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VALTION IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI – SUOMEN VALTION OMISTAMIEN
ANVIA OYJ:N OSAKKEIDEN MYYNTI ELISA OYJ:LLE TAI SEN MÄÄRÄÄMÄLLE
TAHOLLE
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Taustaa
Anvia Oyj (ent. Vaasan Läänin Puhelin Oy) on tieto-, viestintä- ja turvateknologian
palveluita ja tuotteita tarjoava konserni sekä tietoliikenneoperaattori.
Elisa Oyj on lähestynyt ensimmäisen kerran 4.9.2014 valtiovarainministeriötä ja ilmoittanut kiinnostuksensa ostaa valtion omistamat Anvia Oyj:n osakkeet samaan
hintaan, kuin mitä maksavat muille osakkeenomistajille eli 2 000 euroa osakkeelta.
Elisa Oyj on tehnyt 6.3.2015 valtiolle ostotarjouksen hintaan 2 000 euroa/osake, mikäli kaupat tehdään ennen vuodelta 2014 jaettavan osingon irtoamispäivää. Elisa
Oyj on tehnyt 15.4.2015 julkisen ostotarjouksen kaikille Anvian osakkeenomistajille
hintaan 2 000 euroa osakkeelta. Julkinen ostotarjous alkoi 15.4.2015 ja päättyy
8.5.2015. Elisa Oyj toteuttaa Anvian osakkeiden ostoja Elisa konserniin kuuluvien
yhtiöiden kautta. Valtion omistamat osakkeet Elisa Oyj on tarjoutunut ostamaan 100
%:sesti omistamansa tytäryhtiönsä Helsingin Netti Media Oy:n nimiin. Elisan omistusosuus Anviasta on julkista ostotarjousta koskevan pörssitiedotteen (15.4.2015)
mukaan 26,8 prosenttia ja Elisa on Anvian suurin osakkeenomistaja.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 8.4.2015 hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa
Elisa Oyj hankkii määräysvallan Anvia Oyj:ssä (405/KKV14.00.10/2014).
Tarjouksen valtion omistamista Anvian osakkeista ovat Elisa Oyj:n tekemän julkisen
ostotarjouksen jälkeen jättäneet myös Ilmarinen (2 000 euroa/osake), Privanet Pankkiiriliike Oy (2 000 euroa/osake), Osakekerho Oy (2 002,50 euroa/osake) sekä Helmiryhmä Oy (2 010 euroa/osake). Helmiryhmä Oy:n tarjouksessa on lisäehto, jonka
mukaan mahdollisesti tarjouksen voimassaoloaikana jaettavat osingot tai muut varat
alentavat vastaavasti tarjoushintaa.
Privanet Pankkiiriliike Oy:n, jonka toimialaan kuuluu listaamattomien arvopapereiden välittäminen ja jolla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa arvopapereiden
välittämiseen, mukaan Anvia Oyj:n osakkeen kurssi on vaihdellut 1 300 – 1 500 euron välillä vuonna 2014 ennen Elisan syksyllä aloittamaa rajattua ostotarjousta. Loppuvuodesta 2014 tammikuulle 2015, Elisan ostotarjouksen päättymisen jälkeen, Anvian kurssi on ollut 1 600 – 1 820 euroa. Aivan viime kuukausilta kurssia ei ole julkaistu.
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Budjettivaltion hallussa on 6.3.2014 päivätyn omistajaluettelon mukaan 799 Anvian
Oyj:n osaketta, joista 486 on Valtiokonttorin ja loput kuuden eri kirjanpitoyksikön
hallussa. Valtiovarain-ministeriö on 2.4.2015 päivätyllä kirjeellään
(VM/716/02.06.03/2015) pyytänyt kirjanpitoyksiköitä siirtämään loput hallussaan
olevat Anvia Oyj:n osakkeet Valtiokonttorille. Lisäksi omistajaluettelon ulkopuolelta on löytynyt vielä kaksi osaketta, joten budjettivaltion omistamien Anvia Oyj:n
osakkeiden lukumäärä on yhteensä 801 kappaletta, jotka oikeuttavat n. 0,94 prosentin
omistukseen yhtiön ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.
Solidium Oy on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on
vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin omistusosuus on
Elisa Oyj:stä n. 10 % ja arvoltaan n. 460 milj. euroa.
2

Valtion omaisuuden myyntiä koskevat keskeiset säännökset
Valtion irtaimen omaisuuden luovutuksesta säädetään valtion talousarviosta
(432/1988) annetussa laissa ja asetuksessa (1243/1992) sekä valtioneuvoston ohjesäännössä (262/2003).
Valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n mukaan:
”Virasto ja laitos saa luovuttaa, jollei laissa toisin säädetä tai talousarviossa muuta
päätetä, hallinnassaan olevaa valtion irtainta omaisuutta, jos luovutusta on pidettävä
taloudellisesti perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. Viraston tai laitoksen on saatava luovutukseen valtioneuvoston suostumus, jos luovutettavan omaisuuden arvo on
huomattava tai luovutusta on muutoin pidettävä merkittävänä sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Omaisuutta ei saa luovuttaa käypää arvoa alemmasta hinnasta eikä vastikkeetta, ellei luovutukseen liittyvistä valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävistä erityisistä syistä muuta johdu.”
Valtion talousarviosta annetun asetuksen 72 §:n mukaan:
”Viraston ja laitoksen hallinnassa olevien, valtion omistamien koneiden, laitteiden,
kaluston, tarvikkeiden ja muiden esineiden sekä erikseen luovutettavissa olevien
immateriaalisten oikeuksien (valtion irtain omaisuus) arvo on huomattava, jos luovutettavan omaisuuden käypä arvo tai, jos sitä ei ole luotettavasti selvitettävissä, kirjanpidon mukainen arvo ylittää 1 000 000 euroa. (12.12.2001/1252)”
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 4 §:n 5 kohdan mukaan:
”Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat taloudelliset asiat:
5) valtion kiinteistövarallisuuden luovuttaminen ja valtion maaomaisuuden vuokraaminen, päätösvallan siirtäminen valtion kiinteistövarallisuuden luovutuksissa ministeriöiltä virastoille ja laitoksille laissa säädetyissä rajoissa sekä valtion irtaimen
omaisuuden luovuttamisen ja valtion perintönä saaman omaisuuden käytöstä päättäminen asetuksella säädetyissä rajoissa;”
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Myytävä omaisuus ja myynnin tarkoituksenmukaisuus
Valtiokonttorin hallintaan siirrettyjä Suomen valtion omistamia Anvia Oyj:n osakkeita on 801 kappaletta. Osakkeiden myyntihinta Elisa Oyj:n tarjouksen mukaisella
hinnalla (2 000 euroa/osake) olisi yhteensä 1 602 000 euroa ja korkeimman tarjouksen tehneen Helmiryhmä Oy:n mukaisella hinnalla (2 010 euroa/osake) yhteensä
1 610 010 euroa eli 8 010 euroa Elisa Oyj:n tarjousta enemmän. Myyntivoittoa valtio
saisi kaupasta 1 251 309 euroa (myynti Elisa Oyj:lle) tai 1 259 319 euroa (myynti
Helmiryhmä Oy:lle).
Solidiumista saadun näkemyksen mukaan Anvian ostoprosessin edistymisellä olisi
selkeä positiivinen vaikutus Elisan arvostukseen. Toisaalta Anvian ostoprosessin pitkittymisellä puolestaan arvioidaan olevan negatiivinen vaikutus Elisan arvoon. Nykyisellä osakekurssilla yhden prosenttiyksikön muutos osakekurssissa merkitsee 4,6
milj. euron muutosta Solidiumin omistuksen arvossa.
Osakkeiden myynti on taloudellisesti perusteltua ja tarkoituksenmukaista. Anvia
Oyj:n osakkeilla ei ole valtiolle strategista merkitystä. Lähes kaikki valtion omistamat puhelinyhtiöiden osakkeet, osuustodistukset ja jäsenkirjat ovat myös sellaisia,
ettei niiden omistus ole edellytys puhelinliittymän käytölle. Strategisesti tarpeettomien puhelinosakkeiden omistusta on keskitetty Valtiokonttoriin (valtiovarainministeriön kirjeet 13.11.2006 ja 22.8.2007; VM 10/29/2006 ja VM 10/29/2006).
Elisan ostotarjouksen voidaan saadut tarjoukset huomioon ottaen katsoa vastaavan
osakkeiden käypää arvoa. Koska valtio on Solidium kautta merkittävä omistaja Elisa
Oyj:ssä, on valtion kokonaisedun mukaista myydä osakkeet Elisalle tilanteessa, jossa
saadut tarjoukset ovat ehdoiltaan lähellä toisiaan.
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Toimivalta
Koska Anvia Oyj:n osakkeiden luovutushinta tulee olemaan arvoltaan huomattava
(yli 1 milj. euroa), on luovutukseen saatava valtioneuvoston yleisistunnon suostumus
valtion talousarviosta annetun lain 24 §:n, valtion talousarviosta annetun asetuksen
72 §:n ja valtioneuvoston ohjesäännön 4 §:n 5 kohdan mukaisesti.
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Päätösehdotus
Edellä mainituin perustein ehdotetaan, että valtioneuvosto oikeuttaa Valtiokonttorin
myymään Suomen valtion omistamat Anvia Oyj:n osakkeet Elisa Oyj:lle tai sen määräämälle taholle 2 000 euron kappalehinnalla ja sopimaan kaupan tarkemmat yksityiskohdat.

