
SIJOITTAJAESITYS

Tämä esitys sisältää markkinointimateriaalia. Tutustukaa rahaston viralliseen rahastodokumentaatioon ennen lopullista sijoituspäätöstä. 



DISCLAIMER

2www.coeusinvest.fi

Tässä esityksessä esitetyt tiedot ovat luonteeltaan informatiivista markkinointiviestintää, eikä niitä tule pitää kehotuksena yksittäistä rahoitusvälinettä koskevien liiketoimien 

toteuttamiseen. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää rahoitusvälineen osto-tai myyntitarjoukseksi taikka muuksi kehotukseksi 

sijoitustoimenpiteisiin. Coeus Invest Oy ei vastaa toimenpiteistä, jotka on tehty tämän esityksen perusteella.  

Tehdessään sijoituspäätöksiä tai toimenpiteitä tulee lukijan perustaa ne omaan arvioonsa sijoituskohteesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Sijoitustoimintaan liittyy aina 

taloudellinen riski ja lukija vastaa siten itse omien sijoituspäätöstensä taloudellisista tuloksista sekä näiden vaikutuksesta asiakkaan verotukseen.   

Tämän materiaalin kaikkinainen kopiointi ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen 

riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi historiallinen kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai 

kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahastodokumentaatioon, josta kyseisen rahoitusvälineen riskit ilmenevät. Sisältöä 

ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.  

Esityksen valmistamisessa ei ole otettu huomioon vastaanottajan taloudellista tilannetta tai muita henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyviä olosuhteita, vaan esityksen 

tarkoituksena on antaa yleistä tietoa esityksen kohteena olevasta Coeus Invest Oy:stä ja Coeus Invest GRIT erikoissijoitusrahastosta ja toimia siten esityksen kohteena 

olevien Coeus Invest Oy:n ja Coeus Invest GRIT erikoissijoitusrahaston markkinointimateriaalina.  

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan nimetyn vastaanottajan käyttöön, eikä vastaanottajalla ole oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman 

Coeus Oy:n suostumusta kolmannelle osapuolelle. Tämän materiaalin tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Coeus Oy:lle, ja kaikki oikeudet on 

pidätetty kaikissa maissa. Tätä materiaalia tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja 

rajoituksia. Materiaalin levittäminen Yhdysvalloissa saatetaan katsoa rikkomukseksi näitä lakeja vastaan. 
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KEITÄ ME OLEMME

• Coeus Invest Oy on uusi suomalainen sijoitusyhtiö, joka perustettiin vuonna 2021. Yrityksen perustajina ovat kaksi intohimoista sijoittajaa, Jens 

Kyllönen ja Arimatti Alhanko.

• Tavoitteenamme on saavuttaa korkea absoluuttinen ja selvästi markkinoita parempi tuotto.

AVAINASEMASSA (NÄISTÄ LISÄÄ SIVUILLA 10-11)

• Pääoman keskittäminen vain parhaisiin ideoihimme johtaa parhaaseen lopputulokseen. Huomattava osa Jensin ja Arimatin varallisuudesta on 

sijoitettuna 8-12 korkealaatuiseen yritykseen, jotka tunnemme erittäin hyvin.  

• Coeus Invest Oy keskittyy pääasiassa pohjoismaisiin yrityksiin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden todellisen ylituoton saavuttamiseen. 

• Sijoittaminen on meille suurin intohimo ja mietimme sijoituksiamme aamusta iltaan, joka päivä. 

COEUS INVEST GRIT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

• Coeus Invest Oy:n kokemusta ja sijoitusfilosofiaa on tarkoitus hyödyntää Coeus Invest GRIT- erikoissijoitusrahastossa (rahastosta lisää 

myöhemmin).
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MSc (Accounting and Finance) London School of  

Economicsista. Jens oli yksi maailman menestyneimpiä

nettipokerinpelaajia ennen vuotta 2015 jolloin hän aloitti

täysipäiväisen sijoittamisen. Hänet on palkittu kolmesti

Suomen parhaana pokerinpelaajana.

COEUS INVEST OY - TIIMI

KAKSI ERITTÄIN INTOHIMOISTA SIJOITTAJAA
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Kaksoismaisteri (MSc Engineering and Finance). Arimatti on 

työskennellyt useita vuosia ulkomailla sekä salkunhoitajana että

analyytikkona. Ennen Coeus Invest Oy:ta Arimatti vastasi

hollantilaisen perheen varallisuudesta Luxemburgissa, ja 

hallinnoi heidän noin 500 miljoonan euron salkkua. 

JENS KYLLÖNEN ARIMATTI ALHANKO



TIIMI – JENS KYLLÖNEN

JENS KYLLÖNEN
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2009 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

European Poker Tourin

voitto Kööpenhaminassa

(EUR 900k)

Aloittaa rahoituksen

opinnot Hankenilla

Palkitaan kolmatta kertaa

vuoden pokeripelaajana

Suomessa

2011 Maailman toiseksi

suurin nettipokerivoittaja

(USD 3.7m)

Palkitaan toistamiseen

vuoden suomalaisena

pokeripelaajana

Nousee maailman suurimman

pokerisivusto Pokerstarsin

suurimmaksi voittajaksi

2011 2013 2021

2012 mailman toiseksi

suurin nettipokerivoittaja

uudestaan (USD 2.5m)

Voittaa

maailmanmestaruusrannekkeen

(ja >USD 1m) Las Vegasissa

Työharjoittelu

huipputradingyhtiössä

Yhdysvalloissa

Valmistuminen

kauppatieteiden kandiksi

Hankenista (rahoituksen

kurssien ka. 94/100)

Saa opiskelupaikan

London School of  

Economicsista (LSE)

Valmistuminen LSEstä parhaalla

mahdollisella arvosanalla

COEUS INVEST OY 

Aloittaa sijoittamisen

vakavasti

Pokeri Sijoittaminen Rahoituksen opinnot Coeus Invest Oy
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TIIMI – ARIMATTI ALHANKO

ARIMATTI ALHANKO
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1999 2005 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kesatyöpaikka

kreikkalaisessa

ravintolassa (13v) -> 1. 

osakesijoitus (Kesko)

Treideri Lontoossa

Osakeanalyytikko Nordea 

Marketsilla Tukholmassa; 

mukana monissa IPOissa

Aloittaa opinnot Teknillisessä

korkeakoulussa

Maisterinpaperit

Teknillisesta korkeakoulusta

Kaikki opinnot suoritettu

maisterintyötä

lukuunottamatta (ka. 94/100)

Osakesalkunhoitaja

Nordealla Luxemburgissa

2008 2013 2021

Vaihto-opinnot

Malesiassa

Maisterinpaperit

Kauppakorkeakoulusta

Aloittaa Luxemburgissa

yksityisessa pankissa; kahden

osakestrategian launchaus

Hallituspaikka River Oak 

Capital sijoitusfirmassa

Ruotsissa

Aloittaa opinnot

Kauppakorkeakoulussa

Vaihto-opinnot Hong 

Kongissa

Senior Investment Manager 

perhetoimistossa

Luxemburgissa

Sijoittaja jolla on jonkin

verran intohimoa

sijoittamiseen

Sijoittaja jolla on valtava

intohimo sijoittamiseen
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COEUS INVEST OY - TRACK RECORD

JENS KYLLÖNEN & ARIMATTI ALHANKO
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JENS KYLLÖNEN

YKSITYINEN

• Tammikuu 2015 – marraskuu 2021; +279.1% -> CAGR: +21.2%  

ARIMATTI ALHANKO

AMMATILLINEN (Yksityiskohtaisemmin liitteessä)

• Banque Havilland

o Global Equity (kesäkuu 2018 – toukokuu 2020); +23.0% vs. 

+12.8% vertailuindeksi. ~30 osaketta.

o Global Megatrend (tammikuu 2019 – toukokuu 2020); 

+45.1% vs. +21.4% vertailuindeksi. ~25 osaketta.

• Luxembourg Finance House

o Global Equity (heinäkuu 2020 – marraskuu 2021); +79.3% vs. 

+41.4% vertailuindeksi. ~15 osaketta.

YKSITYINEN

• Joulukuu 2016 – marraskuu 2021 (5 vuotta)); +365.8% vs. +86.4% 

vertailuindeksi -> CAGR: +36.0%. ~10-15 osaketta.

JENSIN TRACKI

26.1.2022 |

Vertailuindeksi: MSCI World Net Total Return EUR Index (MSDEWIN). Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. 

*Lähde: OP *Lähde: Bloomberg, Nordnet



COEUS INVEST OY - SIJOITUSFILOSOFIA

LAATU, KASVU JA JÄRKEVÄ HINTA  
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➢ Vahvat vallihaudat tai skaalaedut

➢ Ovat osoittaneet kilpailuetunsa omalla toimialallaan
LAATU

JÄRKEVÄ HINTA

➢ Yhtiön täytyy kasvaa

➢ Yhtiöllä täytyy olla pitkä kasvukiitorata edessä

➢ Kaikkein tärkein tehtävämme on löytää pitkän ajan compoundereita

➢ Näitä harvoin löytyy halvalla, mutta kunhan hinta on järkevä, sen pitäisi riittää erittäin korkeaan tuottoon

KASVU

MEIDÄN SWEET SPOT

• Jenkkiyliopiston professori Damodaranin mukaan yrityksen liiketoiminta pitää

sisällään 6 vaihetta. 

• Ensimmäisessä vaiheessa (startupit) voidaan saavuttaa suurimmat tuotot mutta

näitä tuottoja on kuitenkin todella vaikea ennustaa. Siten riskit ovat todella kovat.

• Me uskomme meidän “sweet spotin” olevan toisen, kolmannen ja neljännen

(neljännen vaiheen alku) vaiheen kohdalla. Nämä yhtiöt ovat voittaneet jo nichensä

ja ovat valmiita replikoimaan toimivaa liiketoimintamallia pitkälle tulevaisuuteen.
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COEUS INVEST OY - MILLÄ TAVALLA SIJOITUSFILOFIAMME EROAA MUISTA 1/2 

USEITA TEKIJÖITÄ
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• Coeus Invest Oy:n sijoitusfilosofian tavoitteena on saavuttaa selvästi markkinoita parempi tuotto. Sen saavuttamiseksi emme voi tehdä

asioita samalla tavalla kuin kaikki muut. Sijoitusfilosofiamme eroaa muista:

1. Uskomme että pääoman keskittäminen pieneen joukkoon yhtiöitä (8-12 yritystä) johtaa parhaaseen lopputulokseen. Tällöin 

voimme tuntea yrityksemme erityisen hyvin. Haastattelemme säännöllisin väliajoin yhtiön johtoa ja sen kilpailijoita. Koska 

olemme jatkuvasti täysin tilanteen tasalla, voimme reagoida hyvin nopeasti jos uusi informaatio muuttaa sijoituskeissiä.

2. Keskitymme myös usein epälikvideihin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin, joihin moni isompi toimija ei pysty sijoittamaan.

Meidän kilpailukentässä on helpompi voittaa, ja vaikka kilpailemme piirimestaruuskisoissa olympialaisten sijaan, palkinto on 

sama.  

3. Kotikenttäetu. Tunnemme pohjoismaalaisia analyytikoita, jotka voivat usein olla ainoita analyytikoita, jotka seuraavat näitä 

pienempiä yhtiöitä. Tunnemme myös laajasti pohjoismaalaisia ammattisijoittajia, joilla on iso osa salkusta pohjoismaisissa 

osakkeissa ja saamme siten jatkuvalla syötöllä uusia ideoita, enemmän kuin mitä ehdimme käydä läpi.
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USEITA TEKIJÖITÄ
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4. Kummallakin meistä on sekä vahva akateeminen tausta että vahva track record ”oikeassa” elämässä. Jensillä on 

pokeritaustansa ansiosta osoitettu kyky reagoida nopeasti paineen alla, esimerkkinä NoHon myynti koronan ensimetreillä ja 

Remedyn osto koronapohjilta (sivu 12). 

5. Olemme myös valmiita kasvattamaan positiota nouseviin kursseihin mikäli sijoitusceissi etenee oikeaan suuntaan. Tästä 

hyvänä esimerkkinä Arimatin henkilökohtaiset Qt-ostot viime vuodelta (sivu 13).

6. Tarkastelemme sijoituksia lähes aina usean vuoden horisontilla. Analyytikoiden tavoitehinnat ovat 6-12 kuukauden päähän, ja 

tällä aikajänteellä suurin osa tuotoista tulee arvostuskertoimien muutoksista (ja tätä on todella vaikea ennustaa). Todellinen 

vauraus luodaan pitämällä compounderit ja antamalla niiden compoundata moninkertaisiksi. Sen lisäksi, tutkimme myös 

erikoistilanteita (IPOt, arbitraasit jne.). 

7. Sijoittaminen on meille aidosti se suurin intohimo, ja teemme tätä joka päivä myös suurimman osan vapaa-ajastamme.

8. Sijoitamme tuntuvan osan omasta nettovarallisuudestamme Coeus Invest GRIT- erikoissijoitusrahastoon. Sijoittaja pääsee siis

samaan tuottoon, mihin me pääsemme omilla rahoillamme. Yksinkertaistettuna, meidän varallisuus kasvaa kun

kanssasijoittajamme vaurastuvat. 
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COEUS INVEST OY – NOPEA REAGOINTIKYKY 

ESIMERKKI – NOHO & REMEDY (JENS)
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5-10.3.2020
-NoHon myynnit.
-Todettuja
koronatapauksia
Suomessa 1-5..

16-20.3.2020
-Remedyn ostot.
-Peliyritykset hyötyvät
kun ihmiset ovat kotona
karanteenissa.
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*Lähde: Bloomberg, OP *Lähde: Bloomberg, OP

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. 



COEUS INVEST OY – OSTAMINEN NOUSEVIIN KURSSEIHIN

ESIMERKKI – QT GROUP OSTO-OHJELMA (ARIMATTI)
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Q4 2019; 14.02.2021
-Orgaaninen kasvu 49.3%. 
-Tj: “Tulos tuli
normisuorituksella.” -> ei
isoja yksittäisiä kauppoja.

Q1 2020; 23.04.2020
-Orgaaninen kasvu 40.5%. 
-Conference call toimarin
kanssa lisäsi luottamusta. Q2 2020; 07.08.2020

-Orgaaninen kasvu 26.9%. 
-Tulos tehty Covid-
ympäristössä.
-Vahva marginaali.

Q3 2020; 29.10.2020
-Orgaaninen kasvu 35.7%. 
-Edelleen Covid-ympäristö.
-Merkittävä sopimus ison
pelurin kanssa.

Q4 2020; 18.02.2021
-Orgaaninen kasvu 46.6%. 
-Firma rekryää todella
voimakasta vauhtia (oma
seuranta) -> kasvu jatkuu

Touko-kesäkuu 2021
-Suurin syy
keventelylle: Paino
salkussa lähes 30%. 

“It’s not whether you’re right or wrong, but how much money you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.” – George Soros
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*Lähde: Nordnet

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. 



COEUS INVEST GRIT

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO



COEUS INVEST GRIT ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

SUOMALAINEN ERIKOISSIJOITUSRAHASTO
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• Coeus Invest GRIT on Suomessa rekisteröity erikoissijoitusrahasto, jonka

sijoitusstrategiassa hyödynnetään Coeus Invest Oy:n analyyseja, kokemusta

ja sijoitusfilosofiaa.

• Rahaston hallinnointipalkkio pidetään matalana (0.4% p.a.) mikä poikkeaa 

muusta rahastotarjonnasta. Yksinkertaistettuna, rahasto tekee huomattavan 

osan voitoista vain jos sijoittajat vaurastuvat. 

• Rahaston tavoitteena on saavuttaa korkea absoluuttinen tuotto ja pitkällä

aikavälillä markkinaindeksejä parempi tuotto.

• Rahastoon sovelletaan high water mark- periaatetta. Tämä varmistaa sen, 

etta tuottosidonnainen palkkio peritään vain uusista voitoista. Rahaston

tulee myös saavuttaa vähintään 3% vuotuinen kumulatiivinen tuotto jotta

tuottosidonnaista palkkiota ylipäätään peritään. 

• Rahastoa hallinnoi GRIT Rahastoyhtiö Oy ja rahaston salkunhoitajana

toimii Estlander & Partners Oy. 

* Lunastuspalkkio:

• 2% jos sijoitusaika alle vuoden; 

• 1% jos sijoitusaika 1-2 vuotta; 

• 0% jos sijoitusaika yli 2 vuotta;
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OSUUSSARJA A B

Minimimerkintä 10k€ 1m€

Minimi lisämerkintä 2k€ 500k€

Hallinnointipalkkio 0.4% p.a. 0.4% p.a.

Tuottosidonnainen palkkio 18% (HWM) 15% (HWM)

Aitakorko 3% 3%

Merkintäpalkkio 0% 0%

Lunastuspalkkio* 0-2% 0-2%

Merkinnät Kuukausittain Kuukausittain

Lunastukset Kuukausittain Kuukausittain



LIITE



TRACK RECORD
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ARIMATIN AMMATILLINEN TRACKI

AMMATILLINEN

• Banque Havilland

o Global Equity (kesäkuu 2018 – toukokuu 2020); +23.0% vs. +12.8% vertailuindeksi. ~30 osaketta.

o Global Megatrend (tammikuu 2019 – toukokuu 2020); +45.1% vs. +21.4% vertailuindeksi. ~25 osaketta.

• Luxembourg Finance House

o Global Equity (heinäkuu 2020 – marraskuu 2021); +79.3% vs. +41.4% vertailuindeksi. ~15 osaketta.
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Portfolio (EUR) Tam-20 Hel-20 Maa-20 Huh-20 Tou-20 2020 YTD 2019

Aloituksesta 

tam-19

Global Megatrend 2.6% -6.8% -12.6% 12.8% 6.5% 0.6% 44.3% 45.1%

iShares MSCI World 0.2% -7.6% -12.9% 11.2% 3.5% -7.1% 30.7% 21.4%

Suhteellinen tuotto 2.4% 0.8% 0.3% 1.7% 3.0% 7.7% 13.6% 23.7%

Portfolio (EUR) Tam-20 Hel-20 Maa-20 Huh-20 Tou-20 2020 YTD 2019

Kes-18 - 

jou-18

Aloituksesta 

kes-18

Global Equity 1.4% -7.4% -11.1% 11.3% 4.3% -3.1% 34.0% -5.3% 23.0%

iShares MSCI World 0.2% -7.6% -12.9% 11.2% 3.5% -7.1% 30.7% -7.1% 12.8%

Suhteellinen tuotto 1.1% 0.1% 1.8% 0.2% 0.8% 4.0% 3.3% 1.7% 10.1%

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. 

Portfolio (EUR) Tam-21 Hel-21 Maa-21 Huh-21 Tou-21 Kes-21 Hei-21 Elo-21 Syys-21 Loka-21 Mar-21 2021 YTD 2020

Aloituksesta 

7.7.2020

Global Equity -1.6% 8.0% -0.7% 7.8% 2.9% 1.5% 7.9% 7.8% -5.8% 4.3% -5.7% 26.8% 42.2% 79.3%

iShares MSCI World -0.1% 2.9% 6.6% 1.9% -0.1% 4.6% 1.8% 3.0% -2.4% 5.8% 0.6% 27.0% 11.5% 41.4%

Relative return -1.5% 5.1% -7.3% 5.9% 3.0% -3.2% 6.1% 4.8% -3.4% -1.5% -6.2% -0.2% 30.7% 38.0%
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