
 

 

PIHLAJALINNA LISTAUTUI HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE 

30.6.2015 

Pihlajalinna Oyj ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö") listautui Helsingin pörssin päälistalle kesäkuun alussa. 
Listautumisannissa osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi asetettiin 10,50 euroa osakkeelta, 
mikä vastasi noin 201 miljoonan euron markkina-arvoa. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja 
listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti ja keskeytettiin ennenaikaisesti.  

Pihlajalinna-konserni on kasvanut voimakkaasti koko toimintahistoriansa ajan ja sen tavoitteena on 
kasvaa kannattavasti johtavaksi valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimijaksi 
Suomessa. Osakeannilla hankittavat varat varmistavat Pihlajalinnan riittävän omarahoitusosuuden 
sen tarkempien strategian mukaisten kasvuhankkeiden rahoittamiseksi. Osakeannilla hankittavat 
varat käytetään taseen vahvistamiseen pankkilainoja lyhentämällä, yritysjärjestelyihin ja uusien 
toimipaikkojen perustamiseen yhtiön kasvustrategian mukaisesti.  

Listautumisannissa Pihlajalinna laski liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta, mikä vastaa noin 43 
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ennen antia. Lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat myivät 1 
918 409 osaketta. Osakkeista yhteensä 749 997 osaketta allokoitiin yksityishenkilöille ja yhteisöille 
Suomessa ja 6 882 698 osaketta allokoitiin institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
kansainvälisesti.  Yhtiö sai osakeannista noin 60,0 miljoonan euron bruttovarat ja myyjät saivat 
osakemyynnistä noin 20,1 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousi 19 
113 146 osakkeeseen osakeannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen. 

Sentican hallinnoimat rahastot myivät listautumisannissa yhteensä 1 700 000 Pihlajalinnan osaketta. 
Rahastojen omistusosuus osakkeiden myynnin jälkeen on 5 035 990 Pihlajalinnan osaketta, mikä 
vastaa noin 26 prosenttia Pihlajalinnan kaikista osakkeista.  

 
Pihlajalinna lyhyesti  
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö tuottaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille ja tarjoaa 
palveluita niin lääkärikeskuksissa ja terveysasemilla, hammasklinikoilla kuin sairaaloissakin eri puolilla Suomea. Yhtiö 
tuottaa Dextra-brändin alla toimivissa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanotto- ja 
erikoissairaanhoidon palveluita mukaan lukien päivystyspalvelut, monipuoliset kirurgiset palvelut sekä 
työterveyshuollon ja suun terveydenhoidon palvelut. Pihlajalinna-brändin alla yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluntuotantomalleja, joiden tarkoituksena on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä tuottaa 
laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille. Lisätietoa Pihlajalinnasta saa yhtiön verkkosivuilta 
www.pihlajalinna-konserni.fi.  
 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA 
AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA 
TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI 
LAINVASTAISTA 


