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”Fondia on vuoden 2004 perustamisestaan asti ollut edelläkävijä lakialalla.  
Olemme onnistuneet luomaan asiakkaillemme uudenlaisia tapoja hankkia lakipalveluja 

ja hyödyntämään palvelumalleissamme digitaalisia ympäristöjä. Digitaalisaatio luo 
meille myös jatkuvasti uusia kasvumahdollisuuksia. Meillä on selkeä kohdemarkkina 

ja johdonmukainen strategia, ja olemme nyt ottamassa seuraavaa kasvuaskelta ja 
listautumassa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. 

Nyt Sinullakin on mahdollisuus tulla mukaan Fondian kasvutarinaan  
osallistumalla listautumisantiimme.

Tule lakifirman osakkaaksi!”

Salla Vainio
Toimitusjohtaja,

Fondia Oyj

www.fondia.fi/ipo

Tämä esitys ei ole Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämään Nasdaq First North Finland -markkinapaikkaan 
sovellettavien Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite. Sijoittamiseen 
liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Fondia Oyj:n laatimaan Nasdaq First North 
Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen, erityisesti sen kohtaan  
”Riskitekijät”, ja perustaa sijoituspäätöksensä yhtiöesitteessä esitettyihin  
tietoihin. Yhtiöesite on saatavissa osoitteessa www.fondia.fi/ipo.

Tätä esitystä ei saa levittää Suomen ulkopuolelle. Listautumisannissa  
tarjottavien osakkeiden tarjoamiseksi ja listautumisannin rekiste-
röimiseksi muulla kuin Suomessa ei ole ryhdytty yhtiöesitteessä ja 
listautumisannin ehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta 
mihinkään toimenpiteisiin. Listautumisannista ei julkaista direktiivin 
2003/71/EY mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä.



Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun yritys

Fondia on vuonna 2004 perustettu liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä 
uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä alallaan.
 
Fondian strategiana on ratkaista perinteisen lakipalvelujen hankinnan keskeiset 
ongelmat yhdistämällä sisäisen lakiosaston ja toisaalta ulkoa ostetun lakipalvelun 
hyödyt asiakkaiden rakastamaksi palvelukonseptiksi.

Fondian jatkuvan ”LDaaS” (Legal Department as a Service)  
-palvelun avulla asiakasyrityksen päivittäiset liikejuridiikan  
tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa yrityksille palveluna  
ja ennakoitavalla kustannuksella.

Fondia tuottaa myös tavanomaisia projektipalveluja  
(kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu) sekä  
lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille.

MyFondiaa ja muita digitaalisia teknologioita  
hyödynnetään asiakaspalvelukokemuksen ja  
toiminnan jatkuvan kehittämisen tueksi.

Fondian innovatiivinen liiketoimintamalli  
skaalautuu hyvin erikokoisten yritysten tarpeisiin  
ja on optimaalinen yhtiön kohdemarkkinalle  
- PK-yrityksille - joka on kasvava markkina sekä  
alipalveltu Suomessa ja kansainvälisesti. 

Fondian yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot ovat luoneet halutun  
työpaikan kokeneille asiantuntijoille. Fondian 80 juristilla on  
keskimäärin noin 16 vuoden työkokemus. Kehittyneet toiminta- 
mallit sekä motivoitunut ja osaava henkilöstö tuottavat erinomaista  
asiakastyytyväisyyttä – tyytyväisyys 97 prosenttia*. 

Konsernin avainluvut
Tilintarkastettu

2016
FAS

2015
FAS

Liikevaihto, 1 000 € 14 854 12 940

Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 2 000 1 599

% liikevaihdosta 13,5 % 12,4 %

Tilikauden voitto, 1 000 € 1 516 1 255

% liikevaihdosta 10,2 % 9,7 %

Taseen loppusumma, 1 000 € 6 238 5 146

Oman pääoman tuotto (ROE), % 59,5 % 78,8 %

Nettovelkaantumisaste, % -114,5 % -123,1 %

Omavaraisuusaste, % 46,9 % 42,2 %

Henkilöstön määrä keskimäärin 105 101

*6/2016 toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 97 % kyselyyn vastanneista Fondian LDaaS-asiakkaista on valmis suosittelemaan Fondiaa.



Asiakkaat ja taloudellinen kehitys

Fondialla on laaja asiakaskunta, yli 850 asiakasta. Vuoden 2016 liikevaihdosta 42 %  
syntyi LDaaS-palveluiden jatkuvista kuukausiveloituksista. Lisäpalvelut ja projektit  
huomioiden LDaaS-asiakkaiden osuus liikevaihdosta oli 72 %.
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Listautumisanti lyhyesti

Fondia Oyj tarjoaa First North -listautumisannissa enintään 390 000 uutta osaketta  
ja nykyiset osakkeenomistajat Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson tarjoavat 
ostettavaksi enintään 261 000 yhtiön olemassa olevaa osaketta. Yhteensä listautumis- 
annissa tarjotaan enintään 651 000 osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa, 
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä Fondia-konsernin henkilöstölle  
Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. 

Listautumisannilla ja listautumisella Fondia pyrkii tukemaan kasvustrategiansa toteut-
tamista ja mahdollistamaan pääsyn pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi; 
lisäämään tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana; 
monipuolistamaan yhtiön omistajarakennetta; sekä mahdollistamaan erilaisten osake-
pohjaisten kannustinjärjestelmien käytön ja yhtiön osakkeiden tehokkaamman käytön 
maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä.

Fondian osakeannista saamat nettovarat ovat yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa 
olettaen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti. Yhtiö aikoo käyttää osakeannista 
saamansa varat liiketoimintamallin kehittämiseen, digitaalisten työkalujen jatko- 
kehitykseen ja kansainvälistymiseen.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan Yhtiöesitteen kohdassa  
”Listautumisannin ehdot” esitettyihin ehtoihin kokonaisuudessaan.

Yleisöannin  
keskeisiä tietoja

Merkintäaika
Yleisöannin merkintäaika alkaa 20.3. kello 9.30 
ja päättyy viimeistään 29.3. kello 16.30.

Anti voidaan keskeyttää aikaisintaan 24.3. 
kello 16.30.

Merkintähinta ja -määrät
Merkintähinta yleisöannissa on 7,65 €/osake.

Yleisöannissa voi merkitä vähintään 100 ja  
enintään 10 000 osaketta.

Merkintäpaikat ja  
merkinnän maksaminen
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat:

• Alexander Corporate Finance Oy:n internet- 
palvelu osoitteessa www.alexander.fi/fondia

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste  
osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 
Helsinki, arkisin kello 9.30–16.30.

Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä.

Yleisöannin  
tärkeitä päivämääriä

Maanantai 20.3.

Merkintäaika alkaa kello 9.30.

Perjantai 24.3.

Merkintäaika voidaan keskeyttää  
kello 16.30 (aikaisintaan).

Keskiviikko 29.3.

Merkintäaika päättyy kello 16.30  
(ellei merkintäaikaa keskeytetä  

tai pidennetä)

Maanantai 10.4.*

Yleisöannissa tarjottavat osakkeet  
kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille

Tiistai 11.4.*

Kaupankäynti osakkeilla Nasdaq First 
North Finland -markkinapaikalla alkaa

* Päivämäärät ovat arvioita


