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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT   

 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta 

sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 

 
Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 10.8.2022 ja se 

on voimassa 2.9.2022 saakka. 

 
Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta osakennin järjestänä toimivan Springvest Oyj:n (”Järjestäjä”) 

toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi. 

 
Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liittyvässä 

sijoitusmuistiossa (”Sijoitusmuistio”). 

 

Perustiedot 

 

Liikkeseenlaskijan 

nimi 
BioMensio Oy (”Biomensio” tai ”Yhtiö”)  

 

Tarjottava 

arvopaperi 

 

Yhtiön B-sarjan osake (”Antiosake”) 

 

Kerättävien varojen 

enimmäismäärä 

 

3.000.000 euroa 

Kerättävien varojen 

käyttötarkoitus 

 

Biomension teknologian kaupallistaminen edellyttää vielä merkittäviä investointeja itse sensorin 
massatuontannollisuuden kehittämiseen, mutta myös kasettiratkaisun ja lukijalaitteen 

kehitystyöhön.  Viimeisen yhdeksän kuukauden aikana Yhtiö on selvittänyt eri teknologiavaihtoehtoja 

ao. sensorivalmistukseen kaupallisessa mittakaavassa, käyden läpi yhdeksän mahdollista teknologiaa. 
Näistä Yhtiö on valinnut teknologian, joka perustuu vinokidekasvatukseen ja tuotannollisessa 

ympäristössä kehitetyn erikoissputterin käyttöön. Kaupalliset FABit, joissa tämäntyyppisiä 

puolijohdetekniikkaan perustuvia piisiruja valmistetaan suurissa määrissä, ovat kuitenkin haluttomia 
tekemään tarvittavaa tuotantoinvestointia ennen kuin Yhtiöllä on näyttää jatkuvaa tuotemyyntiä. Jotta 

Yhtiö pystyy hyödyntämään teknologiaa ja laitteistoa, on investointi sensorivalmistukseen tehtävä 

tässä vaiheessa itse. Kaupalliseen vaiheeseen päästyään Yhtiön suunnitelmissa on myydä ao. laitteisto 
valmistuskumppanille. Työkaluinvestointi tässä tapauksessa on n. 2 M€, jonka lisäksi Yhtiö arvioi 

kehitystyöstä syntyvän materiaali-, henkilö- ja muita sivukuluja n. 2 M€. 

 

Kaupallisen tuotelanseerauksen valmistelu tulee edellyttämään markkinointi- ja myyntityön 
merkittävää aktivointia valituilla markkinoilla ja Yhtiön kasvun varmistaminen 

tuleekin  edellyttämään lisähenkilöstön palkkausta. Yhtiöllä on mm. tarkoitus palkata lisäresurssi 

Business Development -toiminnan vauhdittamiseksi syyskuussa 2022.   
 

Yhtiö on aloittanut laatujärjestelmän rakentamisen Qualio-nimisen yrityksen e-QMS alustaa 

hyödyntäen.  
 

Nämä ovat merkittävimmät kehityshankkeet, jotka Yhtiö voi toteuttaa ja joiden nopeutta Yhtiö voi 

kasvattaa, sekä joiden riskejä voidaan pienentää Osakeannilla hankittavilla varoilla. Mahdollisimman 

nopea markkinoille pääsy on olennaista myös pitkän aikavälin menestyksen maksimoimiseksi. 
 

Osakeannin 

järjestäjä 

Springvest Oyj 

Pohjoisesplanadi 21 B 
00100 Helsinki 

 

Perustietoasiakirjan 

laatimisessa käytetyt 

neuvonantajat 

Oikeudellinen neuvonantaja 

Smartius Oy 

Köydenpunojankatu 14 

20100 Turku 
 

Tärkeimmät Yhtiölle 

ja sen toimialalle 

ominaiset riskit 

• Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, 

joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä 
merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin 
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Riskien 
yksityiskohtaisemmat 

kuvaukset löytyvät 

Yhtiön laatimasta 

Sijoitusmuistiosta 

tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Sijoittaja ei saa välttämättä 

sijoitukselleen lainkaan tuottoa. 

• Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet, 

palvelut tai teknologiat voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin 

• Yhtiöllä ei ole toistaiseksi kokemusta tuotteidensa lanseerauksesta ja massavalmistuksesta eikä 

ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu saamaan tuotteitaan markkinoille ja kasvattamaan 

valmistuskapasiteettiaan suunnittelemassaan aikataulussa ja kannattavuustasolla 

• Yhtiön teknologia perustuu puolijohdeteknikkaan, jonka massavalmistus keskittyy voimakkaasti 

Aasiaan, mm. Taiwaniin sekä Malesiaan. Alan pitkään jatkunut komponenttipula  voi vaikuttaa 

yrityksen kykyyn aloittaa massatuotanto suunnitellussa ajassa ja/tai toteutuviin 
valmistuskustannuksiin. Myös poliittiset riskit (esim. Taiwanin ja Kiinan välinen jännitteinen 

tilanne) voivat vaikuttaa tämän toimialan tulevaisuudennäkymiin. 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu biotestien kehittämisessä eri sovellusalueille suunnittelemassaan 

aikataulussa 

• Yhtiön tuotteessa tai palvelussa olevat mahdolliset virheet, tuotekehityksen epäonnistuminen tai 

muut tuotteen tai palvelun luotettavuuteen liittyvät ongelmat saattavat vaikuttaa negatiivisesti 

Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin 

• Mikäli Osakeanti ei toteudu eikä Yhtiö onnistu hankkimaan korvaavaa rahoitusta, Yhtiön 

toiminnan jatkuvuus voi olla vaarassa 

• Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat 

vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin 

• Ei ole varmuutta, että Yhtiön patenttisalkku antaa riittävää suojaa Yhtiön immateriaalioikeuksille 

tulevaisuudessa ja ettei Yhtiö riko kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia 

• Useisiin sovellusalueisiin, joihin Yhtiön kehitystyö tällä hetkellä keskittyy, kohdistuu 

liiketoiminta- ja kilpailuedellytyksiä muokkaavia tai muuttavia tekijöitä 

• Covid-19 tai muu pandemia voi edelleen aiheuttaa viivästyksiä Yhtiön tuotekehitykselle. 

• Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus yleisesti tai tietyissä valtioissa voi vaikuttaa haitallisesti 

Yhtiön liiketoimintaan 

 

Tärkeimmät 

arvopaperille 

ominaiset riskit 

 

Riskien 

yksityiskohtaisemmat 
kuvaukset löytyvät 

Yhtiön laatimasta 

Sijoitusmuistiosta 

• Antiosakkeiden luovutettavuuteen ja Antiosakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy rajoituksia  ja 

sijoittajat eivät voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan 

• Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa eikä ole takeita, että se tulee tai pystyy 

maksamaan sitä myöskään tulevaisuudessa 

• Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset 

oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta 

• Merkinnän peruuttamattomuus 

• Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus 

 

 
Tiedot liikkeeseenlaskijasta 

 

Toiminimi ja 
kotipaikka  

 

BioMensio Oy , y-tunnus on 2726684-5. Yhtiön postiosoite ja käyntiosoite on Hermiankatu 6-8H, 
33720 Tampere. 

 

 

Rekisteröimispäivä ja 

rekisteröimisvaltio 

 

Yhtiö on rekisteröity Suomessa 27.11.2015. 

Oikeudellinen muoto 

ja sovellettava laki 

Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja 

johtoryhmä 

 

Hallitus 

 
Sauli Törmälä, hallituksen puheenjohtaja (MSc. Electronics) 

 

Sauli on sarjayrittäjä ja hänellä on yli 35 vuoden kokemus globaalista anturi- ja 

instrumenttiliiketoiminnasta. Hän on perustanut ja kehittänyt lukuisia menestyviä yrityksiä, kuten 
TopWave Instruments Ltd, KSV Instruments Ltd, Biolin Scientific Ab, FocalSpec Oy, BioNavigations 

Oy, Helmee Imaging Oy. Sauli on myös tehnyt useita onnistuneita exitejä uransa aikana, mm. 

TopWave, KSV sekä FocalSpec. 
 

Jenny Engerfelt, hallituksen jäsen (BSc, Business Economics) 
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Sijoitusjohtaja, Voima Ventures, Jenny on toiminut toistakymmetä vuotta sekä sijoituspäällikkönä että 

rahastonhoitajana, viimeksi ennen Voima Venturesia Almi Investin palveluksessa. Hän tuo mukanaan 
laajan kokemuksen varhaisen vaiheen sijoittamisesta sekä laajan verkoston Ruotsin startup -

ekosysteemiin; varhaisen vaiheen sijoittajiin, mutta myös yliopistoihin ja muihin sidosryhmiin. Hän 

toimii myös hallituksen jäsenenä useassa ruotsalaisessa teknologiayrityksessä. 

 
Stephan Bucholz, hallituksen jäsen (MSc. Electrical Engineering & MSc. European Studies) 

 

Stephan on ollut pitkään mukana anturiteollisuudessa ja vuodesta 2013 lähtien hän on työskennellyt 
pääomasijoittajana Siemens Technology Accelerator GmbH:ssa, jossa hän on vastuussa Siemensin 

teknologioiden ulkoisesta kaupallistamisesta (Venture Director) .  

 
J. Chuck Morrison, hallituksen jäsen (MBA, Finance and Marketing & BA, Chemistry) 

 

Chuckilla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä, yritysostojen, lisenssisopimusten, 

kumppanuuksien ja jakelusopimusten neuvottelemisesta ja toteuttamisesta bioteknologia- ja 
diagnostiikka-alan yrityksissä. Hän toimii tällä hetkellä riippumattomana konsulttina ja on aiemmin 

toiminut mm. PerkinElmerin liiketoiminnan kehitysjohtajana, vastaten lukuisista yritysostoista ja 

teknologiasopimuksista, yrityksen Life Science- ja Diagnostic -liiketoiminnoissa.  Hän on myös 
toiminut GenePOC Inc:n hallituksessa ajanjaksolla, jolloin Meridian Bioscience hankki GenePOC 

Inc:n ja on tällä hetkellä XCR Diagnosticsin ja Avisa Diagnosticsin hallituksen jäsen. 

 

Johtoryhmä 

 

Harri Leinonen, toimitusjohtaja (KTM) 

Joni Leinvuo, Teknologiajohtaja (filosofian tohtori, mekatroniikka) 
Sanna Auer, Tieteellinen johtaja (filosofian tohtori, bioteknologia) 

Anna Spehar, Sovellusjohtaja (filosofian tohtori, analyyttinen kemia) 

 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet 

 

 Osakkeita  Omistus- ja 

ääniosuus (%) 
Optio-oikeudet 

Sauli 

Törmälä 

628 921 B-

osaketta 

4,0 % - 

Stephan 

Buchholz 

0 0 % - 

Jenny 

Engerfelt 

0 0 % - 

J. Chuck 

Morrison 

0 0 % 155 705 

 

Harri 
Leinonen 

105 163 B-
osaketta 

0,7 % 262 911 

Joni 

Leinvuo 

0 0 % 180 290 

Sanna Auer 89 388 A-

osaketta 

0,6%  49 302 

Anna 

Spehar 

89 388 A-

osaketta 

0,6 % 65.736 

 

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Hermiankatu 6-8H, 33720 Tampere. 

 

Tilintarkastaja ProcewaterhouseCoopers Oy (osoite: Itämerentori 2, 00180 Helsinki), päävastuullisena 

tilintarkastajanaan KHT Niko Huusko 

 

Kuuluminen 

konserniin 

 

Yhtiöllä ei ole tytäryhtiöitä.  

 
 

Yhtiöjärjestyksen 

mukainen toimiala 

Yhtiön toimialana on lääketieteen, biotekniikan ja kemian alan diagnostiikka- ja tutkimuslaitteiden ja 
-menetelmien ja -lisenssien valmistus, vienti, tuonti, välitys sekä alan koulutus, konsultointi sekä 

kehitys- ja tutkimustyö. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita sekä 

käydä niillä kauppaa. 
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Rekisteri, johon 

liikkeeseenlaskija on 

merkitty, y-tunnus ja 

rekisteriin merkityn 

toimipaikan 

yhteystiedot 

 

Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2726684-5. Yhtiön rekisteröity postiosoite ja käyntiosoite on 
Hermiankatu 6-8H, 33720 Tampere. 

 

Paikat, joissa voi 

tutustua 

perustietoasiakirjass

a mainittuihin 

tietoihin 

Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Springvest Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa 
https://app.springvest.fi/. 

 

Merkittävät 

viimeaikaiset 

tapahtumat 

Viimeisen vuoden aikana Yhtiö on saanut edistettyä sensorivalmistuksen tiekarttaa merkittävästi ja 

valinnut polun, jonka se uskoo olevan nopein väylä tuotannollisuuteen, kuitenkin samanaikaisesti 

minimoiden kehitystyön riskit. Yhtiö myös erityisesti panostanut omaan osaamisen tällä kriittisellä 
alueella, jotta kumuloituva osaaminen jää Yhtiön käyttöön täysimääräisesti. 

 

Liikevaihtoa vuonna 2021 Yhtiöllä oli ainoastaan yhden NRE-projektin verran. Vuodelle 2022 Yhtiö 
ei myöskään vielä odota merkittävää liikevaihtoa; ensimmäisen sovelluksen rajoitettu markkina-avaus 

on suunniteltu tapahtuvan vuonna 2023 ja varsinaisen massatuotannon ja myynnin aloitus vuonna 

2024. 
 

Liiketoiminnan 

kuvaus     

Biomensio on suomalainen biotech startup-yhtiö, joka on perustettu loppuvuonna 2015 Siemens AG:n 

ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n spin-offina.  

 
Yhtiö kehittää seuraavan sukupolven mobiilia, multipleksaavaa ja nopeaa diagnostiikkaa alati 

kasvaviin kenttätestaustarpeisiin, laboratorioympäristön ulkopuolella. Yhtiön visio on mahdollistaa 

kentällä tapahtuva diagnostiikka, jonka avulla pienestä nestemäärästä esim. sylkeä kyetään 
muutamassa minuutissa tarkasti ja luotettavasti toteamaan ja mittaamaan samanaikaisesti jopa 

kymmeniä eri analyyttejä. 

 

Lisätiedot 

kerättävien varojen 

käyttötarkoituksesta 

Biomension teknologian kaupallistaminen edellyttää vielä merkittäviä investointeja itse sensorin 

massatuontannollisuuden kehittämiseen, mutta myös kasettiratkaisun ja lukijalaitteen 

kehitystyöhön.  Yhtiöllä  on käynnissä sensorikehitysprojekti, johon Yhtiö saa myös tukea Business 
Finlandilta. Viimeisen yhdeksän kuukauden aikana Yhtiö on selvittänyt eri teknologiavaihtoehtoja ao. 

sensorivalmistukseen kaupallisessa mittakaavassa, käyden läpi yhdeksän mahdollista teknologiaa. 

Näistä Yhtiö on valinnut teknologian, joka perustuu vinokidekasvatukseen ja tuotannollisessa 

ympäristössä kehitetyn erikoissputterin käyttöön. Tämä vaihtoehto on valittu, koska ratkaisu on jo 
aiemmin otettu käyttöön vastaavanlaisessa tuotannossa, joten käyttöönoton aikataulu sekä siihen 

liittyvät riskit ovat selvästi pienempiä kuin teknologioissa, joita ei ole vielä viety tuotantoon 

asti.  Kaupalliset FABit, joissa tämäntyyppisiä puolijohdetekniikkaan perustuvia piisiruja 
valmistetaan suurissa määrissä ovat kuitenkin haluttomia tekemään tarvittavaa tuotantoinvestointia 

ennen kuin Yhtiöllä on näyttää jatkuvaa tuotemyyntiä. Jotta Yhtiö pystyy hyödyntämään teknologiaa 

ja laitteistoa, on investointi sensorivalmistukseen tehtävä tässä vaiheessa itse. Kaupalliseen vaiheeseen 
päästyään Yhtiön suunnitelmissa on myydä ao. laitteisto valmistuskumppanille. Työkaluinvestointi 

tässä tapauksessa on n. 2 M€, jonka lisäksi Yhtiö arvioi kehitystyöstä syntyvän materiaali-, henkilö- 

ja muita sivukuluja n. 2 M€. 

 
Uuden anturin kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa anturin design sovitetaan 

voluumituotantoalustalle ja periaatteellinen toiminta testataan testikiekoilla. Aikataulullisesti Yhtiö 

uskoo tämä kehityspolun tuottavan massatuotannollisia sensoreita vuoden 2023 loppuun mennessä. 
 

Samanaikaisesti Yhtiö kehittää edelleen nykysensorin tuotantoprosessia – uusi sensoriversio on 

testattu onnistuneesti ja ensimmäiset kiekot mitattu.  Saanto on linjassa aikaisempien Saksassa 
tehtyjen kiekkojen kanssa. Kyvykkyys piensarjatuotantoon valmistuu Yhtiön arvion mukaan vuoden 

2022 aikana. Lisäksi Biomensio rakentaa in-house kyvykkyyden kiekkojen testaukseen vuoden 2022 

aikana.  
 

Sensorikehityksen lisäksi Yhtiö viimeistelee kasettiratkaisun ensimmäisille kaupallistettaville 

sovelluksille sekä vie loppuun ensimmäisen automatisoidun lukijalaitteen kehitystyön. 

Kasettiratkaisun osalta Yhtiön on vuonna 2022 ensimmäistä kertaa vienyt biotestin kasetille (Gen4 
kasetti) onnistuneesti.  Fluidistiikan osalta periaatteellinen toiminta on kunnossa ja kasetti on valmis 
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biomittausten integroimiseen.  Multianalyyttinen  maitotesti on testattu kasetissa, tulokset ovat olleet 

lupaavia ja hyvin linjassa laboratoriotestien kanssa. 
 

Myös lukijalaitteen toisen generaation ensimmäiset prototyypit (3 kpl) ovat lopputestausvaiheessa 

(Wave). Toiminta biomittauksiin on osoitettu toimivaksi kasetilla (Gen4). Seuraavaksi vuorossa on 

bioassay integraatio, ja tavoitteena on saavuttaa pilotointikyvykkyys maitoturvallisuus sovellukselle 
loppuvuonna 2022.  Pilotointikyvykkyys kenttäkäytössä on merkkitävä virstanpylväs, jonka myötä 

Yhtiö pystyy vakuuttamaan teknologian mahdollisuuksista laajan sektorin kaupallisille kumppaneille. 

 
Kaupallisen tuotelanseerauksen valmistelu tulee edellyttämään markkinointi- ja myyntityön 

merkittävää aktivointia valituilla markkinoilla ja Yhtiön kasvun varmistaminen 

tuleekin  edellyttämään lisähenkilöstön palkkausta. Yhtiöllä on mm. tarkoitus palkata lisäresurssi 
Business Development -toiminnan vauhdittamiseksi syyskuussa 2022.   

 

Yhtiö on aloittanut laatujärjestelmän rakentamisen Qualio-nimisen yrityksen e-QMS alustaa 

hyödyntäen. Tavoitteena on saada laatukäsikirja valmiiksi 2023, tämän ollessa toimittajavaatimus 
useilla sovellusalueilla. Yhtiö on myös aloittanut käyttämään JMP-ohjelmistoa pääasiallisena 

työkaluna tukemaan tilastollista ajattelua tulosten analysoinnissa.  Koko Yhtiö on koulutettu työkalun 

käyttöön. 
 

Nämä ovat merkittävimmät kehityshankkeet, jotka Yhtiö voi toteuttaa ja joiden nopeutta Yhtiö voi 

kasvattaa, sekä joiden riskejä voidaan pienentää Osakeannilla hankittavilla varoilla. Mahdollisimman 
nopea markkinoillepääsy on olennaista myös pitkän aikavälin menestyksen maksimoimiseksi. 

 

Taloudellisen 

tilanteen kuvaus 

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2021 ja 

31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti.  
 

Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä Sijoitusmuistiossa esitettävien taloudellisten tietojen sekä 

Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa. 

 

TULOSLASKELMA 

(€) 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020 

        FAS 

 (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

   

Liikevaihto 

Valmistus omaan käyttöön (+) 

19 768,90 

354 573,00 

25 000,00 

238 869,46 

Liiketoiminnan muut tuotot 868 868,20 732 601,86 

Materiaalit ja palvelut 

  Aineet tarvikkeet ja tavarat 

    Ostot tilikauden aikana 

Ulkopuoliset palvelut 

Materiaalit ja palvelut yhteensä 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

Henkilöstökulut 

  Palkat ja palkkiot 

  Henkilösivukulut 

    Eläkekulut 

    Muut henkilösivukulut 

 

-700 122,81 

 

-119 643,25 

-20 578,26 

 

-626 598,63 

 

-90 893,68 

-17 430,46 

Henkilöstökulut yhteensä 

Poistot ja arvonalentumiset 

  Suunnitelman mukaiset poistot 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 

-840 344,32 

 

-331 336,95  

-331 336,95 

-734 922,77 

 

-200 852,11 

-200 852,11 

Liiketoiminnan muut kulut -1 095 435,06 -674 600,19 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -1 023 906,23 -613 903,75 

Rahoitustuotot ja –kulut   

  Muut korko- ja rahoitustuotot 

    Muilta 

 

1,42 

 

232,29 

  Korkokulut ja muut rahoituskulut 

    Muille 

 

-408 311,37 

 

-11 161,72 

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -1 432 216,18 -624 833,18 

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -1 432 216,18 -624 833,18 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -1 432 216,18 -624 833,18 
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TASE 

(€) 
     

 
31.12.2021 31.12.2020    

 
    FAS   

 
(tilintarkastettu) (tilintarkastettu)   

VASTAAVAA 
  

  

PYSYVÄT VASTAAVAT 
  

  

Aineettomat hyödykkeet 
  

  

Kehittämismenot 

Aineettomat oikeudet 

Muut aineettomat hyödykkeet 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 

Aineelliset hyödykkeet 

Koneet ja kalusto 

1 414 951,24 

1 380 890,35 

26 663,08 

2 822 504,67 

 

34 934,01 

1 280 704,69 

4 464,00 

0,00 

1 285 168,69 

 

46 578,57 

  

Aineelliset hyödykkeet yhteensä  34 934,01      46 578,57   

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 857 438,68 1 331 747,26   

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

Pitkäaikaiset saamiset 

Muut saamiset 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 

 

25 937,52 

25 937,52 

 

22 155,43 

22 155,43 

  

Lyhytaikaiset saamiset  
  

  

Myyntisaamiset 

Lainasaamiset 

Muut saamiset 

44 091,89 

0,00 

27 723,63 

1 800,00 

0,00 

6 222,58 

  

Siirtosaamiset 221 951,74 1 525,92   

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 293 767,26 9 548,50   

Rahat ja pankkisaamiset 4 037 187,08 30 874,86   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 356 891,86 62 578,79   

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 

7 214 330,54 

 

1 394 326,05 
  

VASTATTAVAA 
  

  

OMA PÄÄOMA 
  

  

Osakepääoma 

Muut rahastot (oy) 

2 500,00   2 500,00   

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

Muut rahastot yhteensä 

9 854 585,08 

9 854 585,08 

2 108 553,05 

2 108 553,05 
  

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 917 927,26 -1 293 094,08   

Tilikauden voitto (tappio) -1 432 216,18 -624 883,18   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 506 941,64 193 125,79   

 

VIERAS PÄÄOMA 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

  

  

Lainat rahoituslaitoksilta 

Muut velat  

192 913,70 

10 909,54 

268 913,70 

0,00 
  

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 203 823,24 268 913,70   

Lyhytaikainen vieras pääoma 
  

  

Lainat rahoituslaitoksilta 76 000,00       0,00   

Saadut ennakot 

Ostovelat 

0,00 

148 872,20 

631 899,22 

134 419,86 
  

Muut velat 20 315,43 104 068,53   

Siirtovelat 258 378,03 61 898,95   

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 503 565,66 932 286,56   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 707 388,90 1 201 200,26   
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VASTATTAVAA YHTEENSÄ 7 214 330,54 1 394 326,05 

 

 

Yhtiön saaman ja sen ulos maksaman kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) on keskimäärin n. 240.000 

euroa kuukaudessa, josta n. 55% on R&D kutsannuksia ja n. 30% suoria henkilökustannuksia. 

 

Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää maaliskuulle 2023 asti. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, 

Yhtiö arvioi käyttöpääoman riittävän hyvän kasvun skenaariossa vähintään vuoden 2023 loppuun asti. Yhtiö ennakoi 

seuraavan merkittävä lisärahoitustarpeen syntyvän varauduttaessa tuotemyynnin aloitukseen, myyntivaraston 

rahoituksessa.  Tavoitteena on että tämän perustuessa myyntisopimuksiin, Yhtiön käytössä tulee olemaan myös 

velkarahoitusinstrumentteja. 
 

 

 

Tiedot arvopaperista  ja tarjoamisesta 

 
Arvopaperiin liittyvät 

keskeiset oikeudet ja 

rajoitukset sekä 

ominaisuudet  

 

 

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön äänivaltaisia B-sarjan osakkeita (”Antiosakkeet”). 

Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Antiosakkeille kuuluvat osakkeenomistajan 

oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. 

 

Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu 

Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. 

Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä ote Yhtiön osakasluettelosta kyseisen sijoittajan 

merkitsemien Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 

 

Listautuminen 

 

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään tarjota yleisölle ja/tai hakea ne kaupankäynnin kohteeksi 

pörssissä, monenkeskisessä kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla (”Listautuminen”), 

sitoutuu sijoittaja suorittamaan kaikki Yhtiön ja/tai järjestäjän vaatimat toimet Listautumiseen 

liittyen, sisältäen kaikki yhtiöoikeudelliset päätökset, kaikkien osakkeiden tai osan niistä 

muuntaminen tai myyminen ja sitoutuminen mahdollisiin luovutusrajoituksiin. 

 

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään 

Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja 

yhtiöoikeudelliset päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen 

toteuttamiseksi.  

 

Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään 

 

Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää 

arvo-osuusjärjestelmään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää. Sijoittaja valtuuttaa 

Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään kaikissa hänen 

osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvissä toimissa, allekirjoittamaan 

puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet 

liittämiseen liittyen. Sijoittaja antaa suostumuksensa poiketa osakeyhtiölain 3 luvun 14 b §:n 

mukaisesta kolmen (3) kuukauden määräajasta ja Yhtiön tiedottamis- ja 

ilmoitusvelvollisuudesta Yhtiön päättäessä arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä ja 

ilmoittautumisajasta. Sijoittaja valtuuttaa Edustajan tai hänen valtuuttamansa henkilön 

hakemaan Sijoittajan osakkeiden kirjaamista Sijoittajan arvo-osuustilille (jonka tiedot sijoittaja 

sitoutuu toimittamaan Edustajalle tämän pyynnöstä) ja suorittamaan tarvittavat toimenpiteet 

hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen ja osakkeiden sijoittajan arvo-

osuustilille kirjaamiseen liittyen. Mikäli sijoittaja ei toimita tarvittavia tietoja arvo-

osuustilistään, Edustajalla on oikeus avata arvo-osuustili sijoittajan nimiin. 

 

Hallituksen kokoonpano 

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä. STA:lla, VTT Venturesilla ja BAS 

osapuolilla yhteisesti on kullakin oikeus nimittää yksi hallituksen varsinainen jäsen. Lisäksi 

Investor-osakkailla, Harri Leinosella ja VTT Holding Oy:llä on yhdessä oikeus 
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enemmistöpäätöksellä nimittää kaksi hallituksen varsinaista jäsentä. Jokaisella hallituksen 

varsinaisen jäsenen nimittävällä taholla on oikeus nimittää myös yksi hallituksen varajäsen 

jokaista nimittämäänsä hallituksen varsinaista jäsentä kohti. 

 

Mikäli edellä mainitulla tavalla nimitetty hallituksen jäsen eroaa tai muutoin poistuu Yhtiön 

hallituksesta, sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoituksella hyväksymään kaikki 

yhtiöoikeudelliset päätökset, jotta hallituksen jäsenen nimittänyt taho voi nimittää uuden 

hallituksen jäsenen. 

 

Jatkorahoitus 

 

Mikäli Yhtiön uusi tuleva rahoitus edellyttäisi Sijoitussopimuksen muuttamista tai uuden 

sijoitus- ja/tai osakassopimuksen allekirjoittamista, Sijoitussopimuksen osapuolet sopivat 

Sijoitussopimuksella, että mikäli Investor-osakkaat allekirjoittavat uuden sijoitus- ja/tai 

osakassopimuksen tai muutossopimuksen Sijoitussopimukseen ja Yhtiön hallitus sen hyväksyy 

eikä se muuta sijoittajan Sijoitussopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia 

sijoittajan vahingoksi enempää kuin mitä voidaan kohtuudella edellyttää sijoituskierroksen 

luonne ja kokonaisehdot huomioiden, tällaisen muutoksen tai uuden sijoitus- ja/tai 

osakassopimuksen katsotaan korvaavan Sijoitussopimuksen ja sitovan Sijoitussopimuksen 

osapuolia. Sijoittaja sitoutuu hyväksymään sen, että Sijoitussopimusta muutetaan vastaamaan 

muutoksia, jotka Yhtiön osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain mukaisin päätöksin tehneet 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen (esimerkiksi uusia osakesarjoja, varojenjakoetuoikeutta ja vastaavia 

uusiin osakkeisiin liittyviä oikeuksia koskevat päätökset), tai jotka koskevat muutoksia 

Sijoitussopimuksen kohtiin Myötämyyntivelvollisuus ja/tai Hallituksen kokoonpano. 

 

Osakkeiden siirtäminen 

 

Sijoitussopimuksen ehtojen mukaisesti sijoittajan Antiosakkeita voidaan luovuttaa tai pantata 

ainoastaan Yhtiön hallituksen etukäteen antaman suostumuksen nojalla. Mikäli Yhtiön hallitus 

antaa sijoittajalle luvan luovuttaa omistamansa Antiosakkeet, on luovutuksen ehtona, että 

luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimusta. Liittymissopimus 

Sijoitussopimukseen ei edellytä muiden Sijoitussopimuksen osapuolten kuin Yhtiön 

allekirjoitusta, joka perustuu Yhtiön hallituksen päätökseen. Hallituksen suostumusta ei tarvita 

osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden tai 

Myötämyyntioikeuden tai Listautumisen yhteydessä. 

Myötämyyntivelvollisuus 

Sijoitussopimuksen mukaan Investor-osakkaiden Hyväksynnän (määritelty jäljempänä) 

saaneet Investor-osakkaat (”Myötämyyntiosakkaat”) voivat milloin tahansa vaatia muilta 

Yhtiön osakkeenomistajilta, että (i) Yhtiö myy koko tai olennaisesti koko omaisuutensa 

riippumattomalle kolmannelle osapuolelle, (ii) Yhtiön osakkeenomistajat luovuttavat Yhtiön 

osakkeet riippumattomalle kolmannelle osapuolelle osakekaupalla, osakevaihdolla tai Yhtiön 

yhtiömuodon muutoksella, (iii) Yhtiössä toteutetaan Listautuminen (jokainen erikseen 

”Myötämyyntitapahtuma”) tai (iv) osakkeenomistajat päättävät Yhtiön asettamisesta 

selvitystilaan.  

”Investor-osakkaiden Hyväksyntä” tarkoittaa hyväksyntää vähintään kahdelta Investor-

osakkaalta, joiden omistuksessa on yhteensä vähintään 50 % kaikkien Investor-osakkaiden 

omistuksessa olevista Yhtiön B-sarjan osakkeista. 

Kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien tulee tehdä tarvittavat toimenpiteet 

Myötämyyntitapahtuman toteuttamiseksi ja/tai Yhtiön asettamiseksi selvitystilaan. 

Myötämyyntitapahtumaa vaatineet Myötämyyntiosakkaat voivat päättää hyvämaineisen 

corporate finance -neuvonantajan nimittämisestä tukemaan Myötämyyntitapahtuman 

toteuttamista kaikkien osakkeenomistajien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Corporate 

finance -neuvonantajan ja muut Myötämyyntitapahtumaan liittyvät transaktiokustannukset, 

escrow-tilille talletettava osa kauppahinnasta ja takuusummat sekä takuurikkomustilanteissa 

Yhtiön maksettavaksi tulevat korvaukset jaetaan Yhtiön osakkeenomistajien kesken myytävien 

osakkeiden määrien mukaisessa suhteessa. Mikäli Yhtiö myy koko tai olennaisesti koko 

omaisuutensa tai Yhtiössä toteutetaan Listautuminen, Yhtiö vastaa corporate finance -

neuvonantajan ja muista Myötämyyntitapahtumaan liittyvistä transaktiokustannuksista. 
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Myötämyyntitapahtuma toteutetaan kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien osalta olennaisesti 

samoilla ehdoilla ja samalla osakekohtaisella hinnalla. Myötämyyntitapahtumaa vaatineilla 

Myötämyyntiosakkailla on oikeus vaatia kaikkia osakkeenomistajia toimittamaan sitovan 

myyntitarjouksensa kymmenen (10) arkipäivän kuluessa saatuaan tiedon edellä mainitun 

riippumattoman kolmannen osapuolen ostotarjouksesta. Sijoittaja sitoutuu allekirjoittamaan 

kaikki Myötämyyntitapahtuman toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat, tekemään kaikki siihen 

liittyvät yhtiöoikeudelliset päätökset ja suorittamaan kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat 

toimenpiteet. Lisäksi sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan 

edustamaan itseään edellä mainitussa Myötämyyntitapahtumassa ja allekirjoittamaan 

puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät 

muut tarvittavat toimenpiteet. 

 

Myötämyyntioikeus 

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli Investor-osakkaat, yhdessä tai erikseen, neuvottelevat 

kolmannen osapuolen kanssa omistamiensa Yhtiön osakkeiden kaupasta siten, että kaupan 

toteuttamisen myötä vähintään 50 % Yhtiön osakekannasta vaihtaa omistajaa (”Myyvät 

Investor-osakkaat”), sitoutuvat Myyvät Investor-osakkaat huolehtimaan siitä, että myös 

sijoittajalla on oikeus myydä samanaikaisesti Myyvien Investor-osakkaiden kanssa vastaava 

osuus omistamistaan Yhtiön osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan kuin millä Myyvät 

Investor-osakkaat ovat myymässä osakkeitaan sekä muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin 

Myyvät Investor-osakkaat (”Myötämyyntioikeus”). Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluviksi 

katsotaan myös osissa toteutettavat osakekaupat saman ostajan/ostajien tai ostajan/ostajien 

intressipiiriin kuuluvan tahon toimesta, jotka yhteenlaskettuna ylittävät edellä mainitun rajan. 

 

Myyvien Investor-osakkaiden on tehtävä ilmoitus Myötämyyntioikeudesta kirjallisesti 

sijoittajalle. Ilmoituksen tulee sisältää tieto ostettavien osakkeiden määrästä ja osakelajista sekä 

osakkeista maksettavasta vastikkeesta ja muista kaupan olennaisista ehdoista (sisältäen myyjien 

olennaiset velvollisuudet ja sitoumukset).  

 

Sijoittajan, joka haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ja 

myytäväksi tarjoamiensa osakkeiden lukumäärästä Myyville Investor-osakkaille kymmenen 

(10) arkipäivän kuluessa Myyvien Investor-osakkaiden tekemän ilmoituksen päivämäärästä. 

Mikäli osakkeiden yhteenlaskettu määrä, jonka Myyvät Investor-osakkaat ja 

Myötämyyntioikeuttaan käyttävät muut osakkeenomistajat ovat halukkaita myymään, ylittää 

määrän, jonka ostaja on halukas ostamaan, jaetaan myytävien osakkeiden määrä Myyvien 

Investor-osakkaiden ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävien muiden osakkeenomistajien kesken 

heidän täysin laimentuneiden omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa.  

 

Myötämyyntioikeus ei koske Yhtiön, Harri Leinosen, VTT Holding Oy:n ja Investor-

osakkaiden keskinäisessä osakassopimuksessa määriteltyjä tilanteita, joissa osakkeita tai niihin 

liittyviä oikeuksia luovutetaan Investor-osakkaan toimesta sen kanssa samaan konserniin tai 

muuten samaan määräysvaltaa kuuluvalle yhtiölle (Affiliate) tai Investor-osakkaan 

sijoitusportfolion luovutuksen yhteydessä hyväksytylle kolmannelle taholle (Eligible Third 

Party). Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoituksella hyväksymään Yhtiön 

ilmoituksen siitä, milloin kyseessä ei ole Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluva osakekauppa. 

 

Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke 

 

Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka nojalla ensisijaisesti Yhtiöllä ja 

toissijaisesti Yhtiön B-sarjan osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa siirtyvä osake Yhtiön 

yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu 

Sijoitussopimuksen tai Yhtiön kulloisenkin osakassopimuksen kuten Yhtiön, Harri Leinosen, 

VTT Holding Oy:n ja Investor-osakkaiden keskinäisen osakassopimuksen ehtojen mukaisesti, 

Sijoitussopimuksen osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista 

lunastusoikeuttaan. Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu lisäksi olemaan 

käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan myös tilanteissa, joissa 

osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkailla, Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on oikeus 

ostaa tai lunastaa osakkeita osakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan luovuttaessa 

osakkeitaan (etuosto-oikeus) tai rikottua työskentelyvelvoitettaan tai muita osakassopimuksen 
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ehtoja. Näissä tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa osapuolille 

ilmoitusta yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä. 

 

Tarjottavien 

arvopaperien 

kokonaismäärä 

Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 3.000.000 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 8.8.2022 

päättänyt Osakeannista ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 29.7.2022 saamansa valtuutuksen 
perusteella. 
 

Merkintähinta ja sen 

määrittämisen 

perusteet 

1,00 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu arvioon osakkeen käyvästä arvosta. 

Merkintähintaa määritettäessä on otettu huomioon Yhtiön liiketoimintapotentiaali, uniikki 
teknologia ja Yhtiön liikevaihtotavoitteet. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon.  

 

Sijoittajalta 

veloitettavat kulut 

Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 

19.8.2022 kello 24.00 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen 

merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 20.8.2022 alkaen Osakeannin loppuun saakka. 
 

Merkintä- ja 

maksuehdot  

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja 

yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.  

 
Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja saa Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden suhteessa 

uusiin sijoittajiin ("Etusija"). Etusija on voimassa Osakeannin alusta (10.8.2022) – 11.8.2022 klo 

12.00 välisen ajan. 
 

Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 1000 Antiosaketta. Tämän jälkeen 

merkintäsitoutumuksen määrä voi nousta 1000 osakkeen välein.  
 

Merkintäaika alkaa 10.8.2022 ja päättyy 2.9.2022. Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa 

Merkintäaikaa. 
 

Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Merkintähinta 

yhden (1) viikon kuluessa siitä kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen. Järjestäjän 

antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa. 
 

Yhtiöllä on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen 

tai Järjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu 
Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle 

sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

 
Ylimerkintätilanteessa Osakeannissa merkityt Antiosakkeet allokoidaan ensisijaisesti Etusijan 

perusteella Antiosakkeita merkinneille Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille hallituksen 

päättämällä tavalla ottaen huomioon merkitsijöiden Osakeantia edeltävä omistusosuus Yhtiössä. 

Mikäli Osakeanti ylimerkitään muiden sijoittajien toimesta, Yhtiön hallitus allokoi Antiosakkeet 
heidän osaltaan päättämällään tavalla lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten allekirjoituspäivien 

mukaisessa järjestyksessä. Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, 

Järjestäjä palauttaa maksetun Merkintähinnan ja mahdollisen merkintäpalkkion hylätyn merkinnän 
osalta merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

 

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa "Muut 
tarjouksen erityiset ehdot" mainitussa tapauksessa. 

 

Merkintöjen 

hyväksyminen ja 

arvopaperien 

toimittaminen 

sijoittajille  

 

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.  

 
Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen 

allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. Sijoittajalle toimitetaan 

viivytyksettä ote Yhtiön osakasluettelosta kyseisen sijoittajan Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi 
kaupparekisteriin. 

 

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden tarjoamiseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja 
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 

 

Muut tarjouksen 

erityiset ehdot 

Jos Osakeantiin liittyvää Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen 
virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä 

sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen ilmoittamista 
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sijoittajille ja joiden merkitsemiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa 

merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö 
ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai 

postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä 

peruutetaan, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän 

yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. 
 

Asiakasvarojen 

hallinnointia koskevat 

tiedot 

Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilliselle asiakasvaratilille 

(”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää merkintäpalkkiot toiselle 
asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 2”). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n 

välisessä asiakassopimuksessa ja merkintälomakkeessa. 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 

Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 1.000.000 euroa. Springvest Oyj:llä on 

oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille kun vähintään 

Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä 
olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:ltä Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat 

merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Osakeannin 

Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty 
täysimääräisesti. 

 

Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja 
merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.  

 

Arvopaperista 

mahdollisesti perittävä 

lähdevero ja selvitys 

siitä, huolehtiiko 

liikkeeseenlaskija 

lähdeveron perimi- 

sestä  

 

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa 

osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron 
määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kai- 

kille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin 

määrätä.  
 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-tytäryh- 

tiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.  

 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero- 
velvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja 

osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingon- 

saaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi ko- 

konaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että 
maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin- 

valtiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edelly- 

tyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet 
kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellet- 

tava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.  

 
Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintare- 

kisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään 

lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä 

suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen 
kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen 

edellytysten täyttyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan 

verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, 
hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.  

 

Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  
 

 
 

 


	LIIKKEESEENLASKIJAN ja ARVOPAPERIN perustiedot

