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PÄÄOMASIJOITTAMINEN

Bocap rahoittaa ja lainoittaa
Voimakkaasti kasvaville pk-yrityksille rahoituksen hankkiminen on usein 
hankalaa. Oman pääoman ehtoista julkista rahoitusta on tarjolla lähinnä 
alkuvaiheeseen, isoja instituutiosijoittajia kiinnostavat isot pääomasijoitukset. 
Väliin jää suomalaisten pk-yritysten kokoinen aukko.
TEKSTI: JUHA PELTONEN KUVA: TIMO PORTHAN

V
ieraan pääoman ehtoisen 
rahoituksenkin lähteet 
ovat kuihtuneet pankki-
sektorin tiukentuneen 
sääntelyn myötä.

– Rahoitustarpeet ovat 
merkittäviä. Maassa on taantuma päällä, ja 
pankkien antolainaus on tiukentunut mer-
kittävästi ja valitettavan pysyvästi, Boca-
pin toimitusjohtaja Raoul Konnos sanoo. 

Bocap on pelkästään suomalaisiin 
pk-yrityksiin panostava riippumaton 
pääomasijoittaja ja lainoittaja. Yhden 
naisyrittäjän yhtiöstä on neljässä vuo-
dessa kasvanut neljän osakkaan ja viiden 
muun sijoitusammattilaisen pääomasi-
joitusyhtiö. 

– Oma riippumattomuus ja yrittäjyys 
on vahvuus. Teemme hartiavoimin töitä 
salkkuyhtiöidemme hyväksi, jotta tavoit-
teet toteutuvat. Kohdeyhtiöt tykkäävät, 
kun itsekin olemme yrittäjiä, hallituksen 
puheenjohtaja Julianna Borsos sanoo.

Bocapilla on kaksi rahastoa, jotka ovat 

jo suljettuja. Kuluvan vuoden aikana nii-
den jatkeeksi tulee jatkorahastoja. PK Ar-
vonkasvattajat I -rahasto sijoittaa oman 
pääoman ehtoisesti kasvuyrityksiin, joi-
den liikevaihto on 5–40 miljoonaa euroa.

Toinen on ensimmäinen laatuaan Suo-
messa oleva yrityslainarahasto, joka ris-
kilainoittaa 1–20 miljoonan liikevaihtoa 
tekevien yritysten kasvua rahoittamal-
la projekteja, lyhytaikaisia tarpeita ja yli-
päätään käyttöpääomatarpeita. 

Kasvurahoitusta kotimaisiin
Tällä hetkellä Bocapin rahastosalkuissa 
on kohteina 34 suomalaista pk-yritystä, 
joiden yhteenlaskettu liikevaihto on 146 
miljoonaa euroa. Kohdeyhtiöissä on lä-
hes 1300 työpaikkaa.

Pääomasijoitusrahaston ensimmäinen 
exit on jo tapahtunut, 1,8-kertaisella tuotol-
la. Irtautumisten tavoiteaika on 3–5 vuot-
ta. Pääomarahasto tyytyy kohdeyhtiöissä 
vähemmistöosuuteen, jolloin kannusteet 
ovat kohdallaan molemminpuolisesti.

Suomeen ei juurikaan synny uusia pää-
omarahastoja. Regulaatio tiukentui ke-
väällä 2014, aiemmin sitä ei paljon ollut-
kaan. Finanssivalvonnan lisäksi raportte-
ja kyselee Suomen Pankki.

Julianna Borsoksen mukaan uuden 
pääomasijoitusrahaston perustaminen 
voi kestää jopa pari vuotta. Sen verran 
menee viranomaiskeskusteluihin ja eri-
tyisesti varainhankintaan.

Bocapia rahoittavat suomalaiset insti-
tutionaaliset sijoittajat, kuten henki- ja 
eläkevakuuttajat, eläkesäätiöt ja –kassat.

– Yksityishenkilötkin ovat tervetullei-
ta pääomasijoitusrahastoon, mutta säänte-
lyn takia tuotetta voidaan tarjota vain am-
mattimaisille sijoittajille tai FIVA:n myön-
tämällä poikkeusluvalla, koska olemme re-
kisteröity toimija, Julianna Borsos sanoo.

Yksityissijoittajalle pääomarahasto on 
mahdollisuus päästä sijoittamaan kohtei-
siin, joita on perinteisesti tarjottu vain in-
stituutioille. Minimiosuus Bocapin rahas-
tossa on sata tuhatta euroa. n

AMMATTIMAISENA YKSITYISHENKILÖKIN PÄÄSEE PÄÄOMARAHASTOON
SIJOITUSPALVELULAIN MUKAAN sijoitus-
palveluyrityksen on luokiteltava asiak-
kaansa ammattimaisiin ja ei-ammattimai-
siin. Jälkimmäisille ei saa tarjota kaikkia 
samoja sijoitustuotteita kuin ammatti-
maisille.
AMMATTIMAISIA ASIAKKAITA ovat:
• Rahoitusmarkkinoilla toimiluvalla toimi-

vat tai säännellyt yhteisöt, kuten luotto-
laitokset, pörssit, rahastoyhtiöt, eläke-
säätiöt ja yhteisösijoittajat, joiden pää-
asiallisena toimialana on rahoitusväli-
neisiin sijoittaminen.

• Suuryritykset, jotka ylittävät taseen 

loppusummaan, liikevaihtoon ja omien 
varojen määrään liittyvät kriteerit.

• Suomen ja muut valtiot sekä keskus-
pankit.

KUNNAT EIVÄT ole automaattisesti am-
mattimaisia sijoittajia.
YKSITYISHENKILÖÄ VOIDAAN omasta 
pyynnöstään kohdella ammattisijoittaja-
na. Se edellyttää, että sijoituspalveluyritys 
arvioi, että asiakkaalla on valmiudet tehdä 
itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää 
niihin liittyvät riskit.

Asiakkaan on silloin täytettävä vähin-
tään kaksi seuraavista vaatimuksista:

• Asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on 
yli 500 000 euroa.

• Asiakas on toteuttanut huomattavan 
määrän suuria liiketoimia kyseisillä mark-
kinoilla keskimäärin kymmenen kertaa 
neljännesvuodessa neljän viimeksi kulu-
neen vuosineljänneksen aikana.

• Asiakas työskentelee tai on työskennel-
lyt rahoitusalalla ammattimaisesti vä-
hintään vuoden tehtävässä, joka edel-
lyttää tietämystä suunnitelluista liike-
toimista ja palveluista.

MUUT ASIAKKAAT ovat ei-ammattimaisia 
asiakkaita.

Hallituksen puheenjoh-
taja Julianna Borsos ja 
toimitusjohtaja Raoul 
Konnos pitävät missio-
naan vauhdittaa kilpailu-
kykyisten suomalaisten 
pk-yritysten kotimaista 
ja kansainvälistä kasvua.

YKSITYISSIJOITTAJALLE 
PÄÄOMARAHASTO ON  
MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ  
SIJOITTAMAAN KOHTEISIIN, 
JOITA ON PERINTEISESTI 
TARJOTTU VAIN  
INSTITUUTIOILLE. 


