
  

 

LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT 

Tämä asiakirja sisältää valtiovarainministeriön asetuksen (1281/2018) mukaiset perustiedot liikkeeseenlaski-
jasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on lain no-
jalla annettava tiedot. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta ymmärtäisit, mihin sijoitat ja mitä riskejä sijoi-
tukseen liittyy. 
 
Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakeluun muihin maihin kuin Suomeen voi joidenkin maiden lain-
säädännössä tai määräyksissä kohdistua rajoituksia, eikä niitä siten saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysval-
loissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hong Kongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muissa sellai-
sissa maissa ja sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi vastoin sovellettavaa lainsäädäntöä tai määräyksiä. Osakeanti 
ei edellytä Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012) mukaisesti hyväksyttyä esitettä. Tämä asiakirja ei ole 
Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 2017/1129 tai muissa soveltuvissa arvopaperimark-
kinalaeissa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen ole hyväksynyt tätä asiakirjaa. 
 
Merkittäväksi tarjottavaa vaihtovelkakirjalainaa ja siihen liittyviä erityisiä oikeuksia tarjotaan merkittäväksi vaih-
tovelkakirjalainan sekä erityisten ehtojen mukaisesti. Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tar-
jouspyynnöksi hankkia tai merkitä yhtiön arvopapereita maissa, joissa tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvas-
tainen. Tarjottavaa vaihtovelkakirjalainaa tai siihen liittyviä erityisiä oikeuksia ei saa tarjota, myydä, jälleen-
myydä, siirtää tai toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, 
Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. 
Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä.  
 
Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liit-
tyvässä sijoitusmuistiossa (”Sijoitusmuistio”). 
 
 

Liikkeeseenlaskijan nimi 
mcare Group Oy (”mcare” tai ”Yhtiö”) 
 
Perustietoasiakirjassa “mcare”, ”Yhtiö” ja ”mcare-konserni” tarkoittavat mcare 
Group Oy:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, 
että ilmaisulla tarkoitetaan vain mcare Group Oy:tä, sen tytäryhtiötä tai liiketoi-
mintaa tai joitakin näistä yhdessä. Viittauksilla mcaren tai Yhtiön osakkeisiin, 
osakepääomaan tai hallintoon tarkoitetaan kuitenkin mcare Group Oy:n osak-
keita, osakepääomaa ja hallintoa. 

Osakeannissa tarjottava 
sijoituskohde 

Yhtiön äänivaltainen osake (”Antiosake”) 

Kerättävien varojen 

enimmäismäärä 

6.999.600 euroa 

Kerättävien varojen käyt-
tötarkoitus 

Kerättävien varojen avulla investoidaan uusien liiketoiminta-alueiden kehittä-
miseen, varmistetaan Yhtiön taloudellinen asema sekä yhtiön maksuvalmius. 
Enintään 640.000 euroa kerättävistä varoista voidaan käyttää Yhtiön omien 
osakkeiden hankintaan Yhtiön sopimusvelvoitteen mukaisesti. 

Yhtiön neuvonantaja 
Asianajotoimisto Nordia Oy 

Liikkeeseenlaskijaan, sen 
liiketoimintaan ja arvo-
paperiin liittyvät keskei-
set riskit, jotka voivat to-
teutuessaan olennaisesti 
vaikuttaa liikkeeseenlas-
kijan toimintaan, 

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit 

• Covid-19 -pandemia on vaikuttanut merkittävän negatiivisesti Yhtiön liike-
toimintaan vuosien 2020, 2021 ja 2022 aikana. Pandemian pahentuessa, ne-
gatiivinen kehitys saattaa jatkua, ja tällä voi olla olennaisen haitallinen vai-
kutus Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 
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taloudelliseen asemaan 
tai arvopaperin arvoon 

Riskeistä yksityiskohtai-
semmin Sijoitusmuisti-
ossa  

• Ukrainan sota ja sen vaikutukset Yhtiön toimintaympäristöön saattavat ke-
hittyä negatiiviseen suuntaan haitaten Yhtiön mahdollisuuksia toimia nor-
maalisti. Tällaisia riskejä saattavat olla mm. rahoitukseen liittyvät kiristyvät 
markkinat tai nousevat kustannukset logistiikan osalta. Yhtiöllä ei välttä-
mättä ole mahdollisuutta reagoida riittävän nopeasti muuttuneeseen tilan-
teeseen tai nouseviin kustannuksiin johtuen Yhtiön solmimista sopimuksista 
tai muista tekijöistä. Myös kuluttajien ja yritysten heikentynyt luottamus ta-
louteen saattaa heikentää Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Yhti-
öllä ei kuitenkaan ole suoria tai epäsuoria kytköksiä Venäjään tai muihin 
konfliktin aktiivisiin osapuoliin tai näissä maissa toimiviin yrityksiin tai hen-
kilöihin. 

• Maailmaan vaivannut komponenttipula voi pahentuessaan vaikuttaa Yhtiön 
mahdollisuuksiin tuottaa ja toimittaa palveluitaan. Yhtiö ei ole kohdannut 
haasteita tähän asti mutta on mahdollista, että jonkun toimittajan kohdalla 
haasteita esiintyy tulevaisuudessa. Tämä voi väliaikaisesti hidastaa Yhtiön 
kehitystä ja aiheuttaa haasteita tuotannossa. 

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä 

• Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai 
korvaavat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat vaikuttaa merkittävästi 
Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. Kyky säilyttää markkinaosuutensa 
riippuu suurelta osin Yhtiön kyvystä saada kilpailijoiden asiakkaat siirty-
mään Yhtiön palveluiden asiakkaaksi ja sen kyvystä minimoida lähtevien asi-
akkaiden määrä.  

• Yhtiö ei välttämättä onnistu toteuttamaan liiketoimintastrategiaansa te-
hokkaasti. On mahdollista, että valittu liiketoimintastrategia ei olekaan kil-
pailukykyinen tai Yhtiö ei pysty mukauttamaan strategiaansa muuttuneissa 
olosuhteissa riittävän nopeasti. 

• Yhtiö on riippuvainen isoimmista asiakkaista ja kyvystään houkutella uusia 
suuria asiakkaita.  

• Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen asiakastyytyväisyyden ylläpidossa voi 
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Yhtiö on riippuvainen muutamista laitetoimittajista erityisesti valtuutetun 
monimerkkihuolto-toiminnan osalta. Mahdolliset sopimusten täyttämistä 
koskevat erimielisyydet, kumppanien haluttomuus tai kyvyttömyys täyttää 
sopimusvelvoitteet tai epäsuotuisat päätökset voivat vaikuttaa olennaisen 
haitallisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä ole riittävä kattamaan kaikkia riskejä 
tai tapaturmia tai sen kattavuus ei muutoin välttämättä ole kaikissa tilan-
teissa riittävä. Yhtiön vakuutusturvan kattavuuteen liittyvät riskit saattavat 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Epäonnistumisella tehokkaan sisäisen valvonnan ylläpitämisessä tai tarvit-
tavien uusien tai parannettujen valvontamenettelyjen käyttöönotossa voi 
olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön 
palkkaamisessa voi vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdolli-
suuksiin. 

• Yhtiö saattaa tehdä tuotekehityksessään vääriä valintoja ja Yhtiön palve-
luissa ja tuotteissa saattaa markkinoille tulon jälkeen ilmatä virheitä, millä 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintamahdollisuuk-
siin.  

• Liiketoiminnalle tavanomaiset riskit liittyvät sekä Yhtiön omaan palvelun yl-
läpitoon sekä teknologiaan liittyvät riskit kuten päätelaitteiden ohjelmisto-
muutokset taikka eri valtioiden mahdolliset sääntelymuutokset. Yhtiön IT-
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järjestelmien toimintahäiriöt voisivat johtaa liikevaihdon menetykseen ja 
kalliisiin prosessihäiriöihin. 

• Yhtiön toiminnanohjausjärjestelmän olennaiset keskeytymiset tai vakavat 
virheet taikka kyseisen toimittajan menetys saattaisivat vaikuttaa Yhtiön ky-
kyyn ylläpitää tehokasta palvelua ja siten vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liike-
toimintamahdollisuuksiin.  

• Työntekijöiden tai alihankkijoiden palveluiden, infrastruktuurin tai järjestel-
mien väärinkäyttö tai huolimaton käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti Yh-
tiön liiketoimintaan.  

• Mikäli toimialaan tai markkinaan kohdistuu sen liiketoiminta- ja kilpai-
luedellytyksiä muokkaavia tai muuttavia tekijöitä, voi näillä olla vaikutusta 
alan vapaaseen kilpailuun ja Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen. 

• Liiketoiminnan haasteisiin kuuluu mm. uudelle markkina-alueelle laajentu-
miseen liittyvät riskit. jotka ovat riippuvaisia myös liiketoiminnan suhteisiin 
ja suhdanteisiin liittyvistä asioista.  

• Yleiseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät, kuten kansalliset ja kansain-
väliset poliittiset, taloudelliset ja ympäristötekijöihin liittyvät riskit, voivat 
toteutuessaan vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin.  

• Yhtiön harjoittaessa liiketoimintaa useassa eri maassa ja ollessa siten eri val-
tioiden verolakien ja määräyksien kohteena, voi siirtohinnoitteluun liitty-
vien veroriskien ja muiden veroriskien toteutuminen johtaa taloudellisiin 
menetyksiin, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan. 

Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyvät riskit 

• Yhtiö on kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden 
toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. 
Vaikka Yhtiöllä on jo merkittävää liikevaihtoa, Yhtiöllä ei ole vielä merkittä-
vässä määrin liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuu-
denodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Konsernin toiminta on ollut 
tappiollista. Tappio 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli 2.569 tuhatta 
euroa ja kokonaisuudessaan kertynyt tappio on 5.398 tuhatta euroa 
31.12.2021 mennessä johtuen pääasiassa kehitystoimintaan ja toiminnan 
laajentumiseen liittyvistä kustannuksista ja Covid-19 -liittyvästä markkina-
häiriöstä ja siihen liittyvistä uudelleenjärjestelykuluista. Ei ole varmuutta 
siitä, että Yhtiö saa myyntituloja tai saavuttaa kannattavuuden. 

• Yhtiön luottoihin liittyvien rahoituskovenanttien noudattamiseen liittyvät 
vaikeudet sekä rahoituskustannusten nousu voivat vaikuttaa haitallisesti 
Yhtiön taloudelliseen asemaan. 

Sijoituskohteeseen liittyvät riskit 

• Sijoittajat eivät voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajan-
kohtana tai lainkaan. 

• Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa eikä ole takeita, että se 
pystyisi maksamaan sitä myöskään tulevaisuudessa. 

• Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oi-
keuttavat erityiset oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista 
omistusosuutta. 

• Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa. 

• Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus. 
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TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA 

Toiminimi, yhteisötun-
nus ja yhteystiedot 

mcare Group Oy (y-tunnus 2395768-1). Postiosoite ja käyntiosoite on Työpajan-
katu 10 A 6krs, 00580 Helsinki. 

Oikeudellinen muoto, ko-
tipaikka ja rekisteröimis-
päivä 

Yhtiö on osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Espoo. Yhtiö on rekisteröity kauppare-
kisteriin 18.3.2011. 

Hallitus, toimitusjohtaja 
ja tilintarkastaja 

Hallitus: Petri Kalliokoski (hpj), Joel Mansnerus, Ville Pirilä, Lasse Larvanko, Ro-
bert Andersson. 

Toimitusjohtaja: Matti Uronen (31.1.2023 asti) – Sampo Vehkaoja (1.2.2023 al-
kaen). 

Tilintarkastaja: Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Lahti-
nen. 

Yhtiön suurimmat omis-
tajat ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet: 

Yhtiön rekisteröity osakepääoma perustietoasiakirjan päivämääränä 170.000 
euroa ja osakkeiden määrä 26.479.536, sisältäen 947.493 rekisteröimätöntä 
osaketta sekä 897.224 vaihtovelkakirjan nojalla annettavaa osaketta, joita ei ole 
vielä rekisteröity kaupparekisteriin. Seuraavassa on yhtiön suurimmat osak-
keenomistajat perustietoasiakirjan päivämääränä. 

Osakkeenomistaja Omistus (osakkeet) Omistus (%) 
Korkeimman Tason Oy  9.656.864 36,48 % 
Yrjö Pirilä Oy 3.481.458 13,15 % 
Ville Pirilä 3.091.709 11,68 % 
Matti Uronen 895.899 3,38 % 
Springvest Oy 634.819 2,40 % 
Inventive Ventures Oy 472.733 1,79 % 
Exit Ventures Oy 456.723 1,73 % 
   

Kuuluminen konserniin 
Yhtiö on emoyhtiö, jonka 100% omistamat tytäryhtiöt ovat Suomessa mcare Oy, 
mcare Services Oy, mcare Concept Oy ja Aftersalessupply Oy, Ruotsissa mcare 
Sweden AB ja extended e-life AB, sekä Norjassa mcare Norway AS. 

Liiketoiminnan kuvaus 
mcare-konserniyhtiöt ovat Applen, Huawein OnePlus, Xiaomi, Samsung, 
RealMe, Oppo ja HMD Nokian laitteita (puhelimia, tabletteja ja muita laitteita) 
huoltavia valtuutettuja huoltoyhtiöitä, joiden asiakastyytyväisyys on huippu-
luokkaa ja liiketoiminta avainosassa kiertotalouden tukemisessa. mcare on 10 
vuodessa ja pienillä pääomilla kasvanut 19 miljoonan euron (ennuste 2022) lii-
kevaihtoa tekeväksi ja noin 90 henkilöä työllistäväksi konserniksi, joka huoltaa 
noin 200 tuhatta laitetta vuosittain. 

mcare-konserni toimii Pohjoismaissa korkeatasoisen huolto- ja kiertotalouspal-
velun tarjoajana jälleenmyyjille, vakuutusyhtiöille, puhelinoperaattoreille sekä 
yrityksille ja kuluttajille. mcare on onnistunut saamaan vahvan markkina-ase-
man Pohjoismaissa Apple-huolloissa, ja tavoittelee nyt nopeaa kasvua kokonais-
valtaisten kiertotalouspalvelujen tuottajana sekä monimerkkihuoltona että Re-
commerce- ja laitteiden elinkaarta pidentävien palveluiden tuottajana. mcaren 
pyrkimyksenä on tuottaa mahdollisimman laadukkaita, asiakas- ja ympäristöar-
voiltaan huipputasoa olevia palveluita, jotka pidentävät elektroniikkalaitteiden 
elinikää ja parantavat niiden elinkaaren aikaista käytettävyyttä. mcaren syvä 
osaaminen huoltopalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä ovat kiertotalou-
dessa ydinkomponentti, koska ne ylläpitävät laitteiden elinkaarta ja mahdollis-
tavat laitteiden käytön usean elinkaaren ajan. mcarella on vahva jalansija ja ver-
kosto Pohjoismaisessa jälleenmyyjäkentässä, jonka kautta pystytään tavoittele-
maan nopeaa kasvua nykyisten ja uusien palvelujen osalta. Edellä mainittujen 
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lisäksi mcaren kilpailuetuihin lukeutuvat merkittävä kyvykkyys kehittää uusia, 
innovatiivisia ja tehokkaita palvelukonsepteja, jotka tukeutuvat sen ydinliiketoi-
mintaan ja luovat merkittäviä kasvumahdollisuuksia.  

Vuonna 2020 mcare loi kasvustrategian tavoitteenaan saavuttaa 100 miljoonan 
euron liikevaihto 4-5 vuoden aikana. Strategian avainkomponentit ovat valtuu-
tettu monimerkkihuolto, vastuullisen ja korkeimman laadun Re-commerce/re-
furbish-liiketoiminnan käynnistäminen (alan toimijoita mm. Swappie, Back Mar-
ket, As Good As New) sekä laitteiden elinkaarta pidentävien palveluiden myynti, 
joiden pyrkimyksenä on edelleen pidentää merkittävästi laitteiden käyttöikää, 
ja jotka kasvattavat merkittävästi mcaren toistuvaa liikevaihtoa (nk. recurring 
revenue.)  

Merkittävät viimeaikai-
set tapahtumat 

• Yhtiö teki onnistuneen yrityskaupan, joka saatiin maaliin marraskuussa 
2022. Yhtiö osti Ruotsista Nordic EASC AB:n mobiililiiketoiminnan, jonka 
vuositason liikevaihto oli kaupantekohetkellä noin 4,5 miljoonaa euroa.  

• Yrityskaupan myötä, Yhtiö sai Ruotsissa Samsung-merkin huoltovaltuutuk-
sen, jolla on merkittävän positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja 
liikevaihdon kehitykseen tulevina vuosina. Toteutettu liiketoimintakauppa 
ei kasvata vain Samsung -volyymejä, vaan se tulee kasvattamaan myös Ap-
ple-, Huawei, OnePlus yms. brändien volyymejä ja liikevaihtoa. 

• Yhtiö haki onnistuneesti liiketoimintakaupan kauppahintaan ja sen myötä 
kohonneeseen käyttöpääomatarpeeseen lisärahoitusta vaihtovelkakirjalai-
nalla, jolla yhtiö keräsi 945 500 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. 

• Yhtiö voitti Oppo ja RealMe merkkien valtuutukset vuoden 2022 aikana vah-
vistaen näin monimerkkihuollon strategiaansa. 

• Yhtiö nimitti uuden toimitusjohtajan Sampo Vehkaojan, joka aloittaa yrityk-
sen palveluksessa 1.2.2023. 

• Yhtiökokous 11.1.2023 valitsi hallitukseen uuden jäsenen Robert Andersso-
nin, joka aloittaa Yhtiön hallituksessa tammikuussa 2023. 

Taloudellisen tilanteen 
kuvaus 31.12.2021 päät-
tyneeltä tilikaudelta 

Alla olevat tiedot ovat peräisin mcare Group Oy:n 31.12.2021 tilinpäätöksestä 
ja siihen sisältyvästä vertailutiedoista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta. Yh-
tiön liikevaihto 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 19.536 tuhatta eu-
roa, kun se edellisellä tilikaudella oli noin 22.285 tuhatta euroa. Yhtiön liiketap-
pio kasvoi samalla ajanjaksolla noin 495 tuhannesta eurosta noin 2.569 tuhan-
teen euroon.  
Yhtiön oma pääoma oli 31.12.2021 päättyneen tilikauden lopussa yhteensä noin 
2.081 tuhatta euroa. 

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA SEN LIIKKEESEENLASKEMISESTA 

Sijoituskohteen tuotta-
mat keskeiset oikeudet ja 
rajoitukset sekä ominai-
suudet 

Yhtiöllä on yksi osakesarja. Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muu-
hun varojen jakoon sekä muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jäl-
keen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Kukin Antiosake oikeuttaa yh-
teen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

Lunastuslauseke 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka nojalla Yhtiöllä itsel-
lään tai Yhtiön osoittamalla taholla tai tahoilla on oikeus lunastaa sijoittajan 
osakkeet Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. 

Sijoitussopimukseen sisältyy seuraavat vapaata luovutettavuutta koskevat ra-
joitukset: 

Luovutus- ja panttausrajoitus 



  6 (8) 

 

Sijoittaja ei saa luovuttaa, pantata kenellekään kolmannelle osapuolelle taikka 
muutoin rasittaa Antiosakkeita ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa 
suostumusta. 

Exit –myötämyyntivelvollisuus- ja oikeus 

Mikäli vilpittömässä mielessä oleva riippumaton kolmas osapuoli tekee markki-
naehtoisen tarjouksen Yhtiön koko osakekannan, osakekannan enemmistön tai 
Yhtiön kaikkien tai olennaisesti kaikkien varojen hankkimisesta yhdellä tai use-
ammalla toisiinsa liittyvällä järjestelyllä (”Exit”) ja osakkeenomistajat, jotka 
omistavat yli 50 prosenttia Yhtiön osakkeista kyseisellä hetkellä (”Osakasenem-
mistö”) kannattavat järjestelyä, muilla osakkeenomistajilla (”Myötämyyvät 
Osakkeenomistajat”) on velvollisuus myydä osakkeensa tai niiden suhteellinen 
osuus ja siirrettävä kyseiset osakkeet ostavalle taholle tarjouksessa määritellyin 
samoin kaupallisin ehdoin tai mikäli ostava taho haluaa toteuttaa Exitin muulla 
tavoin kuin ostamalla osakkeita, sijoittajan on hyväksyttävä järjestelyn toteutu-
minen (”Myötämyyntivelvollisuus”). 

Exitissä kaikilla Yhtiön osakkeenomistajilla on osakkeiden myötämyyntioikeus 
vastaavin ehdoin kuin osakkeita myyvillä osakkeenomistajilla (ns. myötämyyn-
toikeus). 

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Yhtiön toimitusjohta-
jan tai Yhtiön hallituksen kulloinkin nimeämän muun henkilön (”Edustaja”) 
edustamaan itseään Exitissä ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liitty-
vät asiakirjat. Jos sijoittaja peruuttaa antamansa valtuutuksen, on Osakasenem-
mistöllä oikeus vaatia sijoittajaa lunastamaan kaikkien muiden osakkeenomis-
tajien osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat instrumentit saadun tarjouksen mu-
kaisella kauppahinnalla. 

Exitiä ja tulevia antikierroksia koskeva rajoitus 

Yhtiön ja sen pääomistajien oikeutta päättää tulevista osakeanneista sekä mah-
dollisesta Exitistä rajoittaa Springvest Oyj:lle annettu veto-oikeus, jonka mukai-
sesti Yhtiö ei saa ilman Springvest Oyj:n suostumusta järjestää osakeantia tai 
toteuttaa Exitiä, jossa osakekohtainen hinta alittaa tämän rahoituskierroksen 
osakekohtaisen hinnan (suhteutettuna mahdollisiin osakkeiden jakamisiin tai 
yhdistämisiin). 

Listautuminen 

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään Osakasenemmistön päätöksellä hakea kau-
pankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla 
markkinapaikalla (”Listautuminen”), sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yh-
tiön vaatimat toimet Listautumiseen liittyen, sisältäen kaikki yhtiöoikeudelliset 
päätökset, kaikkien osakkeiden tai osan niistä muuntaminen tai myyminen ja 
sitoutuminen mahdollisiin luovutusrajoituksiin. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitusso-
pimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään Listautumisessa ja al-
lekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset 
päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen to-
teuttamiseksi. 

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään 

Sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää arvo-osuusjärjestel-
mään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää.  

Tarjottava sijoituskoh-
teen enimmäismäärä 
sekä tiedot päätöksistä ja 
valtuutuksista, joiden 

Vähintään 833.340 ja enintään 5.833.000 Antiosaketta. 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 10.1.2023 Yhtiön hallituksen päättä-
mään Yhteensä enintään 7.000.000 osakkeen liikkeeseen laskemisesta. 
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nojalla arvopapereita tar-
jotaan 

Yhtiön hallitus päätti 10.1.2023 edelliseen valtuutukseen perustuen 5.833.000 
yhtiön uuden osakkeen suunnatusta annista.  

Merkintähinta 1,20 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). Vähimmäissijoitus on 1.200 eu-
roa ja sijoitussumma voi kasvaa tämän jälkeen 1.200 euron välein.  

Sijoittajilta veloitettavat 
kulut 

Springvest Oyj:llä (”Järjestäjä”) on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin 
suuruinen merkintäpalkkio 11.1.2023 – 27.1.2023 klo 24.00 mennessä tehdyistä 
sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen merkintäpalkkio, mikäli merkintä 
tehdään 28.1.2023 alkaen Osakeannin loppuun saakka. 

Merkintä- ja maksuehdot Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Osakeannin merkin-
täpaikkoina ovat Järjestäjän toimipisteet sekä sähköinen merkintäpaikka Järjes-
täjän Internet-sivustolla osoitteessa https://app.springvest.fi/. 

Merkintäaika alkaa 11.1.2023 ja päättyy viimeistään 10.2.2023 (”Merkintä-
aika”). Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa Merkintäaikaa.  

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity Sijoitusmuistion päivä-
määrällä Yhtiön osakasluetteloon saa Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoi-
keuden suhteessa uusiin sijoittajiin (”Etusija”). Etusija on voimassa 11.1.2023-
13.1.2023 klo 12.00 välisenä aikana. Jotta Yhtiön olemassa oleva osakkeenomis-
taja ei menetä mainittua Etusijaa hänen tulee merkintä tarjottavia Antiosakkeita 
viimeistään 13.1.2023 klo 12.00 mennessä. 

Antiosakkeet merkitään allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Mer-
kintähinta annettujen ohjeiden mukaisesti ja yhden (1) viikon kuluessa Sijoitus-
sopimuksen allekirjoittamisesta. Merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi 
muuttaa tai peruuttaa. 

Merkintöjen hyväksymi-
nen ja sijoituskohteiden 
toimittaminen sijoitta-
jille 

Yhtiön hallitus päättää merkintäajan päätyttyä Antiosakkeiden lopullisen mää-
rän sekä Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä koko-
naan tai osittain. Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä ja rekisteröidä 
merkittyjä Antiosakkeita kaupparekisteriin jo Merkintäajan kuluessa sen jäl-
keen, kun Osakeannin vähimmäismäärä 1.000.008 euroa on täyttynyt (”Vähim-
mäismäärä”). Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksiä muista Osakeantiin liittyvistä 
asioista. 

Muut tarjouksen erityis-
ehdot 

Jos Sijoitusmuistiota oikaistaan tai täydennetään ennen Merkintäajan päätty-
mistä sellaisen virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla 
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkin-
neet Antiosakkeita ennen täydennyksen ilmoittamista sijoittajille, ja joiden mer-
kitsemiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa mer-
kintänsä määräajassa, joka on viisi (5) pankkipäivää siitä, kun oikaisu tai täyden-
nys on ilmoitettu sijoittajille.  

Asiakasvarojen hallin-
nointia koskevat tiedot 

Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilli-
selle asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää 
merkintäpalkkiot toiselle asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 2”). Asiakasvaratili 1 
yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n välisessä asiakassopimuksessa ja mer-
kintälomakkeessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on tarkoitettu ainoastaan 
Osakeannin Merkintähintojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. Springvest 
Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:ltä, kun Asia-
kasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 1.000.008 euroa. Osake-
annin päätyttyä kaikki siirtämättä olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvara-
tili 1:ltä Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta 

https://app.springvest.fi/
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Springvest Oyj:n tilille. Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, 
Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Asiakasvaratili 
1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä. 

Sijoituskohteen verokoh-
telu 

Seuraavassa kuvataan pääpiirteissään elinkeinotoimintaan kuulumattomiin 
osakkeisiin liittyviä keskeisiä veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvol-
listen luonnollisten henkilöiden osalta. 

Osakemerkintään perustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luo-
vutus, eli sijoittaja ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa osakemer-
kinnän tekemisen yhteydessä. 

Luonnollisen henkilön listaamattomasta yrityksestä saama osinko on verotetta-
vaa tuloa, joka voidaan verottaa joko pääomatulona, pääomatulona ja ansiotu-
lona taikka ansiotulona. Osa osingosta on veronalaista ja osa verovapaata. Yhtiö 
toimittaa jakamastaan osingosta ennakonpidätyksen. 

Mikäli sijoittaja käy kauppaa Antiosakkeilla, kaupasta peritään listaamattomien 
yhtiöiden osalta varainsiirtovero.  

Arvopapereiden luovutusvoitot ovat verotettavia pääomatuloja. Pääomatuloi-
hin sovelletaan kulloinkin voimassaolevaa pääomatulojen verokantaa. Sijoitta-
jan on aina ilmoitettava luovutusvoitto tai –tappio veroilmoituksessa. 

 


