luomaan laajempaa yrittäjäpohjaa ja kasvattamaan uusia liiketoimintoja. Bilot-konserni toteutti vuonna 

2016 järjestelyn, jossa Bilot Concept Oy ja Bilot International Oy sulautuivat Yhtiöön, ja vuonna 2017 järjestelyn, jossa 

Bilot Ventures sulautui Bilot Core Oy:öön. Vuoden 2019 lopussa Yhtiö muutti toiminimensä Bilot Consulting Oy:stä 

Bilot Oy:ksi ja Bilot Core Oy muutti toiminimensä BCore Oy:ksi.  

 

Yhtiö toteutti konsernirakenteensa selkeyttämiseksi 31.12.2019 liiketoimintakaupan, jossa Yhtiö hankki BCore Oy:n hal-

lintopalveluliiketoiminnan sekä sen hoitamiseksi tarpeelliset varat, omaisuuserät, immateriaalioikeudet ja henkilöstön. 

Ennen liiketoimintakauppaa BCore Oy tuotti Yhtiölle hallintopalveluita, jotka sisälsivät taloushallinto, HR-, ja IT-palve-

lut. BCore Oy on Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 77,08 prosentin omistusosuudella, mutta liiketoimintakaupan 

jälkeen BCore Oy ei ole enää osa Yhtiön liiketoiminnallista kokonaisuutta.  

 

Yhtiö perustettiin alun perin tuottamaan ohjelmistokehitys-, asiantuntija-, käyttöönotto- ja ylläpitopalveluita etenkin 

SAP-ohjelmistoihin pohjautuviin asiakasprojekteihin. Yhtiön perustamisen aikaan Suomen markkinoilla ei juuri ollut 

vastaavanlaisia paikallisia asiantuntijayrityksiä, vaan vastaavia palveluita tuottivat lähinnä globaalit toimijat, kuten Sie-

mens Business Services AS, International Business Machines Corporation (IBM), Accenture plc ja Capgemini SE. 

 

Yhtiön perustajaosakkaiden tavoitteena oli luoda yritys, joka tuottaa asiakkailleen lisäarvoa laadukkailla ja asiakaskes-

keisillä palveluilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Samalla he halusivat luoda vahvojen arvojen pohjalta johdetun ja am-

matillisesti innostavan työpaikan, joka vetoaisi alan lahjakkaimpiin asiantuntijoihin. Bilotin kantavana periaatteena on 

ollut sen perustamisesta saakka tarjota alan paras työpaikka parhaille osaajille. 

 

Bilot on kasvanut kannattavasti ensimmäisistä toimintavuosistaan alkaen. Erottuakseen kilpailijoistaan Bilot alkoi jo var-

hain kehittää toimintaansa tukevia prosesseja, johtamista ja palveluita vastatakseen suurten asiakkaidensa vaatimuksiin 

ja Bilot-konsernin kasvuun. Bilot on investoinut muun muassa johtamiseen, henkilöstöhallinnon ammattimaistamiseen, 

palvelumuotoiluun ja työn laadun varmistamiseen. 

 

Bilot aloitti liiketoiminnan Puolassa tytäryhtiönsä Bilot Sp. z o.o.:n kautta vuonna 2014 ja Ruotsissa tytäryhtiönsä Bilot 

AB:n kautta vuonna 2019. 

 

Yhtiö yhdistyi tekoälyyn erikoistuneen Louhia Analytics Oy:n kanssa vuonna 2018 toteutetulla osakevaihdolla ja sitä 

seuranneella sulautumisella. Yhdistymisen tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön kasvua ja kehittää sen asiakkaiden kilpai-

luetua yhdistämällä tekoälyä yritysten ydinprosesseihin erityisesti markkinoinnin, myynnin johtamisen ja verkkokaupan 

järjestelmissä. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 8.6.2018 yksimielisesti maksullisesta suunnatusta osakeannista Louhia 

Analytics Oy:n osakkeenomistajille osana järjestelyä, jossa Louhia Analytics Oy:n osakkeenomistajat siirsivät kaikki 

Louhia Analytics Oy:n osakkeet Yhtiölle ja saivat vastikkeena Yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Osakevaih-

don jälkeen Yhtiön hallitus päätti 9.8.2018, että Louhia Analytics Oy sulautuu Yhtiöön 31.12.2018. Louhia Analytics 

Oy:n liikevaihto tilikaudella 2018 oli noin 0,9 miljoonaa euroa. 

 

Yhtiöesitteen päivämääränä Bilotilla on toimipaikat Suomessa Helsingissä ja Jyväskylässä, Ruotsissa Tukholmassa sekä 

Puolassa Poznańissa ja Varsovassa. Bilot-konsernin henkilöstön lukumäärä Yhtiöesitteen päivämääränä on noin 140. 
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty Bilotin liikevaihdon ja liikevoiton ilman liikearvon poistoja (EBITA) kehitys vuodesta 

2017 vuoteen 2019: 

 

 
 

Liikevaihto ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), miljoonaa euroa. Luvut on johdettu Bilot-konsernin tilin-

tarkastetuista tilinpäätöksistä. Bilot-konsernin emoyhtiönä toimi ja tilinpäätöksen laati BCore Oy 31.12.2017 päätty-

neellä tilikaudella. 31.12.2019 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, johon myös 31.12.2018 päättyneen tilikauden luvut 

sisältyvät, laati Bilot Oyj. 

 

Liiketoimintamalli 

 

Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun ja liiketoimintaprosessien 

eri vaiheisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä on tun-

nustettua huippuosaamista ja Yhtiön näkemyksen mukaan Suomessa vahva markkina-asema johtavissa ohjelmistoalus-

toissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (esimerkiksi SAP ja Microsoft) sekä niiden integroinnissa saumattomaksi 

osaksi yritysten liiketoimintaa. 
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Bilotin tarjoamat asiantuntijapalvelut kattavat asiakkaiden koko IT-elinkaaren palveluiden suunnittelusta niiden ylläpi-

toon. Bilotin palvelut jakaantuvat neuvontapalveluihin (advisory services), suunnittelu-, toteutus- ja ohjelmistoarkkiteh-

tuuripalveluihin, konsultointipalveluihin, palveluhallintaan (service management) ja ylläpitokoordinaatiopalveluihin. Li-

säksi Bilot tarjoaa kilpailutus- ja auditointipalveluita. Etenkin suurimmissa asiakkuuksissa palveluyhteistyö perustuu pui-

tesopimuksiin. 

 

Bilotin liiketoimintamalli perustuu korkean tason IT-asiantuntijapalveluiden myyntiin. Suurin osa liiketoiminnasta on 

osaajaresurssien vuokrausta ratkaisu- ja palvelutoimituksiin kiinteähintaisina projekteina, aika- ja materiaaliperusteisena 

tuntityönä tai näiden yhdistelmänä. Yhtiöesitteen päivämääränä Bilotin liiketoiminnasta noin 95 prosenttia on palvelu-

tuotannon ja noin 5 prosenttia ohjelmistolisenssien ja hosting-ratkaisujen myyntiä. 

 

Bilotin ohjelmistoratkaisut ja projektitoteutukset perustuvat markkinoiden johtaviin ohjelmistoalustoihin sekä yhä enem-

män myös pilvipohjaiseen asiakaskohtaiseen kehitykseen. Yhtiö on kehittänyt myös yksittäisiä ohjelmistoja helpottamaan 

muun muassa verkkokauppaohjelmistojen käyttöönottoa, perustietojen hallintaa ja tekoälyratkaisujen käyttöönottoa. Yh-

tiön tarjoamat teknologiat perustuvat pääosin johtaviin ohjelmistoalustoihin ja teknologiaekosysteemeihin (esimerkiksi 

SAP, Microsoft, Adobe, Magento, Marketo, AWS ja Google). Bilot valitsee kumppaneikseen valtavirta- tai innovaatio-

teknologioita, joita sen asiakkaat käyttävät ja jotka liittyvät Yhtiön strategisesti merkittävään portfolioon. Bilot on saanut 

useana vuonna tunnustusta SAP-teknologiaekosysteemissä muun muassa seuraavilla maininnoilla: ”SAP Innovation Part-

ner of the Year”, ”SAP Quality Awards” ja viimeisimpänä ”Partner Excellence Award SAP EMEA North” vuonna 2019.  

 

Bilot tarjoaa lisäksi palveluiden jatkuvan ylläpidon sopimuksia, joihin voi sisältyä SaaS-lisenssien jälleenmyyntiä ja hos-

ting-palveluita. Ylläpitopalveluiden osuus Bilotin liiketoiminnasta on pieni, mutta niiden kehitystyö tuottaa Bilotille sään-

nöllistä ja ennakoitavaa rahavirtaa. Bilot toimii lisäksi vähäisessä määrin muutaman valmisohjelmiston jälleenmyyjänä 

(VAR, Value Added Reseller). 

 

Bilotin liiketoimintamallin vahvuuksia ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan kevyt kustannusrakenne, maltillinen ris-

kitaso sekä vakaa kannattavuus ja rahavirta. 

 

Palvelut ja ratkaisut 

 

Bilot suunnittelee ja toteuttaa pilvipohjaisia, älykkäitä liiketoimintaympäristöjä ja ketteriä, asiakaskeskeisiä sovelluksia 

pääasiassa suurille ja keskisuurille suomalaisille ja kansainvälisille yrityksille. Yhtiön palvelut kattavat asiakkaiden tar-

peet palvelumuotoilusta ja käyttöliittymäsuunnittelusta vaativimpiin teknisiin asiantuntijapalveluihin. Yhtiö tarjoaa tar-

vittavat suunnittelu-, neuvonta-, toteutus-, projektinjohto- ja tukipalvelut asiakkaan relevantteihin tarpeisiin. Bilotilla on 

15 vuoden kokemuksellaan ja satojen projektien myötä merkittävästi toimialakokemusta muun muassa valmistavan teol-

lisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilta. 

 

Bilotin palveluita käytetään asiakkaiden digitalisaatioprojekteissa, kun tavoitteena on toteuttaa näyttäviä ja kokonaisval-

taisia, integroituneita, dataintensiivisiä ohjelmistoratkaisuja asiakkaiden kaupallisen kyvykkyyden ja asiakkaiden tarjoa-

man palvelukokemuksen parantamiseksi digitalisaation keinoin. Yhtiö auttaa asiakkaitaan muun muassa kehittämään 

asiakashankintaa, monikanavaista myyntiä ja digitaalista asiakaspalvelua sekä näihin liittyvää data-analytiikkaa. Yhtiön 

liiketoiminnan keskeinen tavoite on luoda asiakkailleen strategista kilpailuetua rakentamalla ylivertaista digitaalista asia-

kaskokemusta. 

 

Yhtiö hyödyntää räätälöidyn ohjelmistokehityksen ohella johtavia pilvipohjaisia valmisohjelmistoja (muun muassa SAP, 

Microsoft, Salesforce, Magento, Hubspot, Marketo) ja alustoja (muun muassa Microsoft Azure, Amazon Web Services, 

Google). 

 

Yhtiön näkemyksen mukaan ensiluokkainen asiakaskokemus perustuu dataa ja kehittynyttä analytiikkaa hyödyntäviin, 

koko asiakaspolun kattaviin digitaalisiin ratkaisuihin. Asiakaspolun varrella on laaja joukko toisiinsa liittyviä kyvykkyyk-

siä ja toiminnallisuuksia, jotka palvelevat parhaiten, kun ne on suunniteltu ja toteutettu saumattomiksi kokonaisuuksiksi. 

 

Bilotin palvelu- ja ratkaisuportfolio voidaan jakaa seuraaviin kolmeen pääluokkaan: 
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1) Asiakaskokemus  

 

Verkkokauppa 

 

Bilot tarjoaa monipuolisia alustoja sekä kuluttajaverkkokauppoihin (B2C – Business to Consumer) että yritysten väliseen 

(B2B – Business to Business) monikanavaiseen sähköiseen kaupankäyntiin. B2B-segmentissä digitaalisen alustan kehit-

tämisen tavoitteena on tyypillisesti monimutkaisten ja pitkien arvoketjujen optimointi sekä myynnin tehokkaampi ohjaa-

minen globaalissa jälleenmyyntiverkostossa. Bilot toteuttaa esimerkiksi valmistavan teollisuuden ja tukkukaupan tarpei-

siin soveltuvia verkkokauppoja, jotka sisältävät muun muassa edistynyttä tarjouslaskentaa, monimutkaista tuotekonfigu-

raatiota, hinnoittelun ohjausta sekä logistiikan ja tuotannon kustannusten optimointia. Bilotin näkemyksen mukaan on-

nistuneen verkkokauppa-alustan suunnittelussa tarvitaan tavanomaisen palvelumuotoiluosaamisen lisäksi syvällistä pro-

sessiymmärrystä. 

 

Asiakkuudenhallinta ja myynti 

 

Bilot tehostaa asiakkaidensa myyntiä tarjoamalla asiakkuudenhallinnan (CRM, Customer Relationship Management) jär-

jestelmien suunnittelua ja käyttöönottoa. Bilotin kehittämä CRM-järjestelmä kykenee muun muassa tunnistamaan auto-

maattisesti strategisesti tärkeät asiakkuudet, asettamaan asiakkuuksia koskevia tavoitteita, laatimaan toimintastrategioita 

asiakkuuksien kehittämiseksi ja auttamaan suunniteltujen toimenpiteiden toteutuksessa. Lisäksi Bilot tarjoaa myynnin 

analytiikan työkaluja muun muassa asiakas- ja tuotekannattavuuslaskentaan, hinnoitteluun ja tarjousten optimointiin, 

asiakaspoistuman ennakointiin ja asiakassegmentointiin. 

 

Asiakaspalvelu 

 

Bilot tarjoaa digitaalisia asiakaspalveluratkaisuja, joiden tarkoituksena on taata saumaton asiakaskokemus monipuolisissa 

asiakaskohtaamisissa integroimalla ratkaisu asiakkaan muihin järjestelmiin. Tavoitteena on mahdollistaa Bilotin asiak-

kaan asiakkaalle tehokas ja helposti lähestyttävä asiakaspalvelu eri kanavissa. Lisäksi Bilot tarjoaa esimerkiksi IoT (In-

ternet of Things) -mittausdataa ja ennakoivaa analytiikkaa hyödyntäviä järjestelmiä, joiden tarkoituksena on optimoida 

asiakkaan hallussa tai käytössä olevien laitteiden kenttähuoltoa. 

 

Markkinoinnin automaatio 

 

Bilotin näkemyksen mukaan markkinoinnin automaation tarkoituksena on tehostaa ja automatisoida jatkuvasti toistuvia 

markkinoinnin prosesseja, luokitella potentiaalisia asiakkaita ja ylläpitää potentiaalisten asiakkaiden mielenkiintoa. Pal-

velulla pyritään varmistamaan, että oikeat viestit ja oikea sisältö kohtaavat oikeat asiakkaat oikealla hetkellä. Bilotin 

tarjoamiin digitaalisen markkinoinnin työkaluihin sisältyvät automaation lisäksi tehokkaat työvälineet asiakasdatan ana-

lysointiin. 

 

Digitaaliset palvelut 

 

Yritysten on tarjottava yhä moninaisempiin tarpeisiin vastaavia digitaalisia palveluita monipuolisen asiakaskokemuksen 

varmistamiseksi. Bilot suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin räätälöityjä digitaalisia palveluita, kuten asiakas-

palvelu- ja kumppaniportaaleja, erilaisiin sähköisiin palveluihin ja erilaisiin päätelaitteisiin liittyviä käyttöliittymiä, hin-

noittelun työkaluja, analytiikkaa (muun muassa IoT ja tekoäly) hyödyntäviä palveluita sekä liiketoimintakriittisiä toimin-

nallisuuksia osana kokonaisratkaisuja. 

 

2) Data ja analytiikka  

 

Bilotin data- ja analytiikkapalvelut kattavat data-arkkitehtuuriin, tiedolla johtamiseen ja digitaalisiin ratkaisuihin, teko-

älyyn ja esineiden internetiin liittyvät ratkaisut. Bilot on viime vuosina siirtänyt tarjoomansa kehityksen painopistettä 

perinteisistä tietovarastoprojekteista ja yritysraportoinnin kehittämisestä nykyaikaisiin analytiikkaratkaisuihin, joiden 

keskiössä ovat loppukäyttäjäkokemus ja pilvipohjainen, ketterä datan visualisointi. 

 

Erityisesti viime vuosina IT-markkinat ja samalla Bilotin tarjooma ovat kehittyneet kohti datan pitkälle vietyä jatkojalos-

tamista tekoälyn algoritmeilla. Bilotin näkemyksen mukaan dataan liittyvissä palveluissa sujuvan prosessin, ylivertaisen 

asiakaskokemuksen ja arvoa tuottavan analytiikan perusedellytyksenä on laadukas masterdata (perustieto) yrityksen eri 

järjestelmissä. 
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3) Ketterä ohjelmistokehitys ja teknologia 

 

Bilot tarjoaa palvelumuotoilun, kokonaisarkkitehtuurin, prosessien, pilvipohjaisen ohjelmistokehityksen ja järjestelmäin-

tegraation ratkaisuja. Bilotin tarjoamat ratkaisut- ja palvelut integroidaan pääsääntöisesti asiakkaiden toiminnanohjaus-

järjestelmiin (ERP). Vaikka varsinaiset ERP-järjestelmien toteutukset eivät kuulu Bilotin ydinliiketoimintaan, markki-

noinnin automaatio-, CRM-, verkkokauppa- ja tiedolla johtamisen analytiikkaratkaisut integroidaan lähes aina ERP-jär-

jestelmiin. Tämän vuoksi ERP-prosessien erinomainen ymmärrys ja teknisten ratkaisujen hallinta ovat Bilotille tärkeää 

osaamista. Bilotin toimeksiantoihin ja tarjoomaan kuuluvat myös ERP-järjestelmien erilaiset tekniset ja toiminnalliset 

kehitysprojektit, mukaan lukien koko ERP-alustan tekniset ja toiminnalliset päivityspalvelut. 

 

Bilotin kansainvälistyminen 

 

Bilot aloitti liiketoiminnan Puolassa tytäryhtiönsä Bilot Sp. z o.o.:n kautta vuonna 2014 ja Ruotsissa tytäryhtiönsä Bilot 

AB:n kautta vuonna 2019. 

 

Bilot ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen merkittävästi ulkopuolista rahoitusta. Kansainvälistyminen on tapahtunut 

palkkaamalla kohdemaahan paikallisia johtohenkilöitä, jotka ovat rekrytoineet avainhenkilöitä myyntiin ja asiantuntija-

rooleihin. Yhtiöesitteen päivämääränä Puolan liiketoiminta koostuu paikallisille markkinoille suunnatusta palvelutuotan-

nosta ja viennistä Suomeen Bilotin omiin projekteihin. Yhtiön tavoitteena on olla jatkossakin sekä paikallinen toimija 

että palvelukumppani kaikilla kotimarkkinoillaan. 

 

Bilotin tytäryhtiöllä Bilot Sp. z o.o.:lla on Puolassa paikallisia asiakkaita, joille toimitetaan samaa palvelukokonaisuutta 

kuin Suomessa. Bilot Sp. z o.o.:lla on toimipaikat Poznańissa ja Varsovassa. Bilot Sp. z o.o. palvelee myös Puolan ulko-

puolisia asiakkaita muun muassa Saksassa ja Sveitsissä. Bilotin ruotsalaisen tytäryhtiön Bilot AB:n liiketoiminta käyn-

nistyi vuoden 2019 alussa, ja ensimmäiset asiakasprojektit aloitettiin kesäkuussa 2019. Bilot toimii SAP-kumppanina ja 

lisenssijälleenmyyjänä sekä Puolassa että Ruotsissa. 

 

Yhtiö selvittää toiminnan mahdollista laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille, kuten muihin Pohjoismaihin, 

Saksaan, Benelux-maihin ja Ranskaan. 

 

Seuraavissa kaavioissa on esitetty Yhtiön Puolan ja Ruotsin tytäryhtiöiden liikevaihdon kehitys vuodesta 2017 vuoteen 

2019 sekä Yhtiön liikevaihdon jakautuminen maittain vuonna 2019. Liikevaihdon kehitystä kuvaavat luvut on johdettu 

yhtiöiden tilinpäätöksistä. Puolan ja Ruotsin liikevaihdon kehitystä kuvaava kaavio esittää kunkin tytäryhtiön liikevaih-

don ennen Bilot-konsernin sisäisen liikevaihdon eliminointeja, kun taas liikevaihdon jakautumista maittain kuvaava kaa-

vio esittää kunkin maan liikevaihdon Bilot-konsernin sisäisen liikevaihdon eliminointien jälkeen. Tilikaudella 2019 Puo-

lan tytäryhtiön konsernin sisäinen palvelumyynti oli noin 1,4 miljoonaa euroa. Ruotsin tytäryhtiöllä ei ollut konsernin 

sisäistä palvelumyyntiä tilikaudella 2019. 
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Asiakkaat 

 

Bilotin asiakaskunta on laajentunut vakaasti, ja Yhtiöesitteen päivämääränä Bilotilla on yli sata asiakasta. Pääosa Bilotin 

asiakkaista on suuria ja keskisuuria suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. 

 

Vaikka Yhtiöllä ei ole erityistä toimialafokusta, valtaosa sen asiakkaista toimii valmistavan teollisuuden, tukku- ja vähit-

täiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilla. Bilot on päättänyt keskittyä asiakasseg-

mentteihin, joissa sen neuvotteluasema on hyvä ja joissa myyntiprosessin kustannukset ovat kohtuulliset.  

 

 

 

 
 

Liikevaihdon jakauma toimialoittain, asiakkaan liikevaihdon mukaan ja asiakkaittain tilikaudella 2019. 

 

Viiden suurimman asiakkaan osuus Yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2019 oli yhteensä noin 39 prosenttia ja tilikaudella 

2018 yhteensä noin 35 prosenttia. Yhtiöllä ei ole merkittävissä määrin omaa ohjelmistotuotemyyntiä. 
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Alla on esitelty Yhtiön valikoituja asiakasreferenssejä: 

Strategia 

Bilot on asiakkaan ydinliiketoimintaa tukeva strateginen kumppani, jonka fokuksessa on asiakkaan asiakas. 

Bilotin strategian päätavoitteita ovat kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin, laajentuminen uusiin markkinaseg-

mentteihin ja kansainvälistyminen. Bilotin tavoitteena on vahvistaa palvelutarjoomaansa ja laajentaa asiakaskuntaansa 

suurten yritysten lisäksi entistä enemmän myös keskisuuriin yrityksiin. Yhtiön näkemyksen mukaan sen kasvu perustuu 

erityisesti hyvään palvelumaineeseen, asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja monipuoliseen erikoisosaa-

miseen. 

Yhtiö pyrkii strategiansa mukaisesti rakentamaan mainettaan toimialansa ajatusjohtajana muun muassa investoimalla te-

koälyyn. Bilotin tavoitteena on olla alansa edelläkävijä, joka tunnistaa yrityksiin voimakkaimmin vaikuttavat digitaaliset 

innovaatiot ja muuntaa ne asiakkaidensa liiketoimintaa ja kilpailuetua uudelle tasolle rakentaviksi kokonaisvaltaisiksi 

ratkaisuiksi. 

 Bilotin pitkän aikavälin strategian kulmakivet ovat seuraavat: 

• Ylivertaisen digitaalisen asiakaskokemuksen tarjoaminen asiakkaiden asiakkaille

o Bilotin liiketoimintastrategian keskiössä on asiakkaan asiakas. Yhtiön asiantuntijapalveluiden ja ohjel-

mistoratkaisujen avulla parannetaan asiakkaiden kaupallista kyvykkyyttä ja asiakkaiden tarjoamaa pal-

velukokemusta digitalisaation keinoin.

• Kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin

o Bilotin pitkän aikavälin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin Suomessa ja kan-

sainvälisesti.

• Kohdemarkkinan laajentaminen
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o Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on laajentaa kohdemarkkinaansa, tarjota palveluitaan suuryritysten 

ohella entistä laajemmin myös keskisuurille yrityksille ja parantaa kilpailuasemaansa uusilla asiakas-

segmenteillä. Yhtiö aikoo laajentaa digitaalisia ratkaisujaan ja teknologiaportfoliotaan muun muassa 

uudistamalla yhteistyöverkostoaan valikoiduilla laadukkailla teknologiaekosysteemeillä. 

• Kansainvälistyminen 

o Kansainvälistymisstrategiansa mukaisesti Yhtiö aikoo kohdistaa resursseja markkina-asemansa vahvis-

tamiseen ja uusien työntekijöiden rekrytointiin erityisesti Puolassa ja Ruotsissa. Yhtiö selvittää lisäksi 

aktiivisesti toiminnan mahdollista laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille, kuten muihin 

Pohjoismaihin, Saksaan, Benelux-maihin ja Ranskaan. 

 

Bilot katsoo, että sen strategian toteutumisen kannalta ratkaisevia tekijöitä ovat etumatkan säilyttäminen henkilöstön 

osaamisessa, keskittyminen oikeisiin yhteistyökumppanuuksiin, aseman vahvistaminen Ruotsissa ja Puolassa, kyky rek-

rytoida ja sitouttaa alan parhaat asiantuntijat sekä asiakastyytyväisyys ja tunnettuuden parantaminen. 

 

Yhtiön vahvuudet ja kilpailuedut 

 

Yhtiön johto uskoo seuraavien olevan Yhtiön keskeisiä vahvuuksia ja kilpailuetuja: 

 

Bilot toimii kasvavilla markkinoilla 

 

Yhteiskunnan digitalisaatio megatrendinä laajenee Yhtiön näkemyksen mukaan edelleen, ja toimialalla 

on runsaasti käyttämätöntä kasvupotentiaalia. Yhtiö uskoo asiakaskokemusta ja kaupallista kyvykkyyttä 

tukevien palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin pilvipohjaisten sovellusratkaisujen tarpeen kasva-

van. Lisäksi Yhtiö näkee kansainvälistymisen avaavan uusia kasvumahdollisuuksia Pohjois- ja Keski-

Euroopan laajoilla markkinoilla. 

 

Bilotilla on laaja ja kasvava asiakaskunta 

 

Bilotin asiakaskunta muodostuu omien toimialojensa johtavista, tunnetuista ja arvostetuista yrityksistä. 

Yhtiöllä on hyvä maine ja syvällistä toimialaosaamista muun muassa valmistavan teollisuuden, tukku- ja 

vähittäiskaupan, palveluiden, kuluttajatuotteiden sekä elintarviketeollisuuden aloilta. Laaja, lojaali ja 

kasvava asiakaskunta sekä pitkät ja laajenevat asiakassuhteet ovat osoitus luottamuksesta Yhtiötä koh-

taan. Yhtiö uskoo asiakkaiden valitsevan entistä useammin innovaatio-, kehitys- ja projektikumppanik-

seen paikallisen toimijan, joka tarjoaa palveluita ketterästi ja laadukkaasti lähellä asiakasta. 

 

Bilotilla on monipuolinen palveluportfolio ja vahvoja kumppanuuksia 

 

Bilot tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman digitaalisia palveluita ja ratkaisuja asiakaspolun eri vai-

heisiin sekä tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä älykkäitä myynnin ja markkinoinnin työkaluja. Yhtiöllä 

on myös tunnustettua huippuosaamista ja Yhtiön näkemyksen mukaan Suomessa vahva markkina-asema 

johtavissa ohjelmistoalustoissa ja keskeisissä teknologiaekosysteemeissä (esimerkiksi SAP ja Microsoft) 

sekä niiden integroinnissa saumattomaksi osaksi asiakkaiden liiketoimintaa. Vahvan alustaosaamisensa 

ansiosta Bilot voi rakentaa asiakkailleen uudenlaisia laajoja palveluratkaisuja, joita pelkkä analytiikka-

toimittaja ei voi toteuttaa. Yhtiö ymmärtää asiakkaidensa tarpeita ja kriittisiä liiketoimintajärjestelmiä ja 

toimii asiakkaidensa liiketoiminnan kehittämisen strategisena kumppanina. 

 

Bilot panostaa kasvuun 

 

Bilot on kasvanut historiassaan kannattavasti, vuosina 2017–2019 keskimäärin noin 12 prosentin vuosi-

vauhtia. Kannattavalle kasvulle on Yhtiön näkemyksen mukaan edellytykset myös tulevaisuudessa, eikä 

Yhtiön liiketoiminta ole pääomaintensiivistä. 

 

Bilotin kansainvälistyminen on hyvässä vauhdissa, ja Yhtiöllä on kansainvälisiä asiakkaita sekä toimi-

pisteet Ruotsissa ja Puolassa. Potentiaaliset yritysostot Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa sekä uudet 

teknologiaekosysteemit ja osaamisalueet, kuten tekoäly, tarjoavat mahdollisuuksia kasvuun. 
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Bilotin henkilöstö koostuu oman alansa kokeneista ja sitoutuneista huippuosaajista 

 

Bilot syntyi intohimosta luoda alan paras työpaikka alan parhaille osaajille. Yhtiön hyväksi havaittu toi-

mintamalli, arvomaailma, organisaatiorakenne ja -kulttuuri, rekrytointistrategia, sitouttamismallit ja asia-

kaskunta ovat luoneet erityisesti huippuasiantuntijoita houkuttelevat puitteet. Jo vuosia sitten aloitettu 

suunnitelmallinen uraansa aloittelevien asiantuntijoiden rekrytointi ja kehittämiskäytännöt ovat taanneet 

myös kasvun skaalautumisen. 

 

Bilotin henkilöstö koostuu oman alansa kokeneista ja sitoutuneista huippuosaajista, joita ohjaavat henki-

löstön itsensä määrittelemät arvot. Niissä sitoudutaan muun muassa aloitteellisuuteen, lupausten pitämi-

seen, laadukkaaseen palveluun ja yhdessä oppimiseen. Yhtiöesitteen päivämääränä lähes kolmannes Yh-

tiön henkilöstöstä on myös Yhtiön osakkeenomistajia. Yhtiö panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittä-

miseen ja kiinnittää erityistä huomiota työntekijöidensä hyvinvointiin. Yhtiön näkemyksen mukaan Yh-

tiön henkilöstön vaihtuvuus on ollut viime vuosina toimialaan nähden vähäistä. 

 

Missio, visio ja arvot 

 

Yhtiön missiona on parantaa asiakkaidensa kaupallista kyvykkyyttä kehittämällä ylivertaista palvelukokemusta. 

 

Yhtiön visiona on olla kansainvälisesti tunnettu digitaalisen asiakaskokemuksen edelläkävijä ja asiakkaidensa strateginen 

kumppani, joka tunnetaan kyvystään tunnistaa merkittävimmät innovaatiot ja tuottaa niistä kilpailuetua asiakkailleen. 

 

Bilotin henkilöstö on määritellyt Yhtiön arvoiksi seuraavat: 

 

Meillä on rohkeutta olla edelläkävijä 

 

Olemme päässeet pitkälle rohkealla etenemisellä. Olemme osaavia asiantuntijoita ja tiedämme, mikä kan-

nattaa ja mikä ei – ja siksi uskallamme ottaa riskejä. Olemme edelläkävijä, jolla on kyky vaistota mark-

kinoiden seuraavat suuntaukset. 

Arvostamme aitoutta 

 

Arvostamme yksilöä ja yksilöllisyyttä, ja annamme jokaisen olla omanlaisensa. Uskallamme toimia avoi-

mesti sekä työyhteisössä että asiakassuhteissa. Haluamme oppia uutta ja pyydämme tarvittaessa apua toi-

siltamme. Mahdollistamme joustavat työjärjestelyt erilaisten elämäntilanteiden mukaan. 

Olemme yksi Bilot 

 

Meidät tunnetaan reilusta asenteestamme. Vaalimme yhteisöllisyyttä yli tiimirajojen ja opimme toisil-

tamme. Bilot on läpinäkyvä organisaatio sekä työntekijöilleen että asiakkailleen. Tiedämme, mitä eri tii-

meissä tehdään, ja viihdymme yhdessä. Sisäisissä prosesseissa ja asiakassuhteissa olemme yksi Bilot. 

Suhtaudumme sitoutuneesti 

 

Olemme aloitteellisia, vastaamme omista tekemisistämme ja hoidamme työmme aina tyylikkäästi lop-

puun. Palvelemme erinomaisesti ja tarjoamme sitä, mitä asiakas todella tarvitsee. Autamme ja tuemme 

toisiamme sekä työssä että vapaalla. 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Bilotin tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2024 mennessä. Kasvu on tarkoitus saavuttaa 

orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin. 

 

Bilotin keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla 

(EBITA). 
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Osingonjakopolitiikka 

 

Yhtiön hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 

30 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna 

Yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita. 

 

Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kas-

savirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki 

Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 

 

Henkilöstö 

 

Bilot-konsernin henkilöstön lukumäärä Yhtiöesitteen päivämääränä on noin 140. Bilotin organisaatio on kansainvälinen, 

ja sen työntekijät edustavat Yhtiöesitteen päivämääränä 15:tä eri kansallisuutta. 

 

Bilotin tavoitteena on ollut alusta asti tarjota alan paras työpaikka parhaille osaajille ja vahvistaa siten tunnettuuttaan ja 

kiinnostavuuttaan työnhakijoiden keskuudessa. Yhtiö panostaa merkittävästi henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hy-

vinvointiin sekä kiinnittää erityistä huomiota koulutukseen, yrityskulttuuriin sekä viihtyisiin ja toiminnallisesti monipuo-

lisiin toimitiloihin. Yhtiö katsoo, että moderneista työvälineistä, työssä jaksamisesta ja elämänhallinnasta huolehtiminen 

sekä varhainen puuttuminen ongelmiin parantavat työn tuottavuutta ja henkilöstön sitoutumista sekä ovat tärkeä arvolu-

paus rekrytoinnissa. 

 

Bilotin työntekijät ovat pääosin kokeneita asiantuntijoita, koska Yhtiön toimeksiannot ovat usein toiminnallisesti ja tek-

nisesti laajoja ja vaativia. Rekrytointi on painottunut seniorikonsultteihin, järjestelmäarkkitehteihin ja projektipäälliköi-

hin. Bilotin asiantuntijoista yli 60 prosentilla on yli kahdeksan vuoden relevantti ammatillinen työkokemus, ja monilla on 

alalta yli 15 vuoden kokemus. Yhtiö on rekrytoinut ja kouluttanut toimintansa alusta alkaen systemaattisesti myös uransa 

alkuvaiheessa olevia asiantuntijoita. Bilotilla aloitteleva asiantuntija työskentelee usein kokeneemman asiantuntijan työ-

parina ja työnohjauksessa (mestari–kisälli -malli) ja pääsee siten heti aitoon asiakasprojektiympäristöön. 

 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty Bilotin henkilöstö jaoteltuna työkokemusvuosien ja senioriteetin mukaan: 

 

 
 

Työurat Bilotilla ovat Yhtiön arvion mukaan alan muihin toimijoihin verrattuna ja huomioiden Yhtiön iän ja kasvuvauh-

din kohtalaisen pitkiä. Vuoden 2020 alussa työsuhteen keskipituus oli noin 5,1 vuotta ja noin kolmannes työntekijöistä 

oli ollut Yhtiön palveluksessa yli seitsemän vuotta. Tämä on Yhtiön näkemyksen mukaan osoitus sitoutumisesta ja työssä 

viihtymisestä. Kasvun myötä Yhtiön on ollut mahdollista rakentaa kiinnostavia urapolkuja vastaamaan ammatillisiin ke-

hitysvaatimuksiin. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2019 oli noin 38 vuotta. Henkilöstöstä noin 25 prosenttia on naisia. 

 

Yhtiön työntekijät ovat tyypillisesti houkutelleet sopivia työnhakijoita omista verkostoitaan, ja suuri osa nykyisistä työn-

tekijöistä on rekrytoitu henkilöstön suositusten kautta. Rekrytointi tapahtuu tavallisesti useassa eri vaiheessa, joissa myös 

palkattavan tulevat työtoverit pääsevät haastattelemaan työnhakijaa ja tutustumaan häneen. Tällä pyritään yhtäältä var-

mistamaan yhteensopivuus tulevan tiiminjäsenen kanssa, ja toisaalta osallistamaan organisaatio rekrytointiprosessiin. 
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Alihankkijat 

 

Yhtiön liiketoimintamalliin tuo joustavuutta palveluiden tuotannossa käytettävä kattava alihankkijaverkosto, joka koos-

tuu sekä alihankkijapalveluita tarjoavista asiantuntijayhteisöistä että alan kokeneista freelancer-yrittäjistä. Alihankkijat 

ovat useimmiten alansa huippuasiantuntijoita, joilla on teknistä erikoisosaamista ja vuosien kokemus alaltaan. Yhtiö käyt-

tää alihankkijoita Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö tekee alihankkijoidensa kanssa tavallisesti puitesopimuksia, 

joiden mukaisia ehtoja sovelletaan myöhempiin projekti- ja tilauskohtaisiin sopimuksiin. Yhtiön käyttämien alihankki-

joiden määrä vaihtelee vuosittain, ja vuonna 2019 Yhtiöllä oli alihankkijoina yhteensä noin 20 henkilöä. 

 

Organisaatio 

 

Yhtiöllä on hallituksen ja johtoryhmän lisäksi myynti- ja markkinointitiimi, talous- ja henkilöstöhallintotiimi sekä kahteen 

itsenäiseen liiketoimintayksikköön jaettu palvelutuotanto: Customer Experience ja Intelligent Enterprise. Käytännössä 

organisaatio on matriisi, jossa liiketoiminta-alueet kattavat Yhtiön kaikki maayhtiöt. Nämä kuitenkin organisoituvat pai-

kallisesti itsenäisinä yhtiöinä. 

 

Liiketoimintayksiköt jakautuvat ratkaisualue- ja/tai osaamisaluekohtaisiin tiimeihin, joiden kokoonpanoa ja painopisteitä 

muutetaan dynaamisesti vallitsevien olosuhteiden, kysynnän, tarjonnan ja strategian mukaisesti.  

 

Customer Experience -liiketoimintayksikkö sisältää markkinoinnin, myynnin ja verkkokauppaohjelmistojen asiantuntija-, 

projekti- ja jatkuvat palvelut. Intelligent Enterprise -liiketoimintayksikkö kattaa tiedolla johtamisen, analytiikan, teko-

älyn, prosessikehityksen sekä integraatio- ja asiakaskohtaisen ohjelmistokehityksen asiantuntija-, projekti- ja jatkuvat 

palvelut. 

 

Yhtiön johtoryhmän tavoitteena on luoda luova ja korkean tuottavuuden toimintaympäristö, varmistaa Yhtiön strateginen 

kilpailuetu, tuottaa tukipalveluita ja kehittää liiketoimintoja sekä mahdollistaa organisaation kyky tuottaa arvoa asiak-

kaille. Yhtiö siirtyi vuonna 2016 itseohjautuvuuteen pohjautuvaan organisaatiorakenteeseen, jossa pyrkimyksenä on siir-

tyä kohti itsenäisistä yksiköistä koostuvaa verkostoa, jossa luovutaan hierarkiasta, vähennetään hallinnollisia rooleja sekä 

osallistetaan työntekijöitä siirtämällä asiakas- ja projektitiimeille enemmän valtaa ja vastuuta. Liiketoimintayksiköillä on 

yhdessä asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet, jotka on linjattu pitkällä aikavälillä ja jotka hallitus asettaa vuosittain toi-

mivan johdon esityksen perusteella. 

 

Yhtiön johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano on esitetty alla. 

 

 
 

Oikeudellinen rakenne 

 

Bilot-konserniin kuuluvat Yhtiön lisäksi Yhtiön tytäryhtiöt Bilot Sp. z o.o. ja Bilot AB. 

 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Bilot Sp. z o.o.:n kotipaikka on Poznań, Puola ja Bilot AB:n kotipaikka on Tukholma, 

Ruotsi. 
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Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on BCore Oy ja jonka kotipaikka on Tampere. BCore Oy on 

Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 77,08 prosentin omistusosuudella, mutta 31.12.20219 toteutetun liiketoimintakau-

pan jälkeen BCore Oy ei ole enää osa Bilot Oyj:n liiketoiminnallista kokonaisuutta. 

 

Yhtiön konsernirakenne on esitetty alla. 

 

 
 

 

Viimeaikaiset tapahtumat 

 

Yhtiö jakoi 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta 2019 osinkoina noin 580 tuhatta euroa. 

 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.2.2020 maksuttomasta osakeannista, jossa kullekin Yhtiön osakkeenomistajalle 

annettiin maksutta Yhtiön uusia osakkeita heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin Yhtiön 

Osaketta kohti annetaan 249 Yhtiön uutta osaketta (ns. split). 

 

Merkittävimmät tehdyt ja tulevat investoinnit 

 

Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole meneillään merkittäviä investointeja, eikä Yhtiö ole tehnyt päätöksiä merkittävistä investoin-

neista. Yhtiö kuitenkin käyttää merkittävissä määrin taloudellisia resurssejaan strategisiin kehityskohteisiin, kuten Ruot-

sin liiketoiminnan käynnistämiseen, henkilöstön koulutukseen sekä tarjooman kehittämiseen etenkin analytiikan ja teko-

älyn alueilla. 

 

Oikeudenkäynnit 

 

Yhtiö ei ole Yhtiöesitteen päivämäärää edeltävän 12 kuukauden aikana ollut osallisena sellaisessa hallintomenettelyssä, 

oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä, jolla voi olla tai jolla on ollut merkittävä vaikutus Yhtiön taloudelliseen 

asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen tällaisen menettelyn alkamisen uhasta. 

 

Sopimukset 

 

Yhtiöllä on asiakkaidensa kanssa sekä määräaikaisia että toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia. Suurin osa Yhtiön 

liikevaihdosta perustuu kertaluontoisiin projektisopimuksiin. Yhtiöllä on asiakkaidensa kanssa myös voimassa olevia 

puitesopimuksia. Yhtiöllä ei ole merkittäviä yksittäisiä asiakassopimuksia. 

 

Yhtiö on tehnyt sopimuksen Lago Kapital Oy:n kanssa Yhtiön Osakkeiden markkinatakauksesta, jonka tavoitteena on 

edistää Yhtiön osakkeen likviditeettiä ja pienentää Yhtiön Osakkeiden osto- ja myyntitarjousten eroa. 
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Osakassopimus 

Yhtiö ja sen osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 8.6.2018 osakassopimukseen, joka sisältää muun muassa Osakkeiden 

vapaata luovutettavuutta koskevia rajoituksia ja Osakkeita koskevan Yhtiön lunastusoikeuden. Osakassopimus päättyy 

ennen Listautumisen toteuttamista. 

Immateriaalioikeudet 

Bilot on suojannut Bilot-logon EU-tavaramerkillä ja Madridin pöytäkirjan mukaisella kansainvälisellä rekisteröinnillä. 

Lisäksi Yhtiö on rekisteröinyt BILOT-sanamerkin Singaporessa. Yhtiö on myös hakenut BILOT-sanamerkin rekisteröin-

tiä Yhdysvalloissa sekä Bilot-logoa koskevan tavaramerkin rekisteröintiä Yhdysvalloissa ja Singaporessa, ja näiden ha-

kemusten käsittely on Yhtiöesitteen päivämääränä kesken. Lisäksi Yhtiö on hakenut Bilot-sanamerkin rekisteröintiä 

EU:ssa, mutta hakemus on hylätty syksyllä 2019 väitteen johdosta. 

Vakuutukset 

Yhtiön johto katsoo, että Yhtiöllä on toimialaansa nähden tavanomainen ja riittävä vakuutusturva, joka sisältää muun 

muassa vastuuvakuutuksen, omaisuusvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on riittävästi käyttöpääomaa kattamaan Yhtiön nykyiset tarpeet Listautumi-

sen päivämäärää seuraavien 12 kuukauden ajaksi. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.12.2019 tilanteessa perustuen Bilot-kon-

sernin tilintarkastettuun taseeseen 31.12.2019.  

 

(tuhatta euroa) 

1.1.2019–31.12.2019 

 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

  

Lyhytaikaiset korolliset velat  

Vakuudettomat 0 

Vakuudelliset 0 

Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 0 

  

Pitkäaikaiset korolliset velat  

Vakuudettomat 108 

Vakuudelliset 0 

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 108 

  

Oma pääoma  

Osakepääoma 18 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 911 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 107 

Tilikauden voitto (tappio) 1 159 

Oma pääoma yhteensä 3 196 

  

Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä 3 304 

  

Nettovelkaantuneisuus  

  

Käteisvarat ja muut rahavarat 1 5761 

Lyhytaikaiset korolliset velat 0 

Lyhytaikainen korollinen nettokassa 1 576 

  

Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 108 

Pitkäaikaiset lainat muilta 0 

Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 108 

  

Nettokassavarallisuus 1 468 

  

 
Viitteet: 

1) Yhtiö on 31.12.2019 päättyneen tilikauden jälkeen maksanut osinkoina noin 580 tuhatta euroa.  
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Bilot-konsernin konsolidoidusta tilinpäätöksestä tilikaudelta 1.1.2019–

31.12.2019. Bilot-konsernin muodostavat sen emoyhtiö Bilot Oyj ja sen tytäryhtiöt Bilot Sp. z o.o. ja Bilot AB. Yhtiön 

tilintarkastettu konsernitilinpäätös 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mu-

kaisesti. Alla esitetyt taloudelliset tiedot eivät sisällä kaikkia Yhtiön konsernitilinpäätöksen sisältämiä tietoja.  

Yhtiö toteutti konsernirakenteensa selkeyttämiseksi 31.12.2019 liiketoimintakaupan, jossa Yhtiö hankki BCore Oy:n hal-

lintopalveluliiketoiminnan. BCore Oy on Yhtiön suurin osakkeenomistaja noin 77,08 prosentin omistusosuudella, mutta 

liiketoimintakaupan jälkeen BCore Oy ei ole enää osa Yhtiön liiketoiminnallista kokonaisuutta eikä Bilot-konsernia. 

Bilot Oyj:n laatima konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 sisältää Bilot-konsernin taseen, tuloslas-kelman 

ja rahoituslaskelman liiketoimintakaupan jälkeisen konsernirakenteen mukaisesti tilikausilta 1.1.2018–31.12.2018 ja 

1.1.2019–31.12.2019. Tätä konsernitilinpäätöstä ja siihen sisältyviä taloudellisia tietoja tilikausilta 1.1.2018–31.12.2018 

ja 1.1.2019–31.12.2019 koskeva tilintarkastuskertomus on tämän Yhtiöesitteen liitteenä. 

BCore Oy:n tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 laatimaan konsernitilinpäätökseen sisältyvät taloudelliset tiedot tilikau-

delta 1.1.2018–31.12.2018 eivät ole vertailukelpoisia alla esitettyjen tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 taloudellisten tieto-

jen kanssa liiketoimintakaupasta ja konsernirakenteen selkeyttämisestä johtuen. 

Alla esitettyjä taulukoita on luettava yhdessä kohdassa ”Huomioita taloudellisesta kehityksestä” esitettyjen tietojen sekä 

Yhtiön tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen kanssa. 

(tuhatta euroa) 

1.1.2019–31.12.2019 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

1.1.2018–31.12.2018 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

Liikevaihto 18 461 16 593 

Liiketoiminnan muut tuotot 165 1 

Materiaalit ja palvelut 

Ostot tilikauden aikana -602 -568

Ulkopuoliset palvelut -1 998 -1 576

Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 600 -2 144

Henkilöstökulut 

Palkat ja palkkiot -8 841 -8 049

Eläkekulut -1 474 -1 417

Muut henkilöstösivukulut -674 -611

Henkilöstökulut yhteensä -10 990 -10 076

Poistot ja arvonalentumiset 

Suunnitelman mukaiset poistot -134 -153

Konserniliikearvon poisto -59 -35

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -193 -187

Liiketoiminnan muut kulut -3 229 -2 824

Liikevoitto (-tappio) 1 613 1 362 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Muut korko- ja rahoitustuotot 24 44 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -189 -59

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -164 -15

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 448 1 347 
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Tilikauden verot -331 -274 

Laskennalliset verot 42 17 

   

Tilikauden voitto (tappio) 1 159 1 090 

   

 

 

TASE 

 

 

(tuhatta euroa) 

31.12.2019 

 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

31.12.2018 

 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

   

Pysyvät vastaavat   

   

Aineettomat hyödykkeet   

Kehittämismenot - 7 

Konserniliikearvo 684 559 

Muut aineettomat hyödykkeet 3 4 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 687 569 

   

Aineelliset hyödykkeet   

Koneet ja kalusto 318 178 

Muut aineelliset hyödykkeet 6 6 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 323  184 

   

Pysyvät vastaavat yhteensä 1 011  753 

   

Vaihtuvat vastaavat   

   

Pitkäaikaiset saamiset   

Lainasaamiset 560  647 

Laskennalliset verosaamiset 90  48 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 650  695 

   

Lyhytaikaiset saamiset   

Myyntisaamiset 3 358 3 528 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 43 0 

Lainasaamiset 63 56 

Muut saamiset 50 63 

Siirtosaamiset 131 219 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 3 645 3 866 

   

Rahat ja pankkisaamiset 1 576 1 353 

   

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 5 871 5 914 

   

Vastaavaa yhteensä 6 882  6 667 

   

   

Oma pääoma   

Osakepääoma 18 18 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 911 1 894 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 107 183 

Tilikauden voitto (tappio) 1 159 1 090 

Oma pääoma yhteensä 3 196 3 185 
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Vieras pääoma 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

Lainat rahoituslaitoksilta 108 108 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 108 108 

Lyhytaikainen vieras pääoma 

Saadut ennakot 142 66 

Ostovelat 337 403 

Velat saman konsernin yrityksille 14 12 

Muut velat 850 924 

Siirtovelat 2 235 1 968 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 3 578 3 374 

Vieras pääoma yhteensä 3 686 3 482 

Vastattavaa yhteensä 6 882 6 667 

RAHOITUSLASKELMA 

(tuhatta euroa) 

1.1.2019–31.12.2019 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

1.1.2018–31.12.2018 

Bilot-konserni 

FAS 

(Tilintarkastettu) 

Liiketoiminnan rahavirta: 

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 448 1 347 

Poistot ja arvonalentumiset 193 187 

Rahoitustuotot ja -kulut 164 15 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 806 1 550 

Käyttöpääoman muutos: 

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis. (-) / väh. (+) 270 -372

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 265 352

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 342 1 530

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -188 -58

Saadut korot liiketoiminnasta 24 42

Maksetut välittömät verot -395 -439

Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 783 1 075 

Investointien rahavirta: 

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -451 -131

Tytäryrityksien hankinnat vähennettynä hankintahetken raha-

varoilla 
- 102 

Investointien rahavirta (B) -451 -29

Rahoituksen rahavirta: 

Maksullisen oman pääoman lisäys 97 370 

Omien osakkeiden hankkiminen -155 -36

Omien osakkeiden myynti - 39

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - -72

Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 009 -812

Konsernirahoituksen muutos -41 43

Rahoituksen rahavirta (C) -1 108 -468
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Rahavarojen muutos (A + B + C) 223 579 

Raharavarat tilikauden alussa 1 353 774 

Rahavarat tilikauden lopussa 1 576 1 353 

TUNNUSLUVUT 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

1.1.2019–31.12.2019 

Bilot-konserni 

FAS 

1.1.2018–31.12.2018 

Bilot-konserni 

FAS 

Liikevaihto, 1 000 euroa 18 4611 16 5931 

Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa 1 806 1 550 

% liikevaihdosta 9,8 % 9,3 % 

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA), 1 000 euroa 1 672 1 397 

% liikevaihdosta 9,1 % 8,4 % 

Liikevoitto (EBIT), 1 000 euroa 1 6131 1 3621 

% liikevaihdosta 8,7 % 8,2 % 

Tilikauden voitto (tappio), 1 000 euroa 1 1591 1 0901 

% liikevaihdosta 6,3 % 6,6 % 

Omavaraisuusaste, % 47,4 % 48,3 % 

Nettovelkaantumisaste, % -45,9 % -39,1 %

Oman pääoman tuotto, % 36,3 % 34,2 %

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 134 114 

Viitteet: 

1) Tilintarkastettu.



45 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet 

Käyttökate (EBITDA) = 
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henki-

löstökulut – liiketoiminnan muut kulut 

Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / liikevaihto 

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 

(EBITA) 
= Liikevoitto + konserniliikearvon poisto 

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja 

liikevaihdosta, % 
= Liikevoitto ilman liikearvon poistoja / liikevaihto 

Liikevoitto (EBIT) = 
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henki-

löstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset 

Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / liikevaihto 

Tilikauden voitto (tappio) liikevaih-

dosta, % 
= Tilikauden voitto (tappio) / liikevaihto 

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä / (taseen loppusumma – saadut ennakot) 

Nettovelkaantumisaste, % = (Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset) / Oma pääoma yhteensä 

Oman pääoman tuotto, % 1 = Tilikauden voitto (tappio) / oma pääoma keskimäärin tilikauden aikana 

Viitteet: 

1) Tilikauden 1.1.2018–31.12.2018 osalta tunnusluku on laskettu käyttäen omaa pääomaa tilikauden lopussa.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäyttäminen 

Yhtiö esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja FAS:n mukaisesti laadituissa Bilot-konsernin tuloslaskelmissa ja taseissa esite-

tyille tunnusluvuille. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää Yhtiötä koske-

vaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille Yhtiön tuloksesta ja taloudelli-

sesta asemasta ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä. Seuraavassa taulukossa esitetään 

käyttökatteen täsmäytys liikevoittoon ja liikevoiton ilman liikearvon poistoja täsmäytys liikevoittoon. 

(Tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) 

1.1.2019–31.12.2019 

Bilot-konserni 

FAS 

1.1.2018–31.12.2018 

Bilot-konserni 

FAS 

Liikevoitto 1 6131 1 3621 

Suunnitelman mukaiset poistot 1341 1531 

Konserniliikearvon poisto 591 351 

Käyttökate (EBITDA) 1 806 1 550 

Liikevoitto 1 6131 1 3621 

Konserniliikearvon poisto 591 351 

Liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) 1 672 1 397 

Viitteet: 

1) Tilintarkastettu.
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HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ 

Seuraava katsaus tulisi lukea yhdessä muualla Yhtiöesitteessä esitettyjen taloudellisten tietojen ja Yhtiöesitteeseen si-

sällytetyn Bilot-konsernin tilintarkastetun tilinpäätöksen kanssa. Bilot Oyj -konsernin tilinpäätös on laadittu suomalai-

sen kirjanpitokäytännön mukaisesti.  

Huomioita taloudellisesta kehityksestä tilikaudella 2019 verrattuna tilikauteen 2018 

Liikevaihto 

Yhtiön liikevaihto oli 18,5 miljoonaa euroa vuonna 2019 (16,6 miljoonaa euroa vuonna 2018). Liikevaihto kasvoi 11,3 

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kysyntätilanne markkinoilla jatkui sekä Suomessa että Puolassa hyvänä. 

Liiketoiminnan muut tuotot 

Yhtiön liiketoiminnan muut tuotot vuonna 2019 olivat 165 tuhatta euroa (1 tuhatta euroa vuonna 2018), ja ne kasvoivat 

164 tuhatta euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden tuottojen kasvu johtui pääasiassa kilpailukiellon rikkomiseen 

liittyvästä korvauksesta (100 tuhatta euroa), Business Finlandin avustuksista, myyntikomissioista sekä käyttöomaisuuden 

myynnistä. 

Materiaalit ja palvelut 

Yhtiön materiaali- ja palvelukulut vuonna 2019 olivat 2,6 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa vuonna 2018) ja ne 

kasvoivat 21,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Materiaali- ja palvelukulujen kasvu johtui pääasiassa liiketoimin-

nan kasvusta johtuneesta lisääntyneesta alihankkijoiden käytöstä. 

Henkilöstökulut 

Yhtiön henkilöstökulut vuonna 2019 olivat 11,0 miljoonaa euroa (10,1 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja ne kasvoivat 

9,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen kasvu johtui henkilöstömäärän kasvusta. 

Liiketoiminnan muut kulut 

Yhtiön liiketoiminnan kulut vuonna 2019 olivat 3,2 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja ne kasvoivat 

14,4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kulut kasvoivat pääasiassa Ruotsin liiketoiminnan aloittamisen sekä Puolan 

jatkuneen kasvun johdosta. Suomessa kulut kasvoivat henkilöstön määrän kasvaessa. 

Käyttökate 

Yhtiön käyttökate vuonna 2019 oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja se kasvoi 16,5 prosenttia 

edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta Yhtiön 0,3 miljoonan euron panostuksesta Ruotsin liiketoiminnan käynnistämi-

seen. Yhtiön kulurakenne pysyi jokseenkin ennallaan ja liiketoiminnan kasvu näkyi suhteellisen kannattavuuden parane-

misena.  

Poistot 

Yhtiön poistot vuonna 2019 olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja ne kasvoivat 3,1 prosenttia 

edelliseen vuoteen verrattuna. Poistot pysyivät kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. 

Liikevoitto 

Yhtiön liikevoitto vuonna 2019 oli 1,6 miljoonaa euroa (1,4 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja se kasvoi 18,4 prosenttia 

edelliseen vuoteen verrattuna huolimatta Yhtiön 0,3 miljoonan euron panostuksesta Ruotsin liiketoiminnan käynnistämi-

seen. Yhtiön kulurakenne pysyi jokseenkin ennallaan ja liiketoiminnan kasvu näkyi suhteellisen kannattavuuden parane-

misena.  

Tuloverot 

Yhtiön tuloverot vuonna 2019 olivat 0,3 miljoonaa euroa (0,3 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja ne kasvoivat 12,6 pro-

senttia edelliseen vuoteen verrattuna.  
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Tilikauden voitto 

Yhtiön tilikauden voitto vuonna 2019 oli 1,2 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja se kasvoi 6,3 % 

prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden voittoa rasittivat vuonna 2019 noin 0,2 miljoonan euron rahoituskulut 

liittyen listautumiseen. 

Arvio lähitulevaisuuden kehityksestä 

Globaalissa talouskehityksessä on ollut kasvavaa epävarmuutta ja myös hidastumisen merkkejä, mutta Yhtiön arvion 

mukaan Yhtiön markkinoilla ei vielä näy merkittävää heikentymistä. On kuitenkin todennäköistä, että tämä tilanne hei-

jastuu Yhtiön asiakaskuntaan ja IT-investointien päätöksentekoon keskipitkällä aikavälillä. Tuoreimmat havainnot ta-

louskehityksestä ovat mahdollisesti aiempaa myönteisempiä, mutta kehitystä on edelleen vaikea ennustaa.  

Bilotin pitkät perinteet myynnin ja markkinoinnin sekä näitä tukevan analytiikan IT-ratkaisujen toimittajana ovat Yhtiön 

näkemyksen mukaan omiaan parantamaan Yhtiön luottamusta omaan kilpailukykyyn. Lisäksi jatkuvat operatiiviset in-

vestoinnit uusiin teknologioihin ja osaamisalueisiin, kansainvälistyminen ja Puolan liiketoimintayksikön mahdollistamat 

near-shore-palvelut ovat omiaan säilyttämään Yhtiön vahvan kilpailukyvyn muuttuvilla markkinoilla. 

Rahoituksen lähteet ja riittävyys sekä investoinnit 

Rahavirrat ja rahoitustarve 

Yhtiö on rahoittanut liiketoiminnan ja investoinnit tulorahoituksella. 

Investoinnit 

Yhtiön investoinnit vuonna 2019 olivat 0,5 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa vuonna 2018), ja ne laskivat 37,1 pro-

senttia edelliseen vuoteen verrattuna. Investoinnit koostuivat vuonna 2019 liiketoimintakaupasta, jossa Bilot hankki hal-

lintopalvelut suurimmalta omistajaltaan BCore Oy:ltä, sekä laitehankinnoista. 

Tasetietoja 31.12.2019 

Varat 

Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 1,0 miljoonaa euroa 31.12.2019 (0,8 miljoonaa euroa 31.12.2018), joista 0,7 miljoonaa 

euroa koostui aineettomista hyödykkeistä ja 0,3 miljoonaa euroa aineellisista hyödykkeistä. 

Oma pääoma 

Yhtiön oma pääoma 31.12.2019 oli 3,2 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa 31.12.2018), joka muodostui Yhtiön osa-

kepääomasta, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, edellisten tilikausien voitoista sekä tilikauden voitosta. 

Korolliset velat 

Yhtiön korolliset velat olivat 31.12.2019 yhteensä 0,1 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 31.12.2018), ja ne pysyivät 

edellisvuoden tasolla. 

Korottomat velat 

Yhtiön korottomat velat 31.12.2019 olivat 3,6 miljoonaa euroa (3,4 miljoonaa euroa vuonna 31.12.2018), ja ne kasvoivat 

6,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Korottomien velkojen kasvu johtui pääasiassa lomapalkkavelan kasvusta 

henkilöstön määrän lisääntyessä. 
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Hallitus ja johto 

Hallitus 

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja 

valvoo Yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä hyväksyy merkittävät Yhtiön strategiaa, inves-

tointeja, organisaatiota, johdon palkitsemisjärjestelmää ja rahoitusta koskevat päätökset. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön 

strategian toteuttamisesta ja Yhtiön operatiivisten asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mu-

kaisesti. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiön hallituksen jäsenten työosoite on Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki. 

Alla on esitetty hallituksen jäsenet Yhtiöesitteen päivämääränä. 

Petri Niemi 

Hallituksen puheenjohtaja 2016 alkaen 

Syntymävuosi  1961 

Koulutus Teknillisen fysiikan diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu 

Päätoimi Toimitusjohtaja, G2 Invest Oy; hallitusammattilainen 

Työkokemus Senior Partner CapMan Oyj:ssä vuosina 1999–2011; Marketing Director Ericsson 

AB:ssa vuosina 1997–1999; Regional Director 3com Corporationissa vuosina 1994–

1997 ja Sales Director Sun Microsystem Inc.:ssa vuosina 1990–1993. 

Nykyiset luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja Liana Technologies Oy:ssä vuodesta 2019; hallituksen pu-

heenjohtaja Clausion Oy:ssä vuodesta 2018; hallituksen puheenjohtaja Autori Oy:ssä 

vuodesta 2018; hallituksen puheenjohtaja LeadDesk Oyj:ssä vuodesta 2017; hallituksen 

puheenjohtaja Next Games Oyj:ssä vuodesta 2017; hallituksen puheenjohtaja Wega 

Group Oy:ssä vuodesta 2017 ja hallituksen jäsen muun muassa Lounea Oy:ssä vuodesta 

2017.  

Petri Niemi on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Jussi Hauru 

Hallituksen jäsen 2006 alkaen  

Syntymävuosi  1975 

Koulutus KTM, Turun kauppakorkeakoulu 

Päätoimi Business Lead / Solution Architect, Bilot Oyj 

Työkokemus Managing Consultant SAP Finland Oy:ssä vuosina 2000–2006; IT Consultant RAMSE 

Consulting Oy:ssä vuosina 1999–2000 ja IT Operator Silja Line Service Oy:ssä vuosina 

1997–1999.  

Nykyiset luottamustoimet Hallituksen jäsen BCore Oy:ssä vuodesta 2008. 

Jussi Hauru ei ole riippumaton Yhtiöstä, sillä hän on työsuhteessa Yhtiöön ja on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä 

yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Jussi Hauru ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä 

hän on Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan BCore Oy:n hallituksen jäsen. 

Björn Mattsson 

Hallituksen jäsen 2018 alkaen 

Syntymävuosi  1956 
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Koulutus EFL and Stockholm Chamber of Commerce, Board and Corporate Governance Program 

with Diploma 

Päätoimi Regional VP Nordics, Anaplan Nordics AB 

Työkokemus Osakas Aveil AB:ssa vuodesta 2014; CEO Heads Svenska AB:ssa vuosina 2015–2018; 

Senior Advisor Heads Svenska AB:ssa vuosina 2014–2015; CEO Visma Agda AB:ssa 

vuosina 2012–2013; CEO Visma Software AB:ssa vuosina 2009–2013; Director Chan-

nels and Partners EMEA BMC Software BV:ssa vuosina 2007–2009; CEO BMC Soft-

ware Oy:ssä vuonna 2003; GM and CEO, the Nordic Countries Mercator Inc.:ssa vuo-

sina 2000–2003; Director Business Units, Northern Europe BMC Software BV:ssa vuo-

sina 1999–2000 ja Sales Director, Scandinavia and Finland, Boole & Baggage Europe 

(BBE) Ltd:ssa vuosina 1996–1999. 

Nykyiset luottamustoimet Bilot AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2018; &Frankly Pulse AB:n hallituksen jäsen vuo-

desta 2017 ja Remote Sync Holding AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2016. 

Björn Mattsson on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. 

Lauri Puolanne 

Hallituksen jäsen 2005 alkaen 

Syntymävuosi  1976 

Koulutus Kauppatieteiden ylioppilas, Helsingin kauppakorkeakoulu 

Päätoimi Solution Architect, Bilot Oyj 

Työkokemus SAP Senior Consultant SBS / Siemens Oy:ssä vuosina 2002–2005; Accounting Analyst 

/ SAP System Specialist Osuuspankkikeskus osk:ssa vuosina 2000–2002 ja Accounting 

Specialist Fort James Suomi Oy:ssä vuonna 1999. 

Nykyiset luottamustoimet Hallituksen puheenjohtaja BCore Oy:ssä vuodesta 2008. 

Lauri Puolanne ei ole riippumaton Yhtiöstä, sillä hän on työsuhteessa Yhtiöön ja on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä 

yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuoden ajan. Lauri Puolanne ei ole riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, 

sillä hän on Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan BCore Oy:n hallituksen puheenjohtaja. 

Toni Haapakoski 

Hallituksen jäsen 2020 alkaen 

Syntymävuosi  1975 

Koulutus KTM, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Päätoimi Executive Advisor 

Työkokemus Kansainvälisen liiketoiminnan johtaminen Bilot International Oy:ssä vuosina 2013–

2016 sekä Bilot Sp. z o.o.:ssa vuosina 2014–2019; Tableau Partner Manager Bilot 

Oyj:ssä vuosina 2016–2018; Key Account Manager Bilot Oyj:ssä vuosina 2011–2019; 

BI & Enterprise Performance Management Business Lead Bilot Oyj:ssä vuosina 2005–

2013; Senior Consultant Siemens Oy:ssä vuosina 2001–2005 ja Assistant Corporate Bu-

siness Controller Kesko Oyj:ssa vuosina 2000–2001. 

Nykyiset luottamustoimet Hallituksen jäsen BCore Oy:ssä vuodesta 2008. 

Toni Haapakoski ei ole riippumaton Yhtiöstä, sillä hän on työsuhteessa Yhtiöön. Toni Haapakoski ei ole riippumaton 

Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä hän on Yhtiön merkittävän osakkeenomistajan BCore Oy:n hallituksen 

jäsen. 
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Johto 

Alla on esitetty Yhtiön johtoryhmän jäsenet Yhtiöesitteen päivämääränä. 

Mika Tanner, toimitusjohtaja 2011 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2011 alkaen 

Syntymävuosi  1969 

Koulutus MBA, Henley Business College 

MMM, Metsäekonomia – Puumarkkinatiede, Helsingin yliopisto 

Ulkomaankaupan ylioppilasmerkonomi, Espoon kauppaoppilaitos 

Työkokemus Toimitusjohtaja BCore Oy:ssä vuosina 2011–2019; Director SAP France S.A.:ssa vuo-

sina 2008–2011; Director SAP Finland Oy:ssä vuosina 2005–2008; Sales Manager SAP 

Finland Oy:ssä vuosina 2000–2004 ja Management Consultant Jaakko Pöyry Consulting 

Oy:ssä vuosina 1998–2000. 

Nykyiset luottamustoimet Edumar Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2019, Bilot Sweden AB:n hallituksen puheen-

johtaja vuodesta 2018, Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varajäsen vuodesta 2016 ja 

Bilot Sp. z o.o.:n supervisory boardin jäsen vuodesta 2014. 

Mikko Marttinen, talousjohtaja 2020 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen 

Syntymävuosi  1976 

Koulutus Tradenomi, Karelia-ammattikorkeakoulu 

Työkokemus CFO Advily Oyj:ssä vuosina 2014–2019; Interim CEO Advily Oyj:ssä vuonna 2019; 

Finance Manager Manpower-Group Oy:ssä vuosina 2013–2014; Finance Manager Elan 

It Resource Oy:ssä vuosina 2008–2012; Controller TBWA\PHS Helsinki Oy:ssä vuosina 

2005–2007 ja Accountant Luottokunta Oy:ssä vuosina 2002–2005.  

Kristiina Sarén, myyntijohtaja 2012 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2012 alkaen 

Syntymävuosi  1961 

Koulutus Executive MBA, Helsingin kauppakorkeakoulu 

KTM, Helsingin kauppakorkeakoulu 

Työkokemus Business Unit Manager EVRY Business Solutions Oy:ssä vuosina 2009–2012; Sales and 

Marketing Director EVRY Business Solutions Oy:ssä vuosina 2007–2009; Director 

SME SAP Finland Oy:ssä vuosina 2005–2007; Sales Director Ementor Finland Oy:ssä 

vuosina 2004–2005 ja Sales Manager Novo Group Oyj:ssä vuosina 1996–2004. 

Riku Kärkkäinen, liiketoimintajohtaja – Customer Experience -liiketoiminta 2020 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen 

Syntymävuosi  1982 

Koulutus Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Työkokemus Business Lead & Solution Architect Bilot Consulting Oy:ssä vuosina 2018–2019; kehi-

tyspäällikkö Reima Oy:ssä vuosina 2015–2017; Digital Operations & Development Ma-

nager Fiskars Home Oy:ssä vuosina 2014–2015; Online Retail Operations Manager Fis-

kars Home Oy:ssä vuosina 2013–2014; Retail Systems Specialist Fiskars Home Oy:ssä 

vuosina 2010–2012; asiakaspäällikkö Fiskars Home Oy:ssä vuonna 2010 ja myyntipääl-

likkö Webropol Oy:ssä vuosina 2009–2010. 

Mikko Koljonen, liiketoiminta- ja kehitysjohtaja – Kansainvälinen liiketoiminta ja kasvuaihiot 2020 alkaen 

Johtoryhmän jäsen  2010 alkaen 
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Syntymävuosi 1973 

Koulutus KTM, Oulun yliopisto 

Työkokemus Director, Markets and Ecosystem Bilot Oyj:ssä vuonna 2019; toimitusjohtaja Bilot In-

ternational Oy:ssä vuosina 2013–2016; aiempia tehtäviä Director, Operations and Busi-

ness Enablement Bilot Oyj:ssä sekä Manager BI ja Project Manager Bilot Oyj:ssä; De-

velopment Manager Corporate Strategy and Sales Services, Solution Owner ja Project 

Manager Metsä Board Oyj:ssä vuosina 2000–2008 sekä Technical & Commercial As-

sistant ja Sales Coordinator UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1997–2000. 

Nykyiset luottamustoimet Bilot Sweden AB:n hallituksen jäsen vuodesta 2018, Bilot Sp. z o.o.:n supervisory boar-

din jäsen vuodesta 2014. 

Sini Sittnikow, henkilöstöjohtaja 2017 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2017 alkaen 

Syntymävuosi  1975 

Koulutus Master of Social Science (Business Administration), Lunds Universitet, Ruotsi 

Työkokemus Culture Manager ALSO Finland Oy:ssä vuosina 2015–2017; Business Manager, Devel-

opment ALSO Finland Oy:ssä vuonna 2015; Business Manager ALSO Finland Oy:ssä 

vuosina 2013–2015; Marketing Project Manager (for Nordic Ecolabel) Motiva Services 

Oy:ssä vuonna 2013; Marketing Manager (for Nordic Ecolabel) Motiva Services Oy:ssä 

vuosina 2010–2012; Reseller Sales Analyst Hewlett-Packard Oy:ssä vuosina 2008–2009 

ja Account Manager Hewlett-Packard Oy:ssä vuosina 2006–2008. 

Vesa Niininen, liiketoimintajohtaja – Intelligent Enterprise -liiketoiminta 2020 alkaen 

Johtoryhmän jäsen 2010 alkaen 

Syntymävuosi  1976 

Koulutus Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Teknillinen korkeakoulu 

Työkokemus Business Director, Delivery 2015–2019 Bilot Oyj:ssä; Business Director, Digital Busi-

ness Solutions Bilot Oyj:ssä vuosina 2010–2015; Manager/Head of Business, SAP Tech-

nology Bilot Oyj:ssä vuosina 2007–2010; Senior Consultant Bilot Oyj:ssä vuonna 2007; 

Leading Integration Consultant Fujitsu Finland Oy:ssä vuonna 2006; SAP Integration 

Team Lead Fujitsu Finland Oy:ssä vuosina 2004–2006; Integration Consultant Fujitsu 

Finland Oy:ssä vuosina 2002–2003 ja SAP Consultant/System Analyst Tietoenator 

Oyj:ssä (nykyinen TietoEVRY Oyj) vuosina 2000–2002. 

Nykyiset luottamustoimet BCore Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2017. 

Hallituksen ja johtoryhmän omistukset 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä on sekä suoria että välillisiä osakeomistuksia Yhtiössä. Yhtiön suurin osak-

keenomistaja ennen Listautumisantia on BCore Oy (omistusosuus ennen Listautumisantia noin 77,08 prosenttia). 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistus BCore Oy:ssä ja Yhtiössä suoraan 

ja määräysvaltayhteisöjen kautta sekä edellä mainituista omistuksista muodostuva suora ja välillinen kokonaisomistus-

osuus Yhtiössä Yhtiöesitteen päivämääränä. Laskennallinen suora ja välillinen kokonaisomistusosuus Yhtiössä ennen 

Listautumisantia on laskettu kertomalla kunkin osakkeenomistajan omistusosuus BCore Oy:ssä 77,08 prosentilla ja lisää-

mällä näin laskettuun välilliseen omistukseen suora omistusosuus Yhtiössä.  
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 Omistus BCore Oy:ssä 
Suora omistus  

Bilot Oyj:ssä 

Kokonaisomistusosuus  

Bilot Oyj:ssä 

Osakkeen-omis-

taja 

Osake-

omistus 

(kpl) 

Omistus- ja  

ääniosuus 

(%) 

Osake-

omistus 

(kpl) 

Omistus- ja 

ääniosuus 

(%) 

Suora ja välillinen kokonais-

omistus- ja ääniosuus ennen  

Listautumisantia 

(%) 

 

Hallitus 
     

Petri Niemi 0 0 12 7501 0,51 0,51 

Jussi Hauru 1 005 16,26 2 250 0,09 12,62 

Björn Mattsson 0 0 4 250 0,17 0,17 

Lauri Puolanne 1 005 16,26 2 250 0,09 12,62 

Toni Haapakoski 1 005 16,26 0 0 12,53 

      

Johtoryhmä      

Mika Tanner 0 0 33 250 1,32 1,32 

Mikko Marttinen 0 0 0 0 0 

Kristiina Sarén 0 0 20 250 0,80 0,80 

Riku Kärkkäinen 0 0 8 750 0,35 0,35 

Mikko Koljonen 0 0 20 250 0,80 0,80 

Sini Sittnikow 0 0 0 0 0 

Vesa Niininen 150 2,43 8 750 0,35 2,22 

 
1 Omistus määräysvaltayhteisö G2 Invest Oy:n kautta. 

 

Kannustinjärjestelmät 

 

Bilotin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistavat Yhtiöesitteen päivämääränä yhteensä 95 000 Yhtiön optio-oikeutta, 

jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 95 000 Yhtiön osaketta, mikä vastaisi noin 3,8 prosenttia Yhtiön Osakkeista ja 

niiden tuottamasta äänimäärästä. 

 

Seuraava taulukko esittää optio-oikeudet Yhtiöesitteen päivämääränä. 

 

 

 

Optio-oikeuksien/niiden pe-

rusteella merkittävien osak-

keiden määrä 

Osakkeen merkin-

tähinta (EUR) 

 

Myönnetty 

Osakkeiden 

merkintä-

aika päättyy 

 

Hallitus 
  

 
 

Petri Niemi 0    

Jussi Hauru 0    

Björn Mattsson 0    

Lauri Puolanne 0    

Toni Haapakoski 0    

 

Johtoryhmä 
  

 
 

Mika Tanner 83 000 0,796 

8.6.2018, 

18.6.2019, 

27.8.2019 

31.12.2028 

Mikko Marttinen 0    

Kristiina Sarén 6 000 0,796 8.6.2018 31.12.2028 

Riku Kärkkäinen 0    

Mikko Koljonen 6 000 0,796 8.6.2018 31.12.2028 

Sini Sittnikow 0    

Vesa Niininen 0    

Muut henkilöt yh-

teensä 
101 500 0,796 8.6.2018 31.12.2028 
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Eräitä tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä 

Tiedot konkurssi- ja selvitystilamenettelyistä ja petoksiin liittyvistä tuomioista/vireillä olevista menettelyistä 

Yhtiöesitteen päivämääränä yksikään hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä ei ole Yhtiön käsityksen mukaan viimeisen 

viiden vuoden aikana: 

• saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin,

• toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon sellaisessa

yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen, tai

• ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuksen kohteena

tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yhtiön hallinto-, johto- tai val-

vontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa.

Lähipiiriliiketoimet 

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen emoyhtiö BCore Oy sekä tytäryhtiöt Bilot Sp. z o.o. ja Bilot AB. Yhtiön lähipiiriin kuu-

luvat lisäksi Yhtiön ja BCore Oy:n hallitusten ja johtoryhmien jäsenet. 

BCore Oy on tarjonnut esimerkiksi talouden, henkilöstön ja tietojärjestelmien hallinnointiin liittyviä palveluita Bilot-

konserniin kuuluville yhtiöille tilikausilla 2019 ja 2018. Yhtiö maksoi BCore Oy:lle hallinnointipalveluun liittyvinä ku-

luina yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa tilikaudella 2019 ja 1,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2018. Yhtiö hankki BCore 

Oy:n hallintopalveluliiketoiminnan 31.12.2019 toteutetulla liiketoimintakaupalla. 

Yhtiö on hankkinut tilikausilla 2019 ja 2018 projekteihinsa resursseja Bilot Sp. z o.o:lta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. 

Yhtiö on lisäksi myöntänyt tytäryhtiöilleen Bilot Sp. z o.o:lle 175 tuhatta euroa ja Bilot Sweden AB:lle 60 tuhatta euroa 

konserninsisäistä rahoitusta tilikaudella 2018. 

Yhtiö on myöntänyt tietyille osakkeenomistajilleen yhteensä noin 700 tuhatta euroa osakaslainoja tilikausilla 2018 ja 

2017 Yhtiön Osakkeiden merkintähinnan maksamiseksi. Joulukuussa 2018 myönnetyistä osakaslainoista peritään korkoa, 

jonka suuruus on kaksi prosenttia. Muista osakaslainoista peritään korkoa, jonka suuruus on kulloinkin voimassa oleva 

valtiovarainministeriön peruskorko lisättynä yhdellä prosentilla. Myönnettyjen osakaslainojen korot ovat vastanneet kul-

loisenkin sopimusajankohdan yleistä korkotasoa. Lainansaajat ovat lainasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä anta-

neet Yhtiölle vakuudeksi merkitsemänsä Yhtiön Osakkeet. 

Yhtiö on hankkinut tilikaudella 2018 suunniteltuihin yritysostoihin liittyviä konsultointipalveluita G2 Invest Oy:ltä, joka 

on Yhtiön hallituksen puheenjohtajan Petri Niemen määräysvaltayhteisö. G2 Invest Oy on tuottanut konsultointipalvelut 

tuntilaskutuksella tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiö on maksanut G2 Invest Oy:lle tilikaudella 2018 noin 44 tuhatta 

euroa konsultointipalveluihin liittyviä palkkioita. 

Yhtiön hallinnointi 

Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain (624/2006) ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen 

ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien 

päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos Yhtiön tilintarkastaja tai 

osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista, vaati-

vat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. 

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Lisäksi Yhtiön toimintaa sääntelevät yhtiöjärjestys 

ja hallituksen työjärjestys. 

Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska Yhtiön arvion mukaan se ei ole 

Yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua. 

Tilintarkastajat 

Bilot-konsernin tilinpäätökset tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 ja 1.1.–31.12.2018 on tilintarkastanut tilintarkastusyhteisö 

KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti. 
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YHTIÖ, OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE 

Yhtiö 

Yhtiön toiminimi on Bilot Oyj. Yhtiö on perustettu Suomessa 1.9.2005. Yhtiöön sovelletaan Suomen lakia. Yhtiö on 

merkitty Kaupparekisteriin y-tunnuksella 1981569-9. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, ja sen rekisteröity osoite on Pork-

kalankatu 22 A, 00180 Helsinki. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön muuttamisesta julkiseksi osakeyhtiöksi 14.2.2020, ja muutos rekisteröitiin 

Kaupparekisteriin 20.2.2020. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien konsul-

tointi. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa. 

Osakkeet ja osakepääoma 

Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön kokonaan maksettu osakepääoma on 80 000 euroa, ja se jakautuu 2 519 500 Osak-

keeseen. Tarjottavien Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000414800. Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin ylläpitämään 

arvo-osuusjärjestelmään 24.–26.2.2020. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiöllä on yksi osakelaji. 

Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke. Yhtiön varsinainen yh-

tiökokous päätti 14.2.2020 poistaa lunastuslausekkeen sekä suostumuslausekkeen yhtiöjärjestyksestä ehdollisena sille, 

että Yhtiön hallitus päättää Listautumisen toteuttamisesta. Muutos rekisteröidään Kaupparekisteriin ennen Listautumista. 

Muutoksen jälkeen Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. 

Johdon palkitseminen 

Yhtiön johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkoja ja palkkioita ajalla 1.1.–31.12.2019 yhteensä 727 tuhatta euroa. Yhtiön 

toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkasta ja Yhtiön toimitusjohtajan ja 

muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot muodostuvat kuukausipalkan kiinteästä osasta ja tavoitteisiin sidotusta muuttu-

vasta osasta. Hallituksen asettamia tavoitteita taloudellisten tavoitteiden lisäksi ovat esimerkiksi asiakastyytyväisyys ja 

henkilöstötyytyväisyys. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.2.2020, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 700 eu-

roa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1 750 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenet Lauri Puolanne, Jussi Hauru ja 

Toni Haapakoski eivät ole vastaanottaneet palkkioita hallitustyöskentelystä. 

Osingonjakopolitiikka 

Osakeyhtiölain mukaan Yhtiö voi jakaa osinkoa, jos sillä on yhtiökokouksen viimeksi vahvistaman tilintarkastetun tilin-

päätöksen mukaan jakokelpoisia varoja osingonjakoon eikä voitonjako vaaranna Yhtiön maksukykyä. Yhtiökokous päät-

tää osingon jakamisesta Yhtiön hallituksen osingonjakoesityksen perusteella. Jos osinkoa jaetaan, sitä jaetaan yleensä 

kerran tilikaudessa. 

Bilotin hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina vähintään 

30 prosenttia Yhtiön tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi voitonjaon edellytykset vuosittain siten, ettei voitonjako vaaranna 

Yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai muita Yhtiön taloudellisia tavoitteita. 

Osinkojen maksaminen ja niiden määrä ja maksuaika riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, kas-

savirrasta, investoinneista, maksukyvystä, suhdannevaihtelusta ja muista tekijöistä. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki 

ulkona olevat Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 
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Osakkeenomistajat 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön osakasluettelon mukaisia tietoja välittömästi ennen Listautumisantia ja välit-

tömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti, nykyiset osakkeenomistajat 

eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa ja Lisäosake-erää ei käytetä. Kukin Osake oikeuttaa yhteen ää-

neen Yhtiön yhtiökokouksessa.  

Osakkeenomistaja 

Osakkeiden 

lukumäärä 

ennen Listautu-

misantia 

Ääniosuus 

ennen 

Listautumisantia 

(%) 

Osakkeiden 

lukumäärä 

Listautumisannin 

jälkeen 

Ääniosuus 

Listautumisannin 

jälkeen 

(%) 

BCore Oy 1 942 000 77,08 1 942 000 54,33 

Rednaut Oy 52 500 2,08 52 500 1,47 

Mika Aho 38 250 1,52 38 250 1,07 

Miika Sipilä 38 250 1,52 38 250 1,07 

Mika Tanner  33 250 1,32  33 250 0,93 

Mikko Koljonen  20 250 0,80  20 250 0,57 

Samuli Sikanen  20 250 0,80  20 250 0,57 

Kristiina Sarén  20 250 0,80  20 250 0,57 

Harri Honkanen  17 500 0,69  17 500 0,49 

Mikko Mattila  17 500 0,69  17 500 0,49 

Jakub Rudzki  16 500 0,65  16 500 0,46 

Panu Kangas 16 250 0,64 16 250 0,45 

Mariusz Papiernik  15 250 0,61  15 250 0,43 

Mathias Hjelt  14 000 0,56  14 000 0,39 

G2 Invest Oy1  12 750 0,51  12 750 0,36 

Muut nykyiset omistajat 244 750 9,71 244 750 6,85 

Nykyiset omistajat yh-

teensä 
2 519 500 100,00 2 519 500 70,49 

1 Petri Niemen määräysvaltayhteisö. 

Yhtiöllä on hallussaan 38 500 Yhtiön omaa osaketta. 

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ei omista Yhtiön Osakkeita. 

Osakepääoman kehitys 

Päivämäärä, 

jolloin päätös 

tehty 

Transaktio 

Liikkee-

seen las-

kettujen 

osakkei-

den luku-

määrä 

Osakkeiden lu-

kumäärä toi-

menpiteen jäl-

keen 

Osakepää-

oma 

Päivämäärä, 

jolloin rekiste-

röity Kauppa-

rekisteriin 

8.6.2018 

Suunnattu osakeanti 

Louhia Analytics Oy:n 

osakkeenomistajille 

626 8 989 18 000,00 7.9.2018 

5.12.2018 Henkilöstöanti 1 000 9 989 18 000,00 30.4.2019 

9.8.2019 
Optio-ohjelman mukai-

nen osakkeiden merkintä 
89 10 078 18 000,00 12.12.2019 

14.2.2020 Osakepääoman korotus - 10 078 80 000,00 20.2.2020 

14.2.2020 
Maksuton suunnattu osa-

keanti (ns. split) 
2 509 422 2 519 500 80 000,00 20.2.2020 
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Hallituksen osakeantivaltuutukset ja valtuutukset omien Osakkeiden hankkimiseen 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.2.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 lu-

vun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä 

tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 600 000 uutta tai Yhtiön hallussa 

olevaa osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetu-

oikeudesta poiketen, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi 

osakeantiin, joka toteutetaan siinä yhteydessä, kun Yhtiön Osakkeet mahdollisesti otetaan kaupankäynnin kohteeksi First 

Northiin, mahdollisten yritysjärjestelyiden toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muuhun 

hallituksen päättämään tarkoitukseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin 

enintään 30.6.2021 saakka. 

Lisäksi Yhtiön varsinainen yhtiökokous 14.2.2020 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimi-

sesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa 

pantiksi enintään 380 000 osaketta. Päätostä omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, 

että Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi 

kymmenesosa kaikista osakkeista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pan-

tiksi ottamisesta myös suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on 

Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden Yhtiön liiketoi-

mintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen 

päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 

30.6.2021 saakka. 

Yhtiön hallitus päätti 28.2.2020 osakkeenomistajien antaman valtuutuksen nojalla alustavasti laskea liikkeeseen enin-

tään 1 054 726 Tarjottavaa Osaketta siten, että Tarjottavia Osakkeita tarjotaan merkittäväksi Instituutioannissa, Yleisöan-

nissa ja Henkilöstöannissa. Mahdollisessa ylikysyntätilanteessa hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden 

määrää Lisäosake-erän kattamaan määrään saakka.  

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön Osakkeiden saattamiseksi mo-

nenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi First Northiin. Listautumisannilla on tarkoitus muun muassa luoda edellytykset 

Yhtiön Listautumiselle sekä mahdollistaa Yhtiön strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen. Merkintäetuoi-

keudesta poikkeamiselle on siten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.  

Hallitus aikoo käyttää yhtiökokoukselta 14.2.2020 saamaansa valtuutusta optio-ohjelman perustamiseen. Yhtiön hallitus 

on sitoutunut 28.2.2020 tekemällään päätöksellä siihen, että kukin Henkilöstöannissa hyväksytysti merkitty Tarjottava 

Osake oikeuttaa yhteen vastikkeettomaan optio-oikeuteen. Hallitus päättää optio-ohjelman perustamisesta ja yksityiskoh-

taisista ehdoista myöhemmin, kuitenkin viimeistään 1.6.2020. Annettavien optio-oikeuksien ja niiden perusteella merkit-

tävien osakkeiden enimmäismäärä on Henkilöstöannissa hyväksytysti merkittyjen Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä. 
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VEROTUS SUOMESSA 

Seuraava yhteenveto perustuu Yhtiöesitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön, jonka muu-

tokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto ei ole tyhjentävä, eikä siinä ole huomioitu eikä 

selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Sijoittajien tulisi kääntyä veroasiantuntijoiden puoleen saa-

dakseen tietoja Yhtiön Osakkeiden hankintaa, omistamista ja luovuttamista koskevista veroseuraamuksista. 

Seuraavassa yhteenvedossa kuvataan olennaisia Suomen verolainsäädännön mukaisia tulo- ja varainsiirtoveroseuraamuk-

sia, joilla saattaa olla merkitystä Listautumisannin kannalta. Alla esitetty kuvaus soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoite-

tusti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin sekä osakeyhtiöihin, ja siinä käsitellään osakkeille jaettavaan osinkoon 

sekä osakkeiden myynnistä saatavaan luovutusvoittoon sovellettavaa Suomen kansallista verolainsäädäntöä. 

Seuraavassa kuvauksessa ei käsitellä sellaisia Yhtiön osakkeiden omistajiin soveltuvia verosäännöksiä, jotka liittyvät 

muun muassa erilaisia yritysjärjestelyitä, ulkomaisia väliyhteisöjä, liiketoimintaa harjoittamattomia yhteisöjä, tuloverosta 

vapautettuja yhteisöjä tai avoimia yhtiöitä taikka kommandiittiyhtiöitä koskeviin erityisiin verosäännöksiin. Kuvauksessa 

ei käsitellä myöskään Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Tämä kuvaus perustuu pääosin: 

• tuloverolakiin (1535/1992, muutoksineen, ”Tuloverolaki”);

• lakiin elinkeinotulon verottamisesta (360/1968, muutoksineen, ”Elinkeinotuloverolaki”);

• lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta (627/1978, muutoksineen); ja

• varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen).

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, 

jotka ovat voimassa ja saatavilla Yhtiöesitteen päivämääränä. 

Seuraava kuvaus voi muuttua ja muutokset saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti, minkä vuoksi muutoksilla 

voi olla vaikutuksia alla esitettäviin veroseuraamuksiin. 

Yleistä 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa yleisesti 

verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain 

Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan kuuluvaksi 

luettavaa tuloa verotetaan Suomessa. Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen verolainsäädännön soveltamista sekä ra-

joitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamista Suomessa. 

Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän oleskelee Suomessa 

jatkuvasti yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Suomen kansalaista, joka ei 

jatkuvasti oleskele Suomessa yli kuuden kuukauden aikaa, pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena, kun-

nes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä, jonka aikana hän on lähtenyt Suomesta, jollei hän näytä toteen, 

että hänellä ei ole kyseisenä verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan luettuna, vero-

tetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. 

Tällä hetkellä pääomatuloverokanta on 30 prosenttia. Jos Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pää-

omatulot ovat yli 30 000 euroa kalenterivuodessa, pääomatuloverokanta on 34 prosenttia 30 000 euroa ylittävältä osalta. 

Kotimaiset yhteisöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisöverovelvollisia maailmanlaajuisista 

tuloistaan. Lisäksi rajoitetusti verovelvolliset ovat Suomessa yhteisöverovelvollisia Suomessa sijaitsevien kiinteiden toi-

mipaikkojensa tuloista. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20 prosenttia. 

Seuraavassa on yhteenveto tietyistä Yhtiön Osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseu-

raamuksista Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille. 

Henkilöstöanti 

Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen merkittäväksi uusia osakkeita alennettuun hintaan, enintään 10 prosentin alennusta 

ei katsota veronalaiseksi eduksi. Alennukseksi lasketaan osakkeiden Tuloverolaissa säädetyin tavoin määritellyn käyvän 

arvon ja uusien osakkeiden merkintähinnan välinen erotus. Suomen verotuskäytännössä tarjoushinta listautumisannissa 
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on tyypillisesti hyväksytty osakkeiden käyväksi arvoksi, ja näin ollen tarjoushinnan perusteella lasketun 10 prosentin 

alennuksen ei pitäisi ylittää Suomen verolakien mukaista verottoman alennuksen enimmäismäärää. Verovapauden edel-

lytyksenä on, että työnantajan tarjoamat osakkeet ovat uusia liikkeeseen laskettavia osakkeita ja että niitä tarjotaan hen-

kilöstön enemmistölle. Verotus- ja oikeuskäytännössä on katsottu, että verovapaus voi samoin edellytyksin koskea myös 

hallituksen jäsenille sekä konserniyhtiön työntekijöille annettavaa etua. 

Yli 10 prosentin alennus uusien osakkeiden merkintähinnasta katsotaan työntekijän veronalaiseksi palkkatuloksi, josta 

toimitetaan ennakonpidätys, kuten palkasta.  

Henkilöstöantiin liittyvästä alennuksesta ei peritä sosiaaliturva- tai eläkevakuutusmaksuja. Edun veronalaisesta osasta 

peritään kuitenkin työntekijän sairausvakuutusmaksu. Täysimääräiset sosiaaliturvamaksut tulevat yleensä maksettaviksi, 

jos osakkeita ei tarjota henkilöstön enemmistölle ja verovapaus ei siksi sovellu. 

Osinkojen verotus 

Yleistä osinkojen verotuksesta 

Osinkotulojen verokohtelun määrää se, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Julkisesti noteeratulla yhti-

öllä (”Listattu yhtiö”) tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena: 

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012, muutoksineen) tarkoitetulla säännellyllä mark-

kinalla;

• muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla ETA-alueen ulkopuolella; tai

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntipaikka, joten Yhtiön osinkotulojen verotukseen soveltuvat 

säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista. 

Suomalaisen julkisesti noteeratun yhtiön ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahastosta) jaettuja va-

roja pidetään verotusta toimitettaessa osinkotuloina. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on saajan ve-

ronalaista pääomatuloa, ja jäljelle jäävä 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Listatusta yhtiöstä saamista 

osingoista 85 prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona ja/tai 

pääomatulona, ja jäljelle jäävä 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Listatun yhtiön yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille jakamista osingoista on toimitettava ennakonpidätys. 

Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys hyvi-

tetään osakkeenomistajan saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. 

Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitetaan 50 prosentin enna-

konpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta. Kyseisiä Suomeen yleisesti verovelvollisia koskevia säännök-

siä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. 

Optioiden verotus 

Yleistä työsuhdeoptioiden verotuksesta 

Työsuhdeoptio on saajalleen veronalaista ansiotuloa. Edun arvoksi katsotaan osakkeen tai osuuden käypä arvo sillä het-

kellä, kun työsuhdeoptiota käytetään, vähennettynä verovelvollisen osakkeesta tai osuudesta ja työsuhdeoptiosta yhteensä 

maksamalla hinnalla. Etu katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona työntekijä saa tai hankkii työsuhdeoption kohteena ole-

vat osakkeet tai osuudet. Työsuhdeoption käyttämiseen rinnastetaan sen luovutus. Tällöin edun arvoksi katsotaan työsuh-

deoption luovutushinta vähennettynä luovuttajan maksamalla hinnalla. 
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Työsuhdeoption perusteella saatua etua pidetään työsuhdeoption alkuperäisen saajan veronalaisena ansiotulona siinäkin 

tapauksessa, että hän on luopunut oikeudestaan lahjoittamalla työsuhdeoption edelleen tai muutoin luovuttanut työsuhde-

option intressipiirissään olevalle taholle. 

Työsuhdeoptiosta saatavasta edusta on tehtävä ennakonpidätys. Työsuhdeoptiosta saadusta edusta ei kuitenkaan pääsään-

töisesti peritä päivärahamaksua, työnantajan sosiaaliturvamaksua tai työntekijän tai työnantajan ekäkevakuutusmaksua 

tai työttymyysvakuutusmaksua. 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Työsuhdeoptiosta saatu etu on pääsääntöisesti Suomessa veronalaista tuloa siltä osin kuin etu on kertynyt ajalta, jolloin 

palkansaaja on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen. Verosopimus tai ns. kuuden kuukauden säännön soveltuminen 

voivat estää edun verottamisen Suomessa. 

Rajoitetusti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Rajoitetusti verovelvollinen palkansaaja on velvollinen suorittamaan työsuhdeoptiosta saamastaan edusta veroa Suomeen 

siltä osin kuin optioetu on kertynyt ajalta, jolloin palkansaaja työskenteli pääasiallisesti Suomessa täällä asuvan työnan-

tajan lukuun. 

Suomalaiset osakeyhtiöt 

Listatun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko suomalainen osinkoa saava yhtiö Listattu 

yhtiö vai ei. 

Osingot, joita Listattu yhtiö saa toiselta Listatulta yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet kuitenkin 

kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, osingosta 75 prosenttia on verotettavaa tuloa ja loput 25 prosenttia on 

verovapaata tuloa. Ainoastaan pankki-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla sijoitusomaisuutta. 

Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö saa Listatulta yhtiöltä, ovat kokonaan verotettavaa tuloa. Jos suomalainen 

listaamaton osakeyhtiö kuitenkin omistaa välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan Listatun yhtiön osakepää-

omasta, on tällaisista osakkeista saatava osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan 

sijoitusomaisuuteen. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomalaisen yhtiön Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle maksamasta osingosta peritään pääsääntöisesti lähdevero. 

Osinkoa jakava yhtiö pidättää lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, eikä osingosta tarvitse maksaa muita veroja 

Suomessa. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia 

kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille. Lähdeveroprosenttia voidaan alentaa tai se voidaan poistaa ko-

konaan soveltuvan verosopimuksen perusteella. 

Soveltuvan verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan käyttää, jos osingonsaaja on toimittanut 

osinkoa maksavalle yhtiölle voimassaolevan lähdeverokortin tai osingonsaajan kansallisuutta ja henkilöllisyyttä koskevat 

vaadittavat tiedot. 

Jos osakkeita säilytetään hallintarekisteröidyllä tilillä ja osinkoon oikeutettu henkilö asuu verosopimusvaltiossa, osingosta 

peritään soveltuvan verosopimuksen mukainen lähdevero; veroprosentin on kuitenkin aina oltava vähintään 15 prosenttia 

(jos verosopimuksen mukainen lähdevero on alhaisempi kuin 15 prosenttia, liikaa perittyä lähdeveroa voidaan hakea 

palautettavaksi esittämällä vaadittavat tiedot osingon saajan osalta). Tämä merkitsee sitä, että hallintarekisteröidyllä arvo-

osuustilillä säilytetyille osakkeille maksettavista osingoista peritään soveltuvan verosopimuksen mukainen tai 15 prosen-

tin lähdevero ilman perusteellista selvitystä todellisesta osingonsaajasta. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että 

ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty Verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, 

jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulko-

maisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajan kanssa sopimus osakkeiden säilyttämisestä. Tällaisessa sopi-

muksessa ulkomaisen omaisuudenhoitajan on muun muassa sitouduttava ilmoittamaan osingonsaajan asuinvaltio tilin-

hoitajalle ja antamaan tarvittaessa lisätietoja veroviranomaisille. Mikäli mainitut kriteerit eivät täyty, hallintarekiste-

röidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään rajoitetusti verovelvolliselta yhteisöltä 20 prosentin lähdevero, ja 

kaikilta muilta rajoitetusti verovelvollisilta peritään 30 prosentin lähdevero, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin 

määrätä. Vaihtoehtoisesti ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen verotukseen voidaan 
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soveltaa verotusmenettelylain (1558/1995, muutoksineen) säännöksiä. 1.1.2021 tai sen jälkeen maksettujen osinkojen 

osalta tuntemattomilta hallintarekisteröityjen osakkeiden osingonsaajilta peritään 35 prosentin lähdevero, mikäli osingon 

maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä ei ole käytettävissä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995 muutoksi-

neen) 15 e §:ssä tarkoitettuja loppusaajatietoja. Tunnistettuihin henkilöihin ja yhteisöihin sovellettavat yleiset lähdevero-

kannat eivät muutu lakimuutoksen myötä. 

 

Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja 

kotivaltiossaan tuloveronalaisille emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun neuvoston 

direktiivin (2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU) 2 artik-

lassa tarkoitetuille ulkomaisille yhteisöille, jotka omistavat suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen 

yhtiön pääomasta. 

 

Tietyille ETA-alueella sijaitseville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot joko ovat täysin lähdeverovapaita tai niihin 

sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 

suomalaiselle yhteisölle. Soveltuva verosopimus voi kuitenkin velvoittaa soveltamaan tätäkin alempaa lähdeveroprosent-

tia. Muista rajoitetusti verovelvollisille yhteisöille maksetuista osingoista pidätetään edellä kuvattu täysi lähdevero, ellei 

sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä. 

 

Luovutusvoitot 

 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

 

Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto verotetaan Suo-

messa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona. Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumat-

tomien osakkeiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää ensisijaisesti yleisesti verovelvollisen luon-

nollisen henkilön luovutusvoitoista ja toissijaisesti muista pääomatuloista samana ja viitenä luovutusta seuraavana vuo-

tena. Luovutustappiota ei huomioida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää kyseiselle vuodelle. Tällaiset luovutus-

tappiot eivät lisää alijäämähyvitystä, joka voidaan vähentää alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä. 

 

Myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden myynnistä saatu voitto katsotaan myyjän 

elinkeinotuloksi, joka jaetaan Tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona ja/tai pääomatulona. Myyjän elinkeinotoi-

mintaan kuuluvien osakkeiden osalta tappiot vähennetään jäljempänä kohdassa ”Suomalaiset osakeyhtiöt” kuvatulla ta-

valla. 

 

Edellä esitetystä huolimatta osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynnistä saama luo-

vutusvoitto on kuitenkin verovapaata tuloa, jos yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön verovuonna myymän 

omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta myyntituottoja sellaisesta omai-

suudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole verovä-

hennyskelpoinen, jos verovuonna myydyn omaisuuden yhteenlaskettu hankintameno on enintään 1 000 euroa (lukuun 

ottamatta myyntituottoja sellaisesta omaisuudesta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). 

 

Luovutusvoitto tai tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet 

kulut. Vaihtoehtoisesti luonnollinen henkilö voi elinkeinotoimintaan kuulumattomien osakkeiden osalta käyttää todelli-

sen hankintamenon vähentämisen sijasta ns. hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, 

jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa 

käytetään todellisen hankintamenon sijasta, myyntikustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä 

niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta. 

 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on veroilmoituksessaan ilmoitettava tiedot verovuoden ai-

kana tapahtuneista osakkeiden luovutuksista. 

 

Suomalaiset osakeyhtiöt  

 

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan Elinkeinotuloverolain nojalla. Osak-

keista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa, jota verotetaan 20 prosentin verokannalla. 

 

Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus-, rahoitus- tai muuta omaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja 

arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. 
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Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkei-

den hankintahinta on vähennyskelpoinen meno suomalaisen yhtiön verotuksessa luovutuksen yhteydessä. Suomalaisen 

osakeyhtiön saamat osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Osakkei-

den luovutusvoiton verovapautta koskevien säännösten mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön 

saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa elinkeinotuloa 

eikä luovutuksessa syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut 

suoraan ja yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään 10 pro-

sentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta; ja (ii) osakeluovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai 

asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai 

hallintaa. 

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 

syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, se voidaan vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuk-

sesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden 

luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kym-

menenä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti. 

Osakeyhtiöiden tulolähdejako on poistunut verovuodesta 2020 alkaen, jonka vuoksi osakeyhtiöllä ei lähtökohtaisesti ole 

enää muun toiminnan tulolähdettä. Muutoksen myötä vähentämättä olevat osakeyhtiön muun toiminnan tulolähteeseen 

kuuluvan omaisuuden luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. 

Muun toiminnan tulolähteen omaisuuden luovutustappion vähentämisaika on viisi vuotta alkuperäisen tappion vahvista-

misvuodesta. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Suomessa rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Listatun yhtiön osakkeiden 

myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan Tuloverolaissa ja sovel-

tuvassa verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan 

omaisuudeksi. 

Varainsiirtovero 

Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa. 

First Northissa kaupankäynnin kohteeksi otettujen osakkeiden luovutuksesta tai myynnistä ei ole suoritettava varainsiir-

toveroa Suomessa, jos luovutus tapahtuu kiinteää rahavastiketta vastaan. Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuk-

sessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulko-

mainen sijoituspalveluyritys tai muu kyseisessä laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on 

hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei 

ole suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suo-

messa oleva sivuliike tai konttori, varainsiirtoveroa koskevan verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksen-

saaja antaa luovutuksesta varainsiirtoveroilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuk-

sesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) 

mukaisen vuosi-ilmoituksen. 

Verovapauden piirissä eivät ole tietyt erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomansijoitukset tai varojen jako. Vero-

vapaus ei myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajien lunastus-

velvollisuuden täyttämiseksi, taikka luovutusta, jossa vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta.  

Mikäli osakkeiden luovutus tai myynti ei täytä edellä esitettyjä verovapaalle siirrolle asetettuja vaatimuksia, ostajan on 

maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia luovutushinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Jos ostaja ei ole Suomessa 

yleisesti verovelvollinen eikä ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön suomalainen sivu-

liike tai -konttori, myyjän on perittävä vero ostajalta. Mikäli välittäjänä on suomalainen sijoituspalveluyritys tai luotto-

laitos tai ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, on se velvollinen 

perimään varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen valtiolle. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa 

yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai ETA-vaih-

toehtorahaston hoitajan suomalainen sivuliike tai -konttori, osakeluovutuksesta ei peritä varainsiirtoveroa. Varainsiirto-

veroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin 10 euroa. 
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Osakesäästötili 

Osakesäästötili on tili, jonka sisällä luonnollinen henkilö voi ostaa tai myydä listattuja osakkeita ilman välittömiä vero-

seuraamuksia. Osakkeista saatavat tuotot, kuten osingot ja korot osakesäästötilin sisällä, ovat verottomia. Osakkeista saa-

tavien tuottojen verotus realisoituu vasta siinä vaiheessa, kun varoja nostetaan. Osakesäästötilille voi tallettaa rahaa kor-

keintaan 50 000 euroa. Olemassa olevia osakkeita ei voi siirtää osakesäästötilille, sillä osakesäästötilille voi siirtää aino-

astaan rahavaroja. 

Osakesäästötililtä varoja nostettaessa varat jaetaan tuoton ja pääoman nostamiseen. Osakesäästötililtä nostetuista varoista 

on tuottoa se osa säästövarojen käyvästä arvosta, joka ylittää verovelvollisen osakesäästötilille tekemien rahasuoritusten 

määrän. Osakesäästötilin tuotto luetaan veronlaiseksi pääomatuloksi silloin, kun tuotto nostetaan osakesäästötililtä. 

Varojen nostosta tuotoksi katsotaan se suhteellinen osuus, joka nostohetkellä vastaa osakesäästötilillä jäljellä olevan tuo-

ton osuutta jäljellä olevasta säästövarojen määrästä. Luovutusvoittoa laskettaessa ei voida soveltaa hankintameno-oletta-

maa. Osakesäästötilin tappio on vähennyskelpoinen vasta silloin, kun tili lopetetaan. 

Osakesäästötililtä nostettu tuotto on muuta veronalaista pääomatuloa ja siitä tulee tehdä ennakonpidätys. Osakesäästötilin 

tuotosta toimitettavan ennakonpidätyksen määrä on 30 prosenttia, ellei verovelvollinen itse pyydä maksajaa toimittamaan 

ennakonpidätystä suurempana. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta enintään 20 euron suuruisesta pääomatulosta.  

Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesääs-

tötilille tehtynä. 
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LIITE A – YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 

Alla on esitetty Bilot Oyj:n yhtiöjärjestys siinä muodossa kuin se on rekisteröitynä Kaupparekisteriin Yhtiöesitteen päi-

vämääränä. 

BILOT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

1§ Toiminimi  

Yhtiön toiminimi on Bilot Oyj, ruotsiksi Bilot Abp ja englanniksi Bilot Plc. 

2§ Kotipaikka  

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

3§ Toimiala  

Yhtiön toimialana on liikkeenjohdon, liiketoiminnan ja tietojärjestelmien konsultointi. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoi-

tustoimintaa.  

4§ Yhtiön osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään  

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. 

5§ Hallitus  

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimi-

kausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

6§ Toimitusjohtaja  

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. 

7§ Yhtiön edustaminen  

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hal-

litus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä tai prokuran.  

8§ Tilintarkastaja 

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimi-

kausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

9§ Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa 

ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.  

10§ Ennakkoilmoittautuminen 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mai-

nittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.  

11§ Yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksenmääräämänä päivänä kuuden kuukauden sisällä tilikauden 

päättymisestä. 
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Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 

esitettävä: 

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus ja

2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta,

valittava 

7. hallituksen jäsenet ja

8. tilintarkastaja sekä

käsiteltävä 

9. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Suostumuslauseke 

Yhtiön ulkopuolinen uusi omistaja tarvitsee yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin yhtiön hallituksen suostumuk-

sen. Suostumusta on haettava kirjallisesti. Yhtiön hallituksen tulee antaa kirjallinen vastaus suostumushakemukseen vii-

meistään kahden (2) kuukauden kuluttua sen saamisesta. Mikäli vastausta ei näin anneta, suostumus katsotaan annetuksi. 

13§ Lunastuslauseke 

Jos yhtiön osake muulta kuin yhtiöltä siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan ilmoitettava siitä 

viipymättä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Tällöin yhtiöllä on ensisijainen ja osakkeenomistajilla toissijainen oikeus lu-

nastaa siirron kohteena olevat osakkeet seuraavilla ehdoilla: 

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

2. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoillaan, joita voidaan käyttää voitonja-

koon. Yhtiön tulee kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, ilmoittaa lunastus-

vaatimuksensa siirronsaajalle.

3. Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle ja siitä, käyttääkö

yhtiö lunastusoikeuttaan, viimeistään kuukauden kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua

samalla tavoin kuin kokouskutsun antamisen.

4. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirrontapahtumisen ajankohta, lunastushinta ja päivämäärä, jolloin

lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

5. Toissijainen lunastusoikeus on osakkeenomistajilla. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjalli-

sesti yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

6. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastusta ha-

luavien osakkaiden kesken heidän ennestään omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa ja siltä osin kuin jako ei

mene tasan, arvalla.
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7. Lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa osakkeiden viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen

perustuva substanssiarvo.

8. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden (2) viikon

kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai talletettava lunastussumma mainitussa ajassa aluehallintovirastolle.
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LIITE B – BILOT-KONSERNIN TILINTARKASTETTU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2019–

31.12.2019 



TILINPÄÄTÖS

Bilot Consulting Oy

1.1.2019 - 31.12.2019
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Bilot Consulting Oy
Porkkalankatu 22 A
00180 Helsinki
Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 1981569-9

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2019 - 31.12.2019

Sivu No
Toimintakertomus 2

Konsernin tuloslaskelma 6

Konsernin tase 7

Konsernin rahoituslaskelma 9

Emoyhtiön tuloslaskelma 10

Emoyhtiön tase 11

Emoyhtiön rahoituslaskelma 13

Konsernin liitetiedot 14

Allekirjoitukset 21

ja tilinpäätösmerkinnät

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,

jonka aikana tilikausi on päättynyt.
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TOIMINTAKERTOMUS BILOT CONSULTING OY 

1) Konsernirakenne

Bilot Consulting alakonsernin muodostavat sen emoyhtiö Bilot Consulting Oy ja sen tytäryhtiöt Bilot Poland SP.Z.OO. ja 

Bilot AB. Bilot Consulting Oy:n osalta noin 77 % omistusosuus on Bilot Core Oy:llä loppuosan omistuksen jakaantuessa 

johdon ja hallituksen henkilöosakasohjelman puitteissa valitsemien avainhenkilöiden, vuosien 2012-2018 

henkilöstöannissa osakkeita merkinneiden sekä vuonna 2018 osakevaihdolla tehdyn yrityskaupan myötä tulleiden 

entisten Louhia Analytics Oy:n osakkeenomistajien kesken. 

2) Taloudellinen asema ja tulos

Päättynyt vuosi oli taloudellisesti edellisvuotta parempi. Liikevaihto ylitti edellisen vuoden tason. Liikevaihdon kasvu oli 

seurausta laskuttavan henkilöstön kasvusta.  

Konsernin kansainvälistymisstrategiaa jatkettiin vuoden alusta alkaen Ruotsissa. Ensimmäiset asiakasprojektit alkoivat 

kesällä samalla, kun maayhtiöön tehtiin ensimmäiset rekrytoinnit. Puolassa liiketoiminta kehittyi edelleen suotuisasti ja 

kannattavuus parani edellisvuoteen nähden ylittäen maayhtiölle asetetut tavoitteet selvästi. 

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 18,5 miljoonaa euroa eli edelliseen vuoteen nähden liikevaihto kasvoi noin 1,9 

M€. Konsernin liikevoitto oli 1,61 miljoonaa euroa.  

Emoyhtiö Bilot Consultingin liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa jossa oli kasvua edelliseen vuoteen nähden 2 miljoonaa 

euroa. Emoyhtiön liikevoitto oli 1,58 miljoonaa euroa. 

Yhtiön toiminta oli voitollista ja vakavaraisuus sekä maksuvalmius ovat hyviä. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta 

kuvaavat tunnusluvut: 

Konserni 2019 2018 

Liikevaihto 18,5 M€ 16,6 M€ 

Liikevoitto 1,61 M€ 1,36 M€ 

Liikevoitto %:a liikevaihdosta 8,7 % 8,2 % 

Oman pääoman tuotto-% 36,3 % 34,2 % 

Omavaraisuusaste 47,4 % 48,3 % 

Emoyhtiö 2019 2018 

Liikevaihto 17,5 M€ 15,5 M€ 

Liikevoitto 1,58 M€ 1,22 M€ 

Liikevoitto %:a liikevaihdosta 9,0 % 7,9 % 

Oman pääoman tuotto-% 33,5 % 37,6 % 

Omavaraisuusaste 47,7 % 50,8 % 

3) Yhtiön organisaatio ja johto

Vuonna 2019 operatiivinen johto oli Mika Tanner, Kristiina Sarén, Vesa Niininen, Mathias Hjelt, Mikko Koljonen ja Sini 

Sittnikow.   
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4) Henkilöstö 

 

Vuoden alussa konsernin henkilölukumäärä oli 125 ja vuoden lopussa 132. 

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: 

Konserni   2019 2018  

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 134 114 

Tilikauden palkat ja palkkiot  8,84 M€ 8,05 M€ 

 

Emoyhtiö   2019 2018  

Keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 116 103 

Tilikauden palkat ja palkkiot  8,07 M€ 7,64 M€  

 

 

 

5) Toiminnan kehitystä koskevat tärkeimmät asiat  

 

Bilotin markkinaasema on arviomme mukaan vähintään säilynyt ennallaan tai parantunut. Asiakaskunta kasvoi 

suunnitellusti ja asiakastyytyväisyys (NPS) kehittyi myönteisesti vuoden mittaan. Yhtiön asiakas/toimialarakenne on 

edelleen varsin tasapainoinen eikä tältä osin ole näkyvissä merkittävää toimialariskiä. Laatukustannusten määrä oli 

hyvin vähäinen. Toimialan konsolidaatio jatkui, mutta yhtiö arvioi suhteellisen kilpailuasemansa säilyneen kasvun ja 

monien uusien asiakkuuksien myötä vahvana. 

 

Yhtiö jatkoi Louhia Analytics Oy:n liiketoimintojen integroimista Konserniin. Louhia Analytics Oy:n yrityskaupan mukana 

tulleen Jyväskylän toimipaikka muutettiin isompiin tiloihin ja tiimiin palkattiin vuoden mittaan noin puolet lisää 

työntekijöitä. 

 

Yhtiön pääkonttori muutti myös uusiin tiloihin kesäkuussa. Sijainti säilyi Helsingin Ruoholahdessa, mutta uudet toimitilat 

olivat paitsi kooltaan suuremmat myös toiminallisesti monipuolisemmat ja ajanmukaisemmat. Kiinteistö tarjoaa 

jatkossa myös joustavammin mahdollisuuden laajentua edelleen. 

 

 

 

6) Arvio tulevasta kehityksestä 

 

Globaalissa talouskehityksessä on ollut kasvavaa epävarmuutta ja myös hidastumisen merkkejä, mutta välitöntä 

vaikutusta Bilotin markkinassa ei vielä näy radikaalia heikentymistä. On kuitenkin todennäköistä, että tämä heijastuu 

Bilotin asiakaskuntaan ja IT investointien päätöksentekoon keskipitkällä aikavälillä. Tuoreimmat havainnot 

talouskehityksestä ovat mahdollisesti aiempaa myönteisemmät, mutta vaikea ennustettavuus valitsee edelleen.  

 

Bilotin pitkät perinteet myynnin ja markkinoinnin sekä näitä tukevan analytiikan IT ratkaisujen toimittajana ovat omiaan 

parantamaan yhtiön luottamusta omaan kilpailukykyyn nyt ja jatkossa. Lisäksi, jatkuvat operatiiviset investoinnit uusiin 

teknologioihin ja osaamisalueisiin, kansainvälistyminen ja Puolan liiketoimintayksikön mahdollistama near-shore 

palvelut ovat omiaan säilyttämään yhtiön vahvan kilpailukyvyn muuttuvassa markkinassa.  

 

 

 

7) Riskit 

 

Strategisista riskeistä suurimmat ovat edelleen pitkän aikavälin teknologiaan, tuote- ja palveluportfolioon sekä 

liikeideaan liittyviä riskejä. Bilotin strategiana ollut toimiminen Suomen markkinan edelläkävijänä on saanut rinnalleen 

nopeampaa kansainvälistymistä edistävän strategian. Teknologiariskien osalta sanottakoon, että yhtiön edustamien 

ohjelmistojen mm. SAP että Microsoft ovat oman segmenttinsä globaaleja markkinajohtajia ja pitävät myös Suomen 

markkinassa vahvaa asemaa. Yhtiön käsitys on se, että tämä jatkuu ainakin keskipitkällä aikavälillä, olkoonkin että 

rinnalle on noussut muitenkin ohjelmistoja, joista Bilotkin on valinnut portfolioonsa muutamia. Yhtiön kansainvälisissä 
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markkinoissa on suuriakien eroja Suomeen verrattuna, mutta yhtiö on näistä tietoinen ja pyrkii mukautumaan ja 

sopeuttamaan paikallista strategiaansa vastaamaan erilaisia markkinaolosuhteita.  

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääosin kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen sekä toimitusten mahdollisiin 

laatukustannuksiin. Nykyisessä markkintilanteessa suurin haaste on edelleen osaavien työntekijöiden löytäminen. 

 

Yhtiöllä on ollut hyvin vähän tarvetta ulkoiselle rahoitukselle. Toiminnan ylläpitäminen ja jatkuvuuden turvaaminen ei 

ole ollut riippuvaista ulkoisesta rahoituksesta eikä sen saatavuudesta. Rahoitusriski liittyy lähinnä mahdollisiin 

myyntisaamisiin, eivätkä nämä riskit ole tähän asti realisoituneet.  

 

Vahinkoriskit ovat olleet yhtiön koko historian aikana hyvin vähäiset. Konsernin varsinaiset palveluja tuottavat yksiköt 

ovat Bilot Consulting Oy ja Bilot Poland Sp.Zoo ja näiden yhtiöiden vahinkoriskiä on hallittu toiminnan osalta konsulttien 

vastuuvakuutuksella sekä johdon osalta johdon vastuuvakuutuksella. Tähän mennessä yhtiöt eivät ole joutuneet 

käyttämään vakuutustaan. Lisäksi toimitusehdoissa vahinkoriskejä on huomioitu alan yleisesti käytössä olevien puite-

ehtojen mukaisesti (IT2010, YSE2010). Käytännössä riski on realisoitunut satunnaisiin pienimuotoisiin reklamaatioihin, 

jotka eivät yleensä ole varsinaisesti johtuneet yksiselitteisistä toimituksellisista virheistä.  

 

 

 

8) Tutkimus ja kehitys 

 

Varsinainen T&K toiminta oli melko vähäistä vuonna 2019. Aiempina vuosina aloitettuja kehityshankkeita priorisoitiin 

vahvasti ja vain strategian kannalta merkittävimpiä projekteja jatkettiin. Tällä hetkelle T&K toiminta liittyy lähinnä 

kansvainvälisten markkinoiden kehittämiseen.  

 

 

 

9) Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi 

 

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 333 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 1 122 tuhatta euroa. Hallitus 

esittää yhtiökokoukselle, että Bilot Consulting Oy jakaa osinkoa yhteensä enintään 580 tuhatta euroa. Hallituksen 

yhtiökokoukselle tekemän esityksen mukaisesti tilikauden voittovarat käytetään seuraavasti: 

 

• osinkona jaetaan yhtiön ulkopuolella oleville osakkeille yhteensä noin 580 tuhatta euroa 

 

 

Yhtiön taloudellinen asema vahvistui vuonna 2019. Yhtiön maksuvalmius jatkuu hyvänä eikä ehdotettu voitonjako 

hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 

 

 

 

10) Yhtiön osakkeet 

 

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti: 

 

Bilot Consulting Oy 

 

2019  2018  

Yhtiöllä on yksi osakesarja (1 ääni/osake)  10 078 kpl 9 989 kpl 

 

 

Osakkeita rasittaa lunastuslauseke. Yhtiöllä on hallussaan 153 omaa osaketta. 
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11) Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt 

 

Vuoden 2019 lopulla Bilot Consulting Oy:n yhtiökokous päätti 17.12.2019 valtuuttaa yhtiön hallitus ostamaan 

emoyhtiön Bilot Core Oy:n liiketoiminnan. Liiketoiminta kauppa tehtiin 31.12.2019, jolloin kaupan mukana siirtyi kaikki 

hallintopalveluliiketoiminnan hoitamiseksi tarpeelliset varat, omaisuuserät ja immateriaalioikeudet (Bilot tavaramerkki 

kaikkine oikeuksineen) ja emoyhtiön palkkalistoilla olevat hallinnon työntekijät. Yhtiökokous päätti samalla myös 

muuttaa yhtiön nimen Bilot Oy:ksi. Nimenmuutos astuu voimaan tammikuun lopulla 2020. 

 

 

 

12) Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat 

 

Bilot Consulting Oy:n hallitukseen kuuluvat Petri Niemi, Jussi Hauru, Björn Mattsson ja Lauri Puolanne. Reino Pekkala jäi 

pois hallituksesta elokuussa 2019 ja hänen tilalleen valittiin Toni Haapakoski alkaen 17.12.2019. 

 

Bilot Consultingin johtoryhmänä toimi konsernin johtoryhmä, jonka vuoden 2019 lopussa muodostivat Mika Tanner, 

Vesa Niininen, Mikko Koljonen, Kristiina Sarén, Mathias Hjelt ja Sini Sittnikow.  

 

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.12.2019 valita uudeksi tilintarkastaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja 

vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Miika Karkulahden.  

 

 

 

13) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat 

 

Konsernin johtoryhmä vahvistui vuoden 2020 alussa yhtiön palkatessa talousjohtajaksi (CFO) Mikko Marttisen 2.1.2020. 

Vuoden 2020 johtoryhmään on nimitetty uutena jäsenenä Riku Kärkkäinen 1.1.2020 alkaen. Bilot Ab:n maajohtaja 

Mathias Hjelt ei jatka johtoryhmässä 1.2.2020 alkaen. Kansaiväliset toimintojen ohjaus keskitetään Mikko Koljoselle.  

Näin ollen vuoden 2020 johtoryhmään kuuluu Mika Tanner, Kristiina Sarén, Riku Kärkkäinen, Vesa Niininen, Mikko 

Marttinen, Mikko Koljonen ja Sini Sittnikow. 

 

Katsauskauden päättymisen jälkeen Bilot Consulting Oy:n nimi on muuttunut 24.1.2020 Bilot Oy:ksi. Yhtiön hallitus on 

päättänyt aloittaa katsauskauden jälkeen selvittelevät toimenpiteet listautumisesta Nasdaq First North Growth Market 

markkinapaikalle Helsinkiin.  
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1.1.2019 1.1.2018

Rahayksikkö 1000 EURO - 31.12.2019 - 31.12.2018

 LIIKEVAIHTO 18 461 16 593

 Liiketoiminnan muut tuotot 165 1

 Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           Ostot tilikauden aikana -602 -568

      Ulkopuoliset palvelut -1 998 -1 576

 Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 600 -2 144

 Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot -8 841 -8 049

      Henkilösivukulut

           Eläkekulut -1 474 -1 417

           Muut henkilösivukulut -674 -611

 Henkilöstökulut yhteensä -10 990 -10 076

 Poistot ja arvonalentumiset

      Suunnitelman mukaiset poistot -134 -153

      Konserniliikearvon poisto -59 -35

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -193 -187

 Liiketoiminnan muut kulut -3 229 -2 824

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 613 1 362

 Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

           Saman konsernin yrityksiltä

           Muilta 24 44

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

           Muille -189 -59

 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -164 -15

 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
 SIIRTOJA JA VEROJA 1 448 1 347

 Tuloverot

      Tilikauden verot -331 -274

      Laskennalliset verot 42 17

 Tuloverot yhteensä -289 -257

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 159 1 090
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Bilot Consulting konserni TASE   7

Rahayksikkö 1000 EURO 31.12.2019 31.12.2018

 V  A  S  T  A  A  V  A  A

           PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 7

Liikearvo 184

Konserniliikearvo 500 559

Muut aineettomat hyödykkeet 3 4

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 687 569

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 318 178

Muut aineelliset hyödykkeet 6 6

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 323 184

           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 011 753

           VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lainasaamiset 560 647

Laskennalliset verosaamiset 90 48

Pitkäaikaiset yhteensä 650 695

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 358 3 528

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 43

Lainasaamiset 63 56

Muut saamiset 50 63

Siirtosaamiset 131 219

Lyhytaikaiset yhteensä 3 645 3 866

Rahat ja pankkisaamiset 1 576 1 353

           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 871 5 914

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 882 6 667
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Rahayksikkö 1000 EURO 31.12.2019 31.12.2018

 V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

           OMA PÄÄOMA
           Osakepääoma

                     Osakepääoma 18 18

18 18

           Muut rahastot

                     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 911 1 894

                     Muut rahastot yhteensä 1 911 1 894

           Edellisten tilikausien voitto (tappio) 107 183

           Tilikauden voitto (tappio) 1 159 1 090

           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 196 3 185

           VIERAS PÄÄOMA
           Pitkäaikainen

                     Lainat  rahoituslaitoksilta 108 108

                     Pitkäaikainen yhteensä 108 108

           Lyhytaikainen

                     Saadut ennakot 142 66

                     Ostovelat 337 403

                     Velat saman konsernin yrityksille 14 12

                     Muut velat 850 924

                     Siirtovelat 2 235 1 968

                     Lyhytaikainen yhteensä 3 578 3 374

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 686 3 482

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 882 6 667
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Bilot Consulting konserni RAHOITUSLASKELMA 

1.1.2019 1.1.2018

Rahayksikkö 1000 EURO -31.12.2019 -31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 448 1 347

Suunnitelman mukaiset poistot 193 187

Rahoitustuotot ja -kulut 164 15

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 806 1 550

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) 270 -372

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 265 352

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 342 1 530

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -188 -58

Saadut korot liiketoiminnasta 24 42

Maksetut välittömät verot -395 -439

Liiketoiminnan rahavirta 1 783 1 075

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -451 -131

Tytäryrityksien hankinnat vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 102

 Investointien rahavirta -451 -29

 Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys 97 370

Omien osakkeiden hankkiminen -155 -36

Omien osakkeiden myynti 39

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -72

Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 009 -812

Konsernirahoituksen muutos -41 43

 Rahoituksen rahavirta -1 108 -468

 Rahavarojen muutos 223 579

 Rahavarat tilikauden alussa 1 353 774

 Rahavarat tilikauden lopussa 1 576 1 353
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TULOSLASKELMA 
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1.1.2019 1.1.2018

Rahayksikkö 1000 EURO - 31.12.2019 - 31.12.2018

 LIIKEVAIHTO 17 548 15 548

 Liiketoiminnan muut tuotot 152 406

 Materiaalit ja palvelut

      Aineet, tarvikkeet ja tavarat

           Ostot tilikauden aikana -595 -560

      Ulkopuoliset palvelut -2 315 -1 675

 Materiaalit ja palvelut yhteensä -2 910 -2 235

 Henkilöstökulut

      Palkat ja palkkiot -8 071 -7 639

      Henkilösivukulut

           Eläkekulut -1 455 -1 411

           Muut henkilösivukulut -539 -554

 Henkilöstökulut yhteensä -10 065 -9 604

 Poistot ja arvonalentumiset

      Suunnitelman mukaiset poistot -268 -303

 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -268 -303

 Liiketoiminnan muut kulut -2 881 -2 591

 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 576 1 222

 Rahoitustuotot ja -kulut

      Muut korko- ja rahoitustuotot

           Saman konsernin yrityksiltä 15 8

           Muilta 12 2

      Korkokulut ja muut rahoituskulut

           Muille -176 -9

 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -149

 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-
 SIIRTOJA JA VEROJA 1 427 1 222

 Tuloverot

      Tilikauden verot -305 -264

 Tuloverot yhteensä -305 -264

 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 122 958
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Bilot Consulting Oy 

Porkkalankatu 22 A 

00180 HELSINKI 

Y-tunnus 1981569-9

TASE   11

Rahayksikkö 1000 EURO 31.12.2019 31.12.2018

 V  A  S  T  A  A  V  A  A

           PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 7

Liikearvo 589 540

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 589 547

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 304 309

Muut aineelliset hyödykkeet 6 6

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 310 315

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 158 158

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 427

Sijoitukset yhteensä 585 158

           PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 484 1 020

           VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 150 60

Lainasaamiset 560

Pitkäaikaiset yhteensä 710 60

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 112 3 381

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 112 250

Lainasaamiset 60 701

Muut saamiset 11 41

Siirtosaamiset 93 212

Lyhytaikaiset yhteensä 3 387 4 584

Rahat ja pankkisaamiset 1 252 1 076

           VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 349 5 720

 VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 833 6 740
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Bilot Consulting Oy 

Porkkalankatu 22 A 

00180 HELSINKI 

Y-tunnus 1981569-9

TASE   12

Rahayksikkö 1000 EURO 31.12.2019 31.12.2018

 V  A  S  T  A  T  T  A  V  A  A

           OMA PÄÄOMA
Osakepääoma

Osakepääoma 18 18

18 18

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 911 1 894

Muut rahastot yhteensä 1 911 1 894

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 211 556

Tilikauden voitto (tappio) 1 122 958

           OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 262 3 425

           VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen

Lainat  rahoituslaitoksilta 108 108

Pitkäaikainen yhteensä 108 108

Lyhytaikainen

Saadut ennakot 142

Ostovelat 213 290

Velat saman konsernin yrityksille 228 83

Muut velat 768 880

Siirtovelat 2 112 1 953

Lyhytaikainen yhteensä 3 463 3 206

   VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 571 3 314

 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 833 6 740
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Bilot Consulting Oy RAHOITUSLASKELMA  13

1.1.2019 1.1.2018

Rahayksikkö 1000 EURO -31.12.2019 -31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 427 1 222

Suunnitelman mukaiset poistot 268 303

Rahoitustuotot ja -kulut 149

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1 844 1 524

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+) 411 -703

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 318 596

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2 573 1 417

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul. -175 -10

Saadut korot liiketoiminnasta 31 5

Maksetut välittömät verot -369 -429

Liiketoiminnan rahavirta 2 060 982

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -444 -128

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 3

Investoinnit muihin sijoituksiin -427 -72

Luovutustulot muista sijoituksista 87

 Investointien rahavirta -871 -110

 Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys 97 370

Omien osakkeiden hankkiminen -155 -36

Omien osakkeiden myynti 39

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -72

Maksetut osingot ja muu voitonjako -1 009 -768

Konsernirahoituksen muutos 54 -27

 Rahoituksen rahavirta -1 013 -494

 Rahavarojen muutos 176 378

 Rahavarat tilikauden alussa 1 076 698

 Rahavarat tilikauden lopussa 1 252 1 076
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Bilot Consulting Oy

TILINPÄÄTÖS 31.12.2019

14

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Tilinpäätös on laadittu jatkuvuusperiaatetta noudattaen.

Laskennalliset verot

Laskennalliset verovelat ja -saamiset on merkitty taseeseen kaikista verotuksen väliaikaisista eroista.

Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 

 Aktivoidut kehittämismenot

Taseeseen aktivoidut kehittämismenot poistetaan 3 vuodessa.

Fuusioaktiiva

Taseeseen merkitty fuusioaktiiva poistetaan 5 vuodessa, koska kokemusperäisesti on

arvioitu sen tuloa tuottavan vaikutuksen kestävän vähintään 5 vuotta.

Myyntisaamiset

Yhtiöt seuraavat aktiivisesti myyntisaamisten luottotappioriskiä. 
Luottotappiot kirjataan välittömästi silloin, kun on näyttöä siitä, että konserni ei pysty perimään myyntisaamisiaan
alkuperäisten sopimusten mukaisesti. 

Osatuloutus

Pitkäaikaiset työt tuloutetaan valmiusasteen mukaan. Valmiusaste on laskettu kokonaistyömääräarvion
perusteella huomioiden takuuvaraukset. 

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset:

Hyödykeryhmä

arvioitu 

pitoaika 

vuotta poisto prosentti

poisto 

menetelmä

Kehittämismenot 3 tasapoisto

Fuusioaktiiva 5 tasapoisto

Muut aineettomat hyödykkeet 4-10 tasapoisto

Koneet ja kalusto 3-10 tasapoisto

Liikearvo 10 tasapoisto

Saamisiin merkityt myynti-, laina-, siirto- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan 

todennäköiseen arvoonsa. Rahoitusarvopaperit sekä muut sellaiset rahoitusvarat on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä 

alempaan todennäköiseen käypään markkinahintaansa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan 

vertailuperusteen mukaiseen arvoonsa. (KPL 5 luku 2 §)

Bilot Consulting Oy:n poistosuunnitelmaa on muutettu tilikauden aikana siten, että koneiden ja kaluston poistoajat on 

muutettu menojäännöspoistoista tasapoistoihin, jolloin ne vastaavat paremmin hyödykkeiden käyttöikää ja kulumista. 

Poistoaika arvioidaan hyödykekohtaisesti. 
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Selvitys aktivoitujen kehittämismenojen poistoajasta ja -menetelmästä

Kolmen tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen

kehittämismenoina ja poistetaan 3 vuoden aikana.

Kehittämismeno Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno pitoaika päättynyt 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno tk:n alussa 714 714 714 714

Hankintameno tk:n lopussa 714 714 714 714

Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa 707 649 707 649

Tilikauden sumupoistot 7 58 7 58

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 714 707 714 707

Hankintameno tk:n lopussa 714 714 714 714

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 714 707 714 707

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 7 7

Muut pitkävaikutteiset menot Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno pitoaika päättynyt 0,00 0,00 0,00 0,00

Hankintameno tk:n alussa 147 147 151 151

Lisäykset 

Vähennykset 

Hankintameno tk:n lopussa 147 147 151 151

Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa 147 140 148 140

Tilikauden sumupoistot 7 8

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 147 147 148 148

Hankintameno tk:n lopussa 147 147 151 151

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 147 147 148 148

kurssiero

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 3 4

Fuusioaktiiva Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno tk:n alussa 675

Lisäykset 675

Vähennykset 

Hankintameno tk:n lopussa 675 675

Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa 135

Tilikauden sumupoistot 135 135

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 270 135

Hankintameno tk:n lopussa 675 675

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 270 135

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 405 540

Menojäännös tilikauden lopussa 405 540

Liikearvo Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno tk:n alussa 594

Lisäykset 184 184 594

Vähennykset 

Hankintameno tk:n lopussa 184 778 594

Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa 35

Tilikauden sumupoistot 59 35

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 94 35

Hankintameno tk:n lopussa 184 778 594

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 94 35

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 184 684 559

Menojäännös tilikauden lopussa 184 684 559
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Koneet ja kalusto Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno tk:n alussa 1 191 1 063 1 198 1 070

Lisäykset 259 131 272 131

Vähennykset -3 -6 -3

Poistosuunnitelman muutos -138

Hankintameno tk:n lopussa 1 312 1 191 1 465 1 198

Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa 882 780 1 020 933

Tilikauden sumupoistot 126 102 127 87

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 1 008 882 1 147 1 020

Hankintameno tk:n lopussa 1 312 1 191 1 465 1 198

Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa 1 008 882 1 147 1 020

Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 304 309 318 178

Muut aineelliset hyödykkeet Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno tk:n alussa 6 6 6 6

Lisäykset 

Vähennykset 

Hankintameno tk:n lopussa 6 6 6 6

Menojäännös tilikauden lopussa 6 6 6 6

Sijoitukset Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Hankintameno tk:n alussa 158 87

Lisäykset tk:n aikana 72

Vähennykset tk:n aikana

Hankintameno tk:n lopussa 158 158

Tase-arvo 158 158

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät: Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Menoennakot 93 69 93 69

Muut siirtosaamiset 142 38 150

Siirtosaamiset yhteensä 93 212 131 219

Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä:

Emoyhtiö Emoyhtiö

Pitkäaikaiset 31.12.2019 31.12.2018

Pääomalainasaamiset 427

Konsernilainasaamiset 150 235

Pitkäaikaiset konserniyhtiösaamiset yhteensä 577 235

Lyhytaikaiset

Konsernimyyntisaamiset 67 60

Konsernilainasaamiset 10

Muut konsernisaamiset 43

Konsernisiirtosaamiset 2 4

Lyhytaikaiset konserniyhtiösaamiset yhteensä 112 75

Konserniyhtiösaamiset yhteensä 689 310
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Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman muutokset Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

 Osakepääoma tilikauden alussa 18 18 18 18

 Osakepääoma tilikauden lopussa  18 18 18 18

 Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 18 18 18 18

 Sij.vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa 1 894 368 1 894 368

Sij.vapaan oman pääoman rahaston muutos 18 1 526 18 1 526

 Sij.vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa 1 911 1 894 1 911 1 894

Muuntoerot
Oman pääoman muutoero tilikauden alussa 1
Muutos 1

 Oman pääoman muutoero tilikauden lopussa   1 1

Kurssiero -2 -1

 Edellisten tilikauden voitto/tappio tk:n alussa 556 107 182 951

 Ed. tilikauden voitto/tappio siirto    958 1 182 1 090

 Ed.tilikauden voitto/tappio oikaisu -138

 Osingonjako      -1 009 -768 -1 009 -768

 Omien osakkeiden myynnit 70

 Omien osakkeiden hankinnat tilikaudella     -155 -36 -155

 Edellisten tk:n voitto/tappio tk:n lopussa  211 556 106 182

 Tilikauden voitto/tappio  1 122 958 1 159 1 090

 Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 3 244 3 407 3 178 3 167

Oma pääoma yhteensä 3 262 3 425 3 196 3 185

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

31.12.2019 31.12.2018

Edellisten tilikausien voitto 211 556

Tilikauden tulos (voitto+/tappio-) + 1122 958

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto + 1911 1894

Aktivoidut kehittämismenot - -7

Jakokelpoiset varat yhteensä  = 3244 3401

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät: Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Palkkavaraukset 511 564 515 564

Lomapalkkavelka sosiaalikuluineen 1 208 1 098 1 241 1 113

Lakisääteiset työnantajan vakuutusmaksut 222 16 222 16

Tuloverot 20 84 20 84

Muut siirtovelat 151 191 236 192

Siirtovelat yhteensä 2 112 1 953 2 235 1 968

Velat muille samaan konserniin kuuluville yrityksille:

Emoyhtiö Emoyhtiö

Lyhytaikaiset: 31.12.2019 31.12.2018

Ostovelat 214 70

Muut velat 12

Siirtovelat 14

Lyhytaikaiset konsernivelat yhteensä 228 83

Konsernivelat yhteensä 228 83
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Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Vastuut ja vakuudet panteista ja muista esineoikeudellisista vakuuksista tase-erittäin ja vakuuslajeittain:

velan määrä annetut pantit

annetut 

kiinnitykset muut vakuudet

Lainat rahoitus-

laitoksilta 108

Annetut vakuudet

Myyntisaamisista on annettu panttaamattomuussitoumus.

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Vakuudettomat lainat

Pitkäaikainen rahoituslaitoslaina Valtiokonttori 108 108 108 108

108 108 108 108

Taseeseen sisältymättömät leasingvuokrasopimusvastuut:

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 15 20 31 38

Myöhemmin erääntyvät 2 6 29 37

17 26 60 75

Vuokravastuut:

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Seuraavalla tilikaudella erääntyvät 527 532

Myöhemmin erääntyvät 1 390 1 390

1 917 1 922

Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset:

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Vuokravakuudet 11 6 11 6

Tilintarkastajan palkkiot toimeksiantoryhmittäin:

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Tilintarkastus 7 8 7 8

Muut palvelut 17 4 17 4

24 12 24 12

Lähipiiritoimet

Yhtiöllä on lainasaamisia osakkailta yhteensä 618 tuhatta euroa.

Aiemmin myönnettyjen lainojen laina-aika on 5 vuotta ja koron määrä peruskorko lisättynä yhdellä prosentilla.

Lainat on annettu yhtiön osakkeiden hankintaa varten ja hankitut osakkeet toimivat lainan vakuutena.

Joulukuun 2018 henkilöstöannin yhteydessä myönnettyjen lainojen  laina-aika on 10 vuotta ja koron 

määrä kiinteä 2%.
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Henkilöstö

Emoyhtiö:

 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 116 henkilöä.

Konserni

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 134 henkilöä.

Toimitusjohtajan, hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot:

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018

Toimitusjohtaja 192 256 192 256

Hallitus 67 47 156 121

259 304 348 377

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet:

Peruste kurssista, jota on käytetty ulkomaisen tytäryrityksen ja osakkuusyritysten yhdistelyssä:

Ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelma on muutettu euroiksi käyttäen tilikauden
keskikurssia. Tase-erät on muutettu euroiksi käyttäen Suomen pankin tilinpäätöspäivän kurssia.
Oman pääoman muuntoerot on esitetty oman pääoman erässä voitto/tappio edellisiltä tilikausilta. 

Yläkonserni, johon yhtiön ja sen tytäryhtiön tilinpäätökset yhdistellään:

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Bilot Core Oy ja kotipaikka Tampere.

Konsernitilinpäätös saatavilla osoitteessa Bilot Core Oy, Porkkalankatu 22 A, 00180 Helsinki.

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat liitetiedot:

Yhdistellyt tytäryritykset ja  konsernin omistusosuudet:

Yhtiön nimi kotipaikka omistusosuus%

Bilot Sp. Z o.o. Poznan, Puola 100,00

Bilot AB Tukholma, Ruotsi 100,00

OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT:

Yhtiökokous päätti lisäksi antaa hallitukselle valtuuden päättää enintään 1 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai 

antamalla OYL 10:1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalainan 

ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia 

omia osakkeita.  Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti. 

Yhtiökokous päätti 10.4.2019  valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiöstä lähtevien henkilöiden osakkeet. Valtuutuksen 

perusteella hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 1 000 kappaletta. 

Hallituksen voimassa olevat valtuudet osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeusien antamisesta

Osakkeen omistajien yksimielisellä päätöksellä 8.6.2018 on päätetty valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 945 

optio-oikeuden antamisesta hallituksen nimeämille henkilöille vuoden 2018 optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Optiot 

voidaan merkitä kolmessa erässä ja optioiden merkintähinta on nolla euroa. 

Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti hallituksen nimeämät henkilöt voivat merkitä yhdessä tai useammassa erässä 

enintään 945 yhtiön uutta osaketta 300 euron merkintähintaan osakkeelta.  Kukin optio-oikeus oikeuttaa 

merkitsemään yhden yhtiön osakkeen. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2028. Oikeuksien suuntaamisen OYL 

10:1.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy on avainhenkilöiden sitouttaminen yhtiöön. Hallitus on päättänyt 

luovuttaa 910 kpl optio-oikeuksia, joista vuonna 2019 on käytetty 89 kpl.

Konsernitilinpäätös on laadittu konserniyhtiöiden tilinpäätösten yhdistelmänä, jossa on eliminoitu yhtiöiden väliset liiketapahtumat. 

Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaisesti. Tytäryhtiöosakkeiden hankintamenon ja hankintahetken 

oman pääoman ero on esitetty konserniliikearvona. 
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Säilytystapa

Päiväkirja Sähköinen arkisto (CD)

Pääkirja Sähköinen arkisto (CD)

Myyntireskontra Sähköinen arkisto (CD)

Ostoreskontra Sähköinen arkisto (CD)

Palkkakirjanpito Sähköinen arkisto (CD)

Tilinpäätös Sähköinen arkisto (CD)

Tase-erittelyt Sähköinen arkisto (CD)

Tositelaji

ALV-tositteet 99 Sähköinen arkisto (CD)

Jaksotustositteet  90, 91, 92, 93 Sähköinen arkisto (CD)

Muistiotositteet  09, 10, 13, 14, 60, 80 Sähköinen arkisto (CD)

Myyntitositteet  31, 35, 38, 39 Sähköinen arkisto (CD)

Ostotositteet  21, 22, 45, 46 Sähköinen arkisto (CD)

Palkkatositteet 50 Sähköinen arkisto (CD)

Pankkitositteet 5 Sähköinen arkisto (CD)

Liitetietotositteet Sähköinen arkisto (CD)

Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista

B - 21



Bilot Consulting Oy

TILINPÄÄTÖS 31.12.2019

21

Paikka Päivämäärä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka Päivämäärä

KPMG 

Miika Karkulahti KHT

Petri Niemi

Jussi Hauru

Lauri Puolanne Mika Tanner

Björn Mattsson

Toni Haapakoski

Tilinpäätösmerkintä

Päiväys ja allekirjoitukset
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KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
OOIOl HELSINKI

KPN¡G Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member fim of the KP¡/G îetwork of independent
member fims affiliated with KPMG Intemat¡onal Cooperat¡ve ("KPMG International"), a Swiss entity.

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Ti I i nta rkastuskertom us
Bilot Oyj:n hallitukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Bilot Oyj:n (y{unnus 1981569-9) yhtiöesitteeseen sisällytetyn tilinpäätöksen tilikau-
delta 1.1.-31.12.2019 sekä vertailutietona esitetyt tiedot tilikaudelta 1.1.-31.12.2018. Tilinpäätös sisältää
sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot tilikausilta 2019 ja
2018.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen kansainvälisten tilintarkastusalan standardien (lSA) mukaisesti. Näi-
den standardien mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkasfuksessa. Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suo-
messa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja
olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisestija täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa
olennaista virheell isyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä
jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja
siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatku-
vuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta
realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisu udet tilin päätöksen tilintarkastu ksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytök-
sestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää
lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä taivirheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säi-
lytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheelli-
syyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja

Y-tunnus 1805485-9
Kotipaikka Helsinki
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hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidens-
siä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi
kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen
voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

,'
- M¡fodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme

,-luunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoi-

. i tuksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan' 
tehokkuudesta.

- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kir-
janpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.

- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perus-
teella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimin-
taansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätök-
semme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei emoyhtiö
tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.

- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa,
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten,
että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

- Hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia yh-
teisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituk-
sesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät
puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

M u ut rapo rto i ntivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen.
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdes-
sämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta
suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä.
Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien sään-
nösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa
on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen rapor-
toitavaa.
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Muu seikka

Tämä tilintarkastuskertomus, joka kattaa vuoden 2018 vertailutiedot on annettu ainoastaan sisällytettäväksi
Bilot Oyj:n yhtiöesitteeseen. Olemme yhtiökokoukselle antaneet 5.2.2020 päivätyn lakisääteisen iilintarkas-
tuskertom u ksen til i kauden 1 . I .-31 .1 2.201 I til inpäätöksestä.

Helsinki 28. helmikuula 2O20

KPMG OY AB

,a
Miika Karkulahti
KHT
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