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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 7.9.2022 ja se on 
voimassa 7.10.2022 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 

Vapaus Bikes Finland Oy (”Vapaus” tai ”Yhtiö”)  
 

Tarjottava 
arvopaperi 
 

Yhtiön kanta-sarjan osake (”Antiosake”) 
 

Kerättävien varojen 
enimmäismäärä 
 

5.000.400 euroa 

Kerättävien varojen 
käyttötarkoitus 
 

Työsuhdepyörämarkkina kasvaa tällä hetkellä merkittävästi Suomessa sekä kansainvälisesti. 
 
Yhtiön liiketoiminnan luonteen vuoksi nopea kasvu ja liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen vaatii 
vahvaa pääomarakennetta. Vahva oma pääoma mahdollistaa pyöräkannan nopeamman kasvun. 
Pyöräkantaa rahoitetaan ulkoisen rahoitusyhtiön kautta, jolloin volyymien kasvaessa Yhtiölle syntyy 
väliaikainen rahoitustarve, kun pyörä on ostettu kumppaniverkostolta, mutta ei vielä myyty 
rahoitusyhtiölle. Lisäksi vahva tase mahdollistaa lainarahoituksen, jota voidaan käyttää 
pyörähankintoihin omarahoitteisissa asiakkuuksissa. 
 
Osakeannin tavoitteena on valmistautua erityisesti kevään 2023 pyöräsesonkiin, joka alkaa maalis- ja 
huhtikuun vaihteessa. 
 
Pyöräkannan kasvaessa korostuu tehokkaiden ja asiakasystävällisten prosessien digitalisointi. Vahvan 
kilpailuedun saavuttaminen vaatii siis myös merkittäviä panostuksia teknologiaan ja Yhtiö on 
rakentanut omaa teknologiaansa vuodesta 2018. 
 
Vahvemman oman pääoman mahdollistava kasvu vaatii myös panostuksia myyntiin ja markkinointiin. 
 
Yhtiön pidemmän aikavälin tavoitteet ovat suuremmilla kansainvälisillä markkinoilla. Ensimmäiseksi 
välitavoitteeksi on valikoitunut Ruotsi, jonka markkina aiotaan avata vuoden 2023 alussa. Ruotsin 
markkina on osoittanut lupaavia merkkejä sekä asiakkuuksissa että strategisissa kumppanuuksissa. 
 
Kierroksella kerättävä nettotuotto 4,65 miljoonaa euroa suunnitellaan käytettävän seuraavasti: 

- 3,25 miljoonaa euroa käytetään taseen vahvistamisen kautta velkavivun hyödyntämiseen ja 
pyörähankintojen vaatiman kassan vahvistamiseen. Tasetta vahvistetaan myös maksamalla 
takaisin 1.220.000 euron määräiset pääomalainat, mikäli Osakeannilla saadaan kerättyä 
vähintään 2,0 miljoonaa euroa. 

- 1,4 miljoonaa käytetään teknologiaan, rekrytointeihin, kehittämiseen ja markkinointiin  
 

Osakeannin 
järjestäjä 

Springvest Oyj 
Pohjoisesplanadi 21 B 
00100 Helsinki 
 

Perustietoasiakirjan 
laatimisessa käytetyt 
neuvonantajat 

Oikeudellinen neuvonantaja 
Smartius Oy 
Köydenpunojankatu 14 
20100 Turku 
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Tärkeimmät Yhtiölle 
ja sen toimialalle 
ominaiset riskit 
 
Riskien 
yksityiskohtaisemmat 
kuvaukset löytyvät 
Yhtiön laatimasta 
Sijoitusmuistiosta 

• Yhtiö on scale up-vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, 
joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä 
merkittävässä määrin liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, 
jotka eivät välttämättä toteudu. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. 

• Inflaatiolla sekä tuotanto- ja logistiikkaketjujen, globaalin taloustilanteen ja rahoitusmarkkinoiden 
yleisillä muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiöön 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu toimintansa laajentamisessa ulkomaille suunnittelemallaan tavalla 
• Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet, 

palvelut tai teknologiat voivat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin 
• Yhtiö ei välttämättä pysty hankkimaan tarvitsemaansa lisärahoitusta 
• Korkotason muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön  
• Työsuhdepolkupyöriä koskevalla veroedulla on olennainen merkitys Yhtiön kannalta  
• Vapaus odottaa työsuhdepyörämarkkinoiden vakiintuvan Suomessa jo muutaman vuoden kasvun 

jälkeen 
• Ongelmat Yhtiön käyttämien tietojärjestelmien toiminnassa voivat vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 
• Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat 

vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin 
 

Tärkeimmät 
arvopaperille 
ominaiset riskit 
 
Riskien 
yksityiskohtaisemmat 
kuvaukset löytyvät 
Yhtiön laatimasta 
Sijoitusmuistiosta 

• Antiosakkeiden luovutettavuuteen ja Antiosakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy merkittäviä 
rajoituksia eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana 
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 oikeuttavat erityiset 
oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta 

• Merkinnän peruuttamattomuus 
• Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus 
 

 
Tiedot liikkeeseenlaskijasta 
 

Toiminimi ja 
kotipaikka  
 

Vapaus Bikes Finland Oy, y-tunnus on 2879502-8. Yhtiön rekisteröity postiosoite on c/o City Digital, 
Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki ja käyntiosoite on c/o Mall of Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 
Helsinki. 
 
 

Rekisteröimispäivä ja 
rekisteröimisvaltio 
 

Yhtiö on rekisteröity Suomessa 25.1.2018. 

Oikeudellinen muoto 
ja sovellettava laki 

Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja 
johtoryhmä 
 

Hallitus 
 
Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja 
 
Leena Niemistö on suomalainen hallitusammattilainen, start-up sijoittaja ja kulttuurivaikuttaja. Leena 
toimii sijoittajana useissa start-upeissa, mukaan lukien Vapaus, sekä on toiminut mm. Elisan, 
Pihlajalinnan ja Raision hallituksissa. 
 
Sami Pippuri, hallituksen jäsen 
 
Sami Pippuri on toiminut mm. Maas Globalin CTO:na. Tänä aikana Maas Globalin tuote “Whim” 
palkittiin mm. Red Dot -design ja Mobile service of the year- palkinnoilla. MaaS Global yhdistää 
kaikki eri liikkumismuodot yhteen applikaatioon ja toimii globaalina suunnannäyttäjänä Maas-
palveluissa.  
 
Pia Rautakorpi, hallituksen jäsen 
 
Pia Rautakorpi on yrittäjä, hallitusammattilainen sekä asiakasarvon asiantuntija, jolla on pitkä 
kokemus viestinnästä, markkinoinnista sekä strategiasta. 
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Mikko Kärkkäinen, hallituksen jäsen 
 
Mikko Kärkkäinen on kokenut CFO ja hallitusammattilainen, jolla kokemusta useista kasvuyhtiöistä 
mm. Oura, Epic Foods ja Canatu.  
 
Jaana Pullinen, hallituksen jäsen 
 
Jaana Pullinen edustaa hallituksessa sekä asiakkaan näkökulmaa että henkilöstöosaamista. Jaana on 
ollut ostavana päättäjänä (Säästöpankki) työsuhdepyöräpalvelutuottajaa valittaessa. Lisäksi hänellä on 
kokemusta yrittäjänä sekä suuren pörssiyhtiön HR-toiminnoissa.  
 
Johtoryhmä 
 
Mikko Ampuja, toimitusjohtaja 
Tatu Mäkilä, kasvujohtaja (KTM) 
Eric Deighton, talousjohtaja (KTM) 
Emilie Calmettes, tuotejohtaja (MBA) 
 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet 
 

 Osakkeita  Omistus- ja 
ääniosuus (%) 

Optio-oikeudet 

Leena 
Niemistö 

200.000 kanta- ja 
70.900 Seed-

osaketta 
(Hippocras Ky) 

0,53 % 30.000 

Mikko 
Kärkkäinen 

0 0 % 15.000 

Sami 
Pippuri 

0 0 % 0 (allokoitu 15.000 optio-oikeutta, 
mutta hän ei ole vielä allekirjoittanut 
optiosopimusta). 

Jaana 
Pullinen 

0 0 % 7.500 
 

Pia 
Rautakorpi 

0 0 % 15.000 

Mikko 
Ampuja 

1.313.500 kanta-
osaketta 

24,43 % 10.000 

Tatu Mäkilä 505.000 kanta-
osaketta 

9,39 % 10.000 

Eric 
Deighton 

0 0 % 0 (allokoitu 12.000 optio-oikeutta, 
mutta hän ei ole vielä allekirjoittanut 
optiosopimusta). 

Emilie 
Calmettes 

0 0 % 10.000 

 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on c/o City Digital, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki. 
 

Tilintarkastaja ProcewaterhouseCoopers Oy (osoite: Itämerentori 2, 00180 Helsinki), päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Maija Ant-Wuorinen 
 

Kuuluminen 
konserniin 
 

Yhtiöllä on tytäryhtiö, Vapaus Finance Oy (omistusosuus 100 %). 
 

Yhtiöjärjestyksen 
mukainen toimiala 

Yhtiön toimialana on liikkumisen palvelujen kehittäminen ja kaupallistaminen. 
 

Rekisteri, johon 
liikkeeseenlaskija on 
merkitty, y-tunnus ja 
rekisteriin merkityn 
toimipaikan 
yhteystiedot 
 

Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2879502-8. Yhtiön rekisteröity postiosoite on c/o City Digital, 
Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki ja käyntiosoite on c/o Mall of Tripla, Fredikanterassi 1, 00520 
Helsinki. 
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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 

Yhtiö nosti 1,2 miljoonan euron yritysluoton SVEA:lta elokuussa 2022. Kyseessä oli kolmen vuoden 
laina 6 %:n vuotuisella korolla. 
 
Yhtiön osakkeenomistajat ovat 2.9.2022 tehneet seuraavat yksimieliset päätökset: 

1) Päätös maksuttomalla osakeannilla toteutetusta osakkeiden jakamisesta, minkä 
seurauksena Yhtiön osakemäärä nousi 5.375.790 osakkeeseen, jakautuen 3.726.090 kanta-
sarjan osakkeeseen ja 1.649.700 Seed-sarjan osakkeeseen; 

2) Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Sijoitusmuistion liitteestä 1 ilmenevään muotoon; 
3) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Osakeannista; 
4) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista Yhtiön 

vaihtovelkakirjalainan osakkeiksi muuttamista varten siten, että valtuutuksen nojalla 
voidaan antaa yhteensä enintään 325.926 uutta kanta-sarjan osaketta tai 564.103 uutta 
Seed-sarjan osaketta; 

5) Päätös optio-ohjelman 2022 ehtojen muuttamisesta osakkeiden jakamisen johdosta; 
6) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 172.780 uuden kanta-sarjan 

osakkeen merkintään oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta Yhtiön avainhenkilöille; 
7) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään optio-oikeuksien antamisesta Springvest 

Oyj:lle ja sen sidonnaisasiamiehille. Valtuutuksen nojalla annettavien optio-oikeuksien 
perusteella voidaan merkitä enintään 233.352 uutta kanta-sarjan osaketta; ja 

8) Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 100.000 kanta-sarjan osakkeen 
hankkimisesta Yhtiön osakassopimuksen mukaisesti Yhtiön palveluksesta mahdollisesti 
poistuvilta työntekijöiltä. 

 
Liiketoiminnan 
kuvaus     

Vapaus Bikes Finland Oy (Vapaus) perustettiin vuonna 2018 tarjoamaan yrityksille ja yhteisöille 
ympäristöystävällisiä liikkumisratkaisuja, kuten työsuhdepyöriä, palveluna sekä kehittämään ns. 
suunnitelmallista yhteiskäyttöä, jolloin yksittäisten ajoneuvojen käyttöaste on moninkertainen 
verrattuna yksityisomisteisiin ajoneuvoihin.  
 
Vapaus on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista työsuhdepyöräpalveluntarjoajista noin 27 %:n 
markkinaosuudellaan toimitetuista pyöristä Suomessa.  
 

Lisätiedot 
kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta 

- 
 

Taloudellisen 
tilanteen kuvaus 
 

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 1.1.-31.12.2021 ja 
1.1.-31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta sekä Yhtiön tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja ajalta 1.1.-
31.7.2022. 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.-31.7.2022 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020   
                FAS     

(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto 11 967 746 4 478 092,04 227 337,56  
  MRR 1 444 503 NA NA 
Liiketoiminnan muut tuotot 33 565 504 270 70 000 
Materiaalit ja palvelut 
  Aineet tarvikkeet ja tavarat 
    Ostot tilikauden aikana 
Ulkopuoliset palvelut 
Materiaalit ja palvelut yhteensä 

 
-10 816 344 
-10 785 095 

-70 573 
-10 886 917 

 
-4 148 342 
-4 244 423 

-115 324 
-4 263 666 

 
-58 169 
-78 952 
-20 902 
-83 070 

Henkilöstökulut 
  Palkat ja palkkiot 
  Henkilösivukulut 

 
-553 537 
-124 189 

 
-404 080 
-72 107 

 
-185 551 
-30 404 
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    Eläkekulut 
    Muut henkilösivukulut 

-108 002 
-16 187 

-57 672 
-14 435 

-21 901 
-8 502 

Henkilöstökulut yhteensä 
Poistot ja arvonalentumiset 
  Suunnitelman mukaiset poistot 
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 

-677 727 
 

-390 900 
-390 900 

-476 187 
 

-474 039 
-474 039 

-215 955 
 

-34 359 
-34 359 

Liiketoiminnan muut kulut -399 924 -368 985 -129 160 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -354 156 -1 054 358 -228 207 
Rahoitustuotot ja –kulut 

   

  Muut korko- ja rahoitustuotot 
    Muilta 

 
36 

 
840 

 
 1 

  Korkokulut ja muut rahoituskulut 
    Muille 

 
-124 617 

 
-163 500 

 
-11 139 

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -478 774 -1 217 017 -239 345 
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 
VEROJA 

 
-478 774 

 
-1 217 017 

 
-239 345 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -478 738 -1 217 017 -239 757 
 
TASE 

(€) 
     

 
1.1.-31.7.2022 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020  

  
            FAS  

 
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) (tilintarkastettu)  

VASTAAVAA 
    

PYSYVÄT VASTAAVAT 
    

Aineettomat hyödykkeet 
    

Kehittämismenot 398 430 238 925 66 662  

Aineettomat oikeudet 2 460 2 880 0  
Muut pitkävaikutteiset menot 289 085 165 404 97 740  
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  

689 975  
 

407 209 
164 402  

Aineelliset hyödykkeet 
    

Koneet ja kalusto 3 186 997 1 255 685 52 940  

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 3 186 997 1 300 189 52 940  
PYSYVÄT VASTAAVAT 
YHTEENSÄ 

4 167 268 1 997 694 217 342  

VAIHTUVAT VASTAAVAT 
    

Lyhytaikaiset saamiset  
    

Muut saamiset 27 605 1 409 10 358  
Siirtosaamiset 18 774 21 691 9 329  
Lyhytaikaiset saamiset  2 949 694 1 335 523 41 636  
Rahat ja pankkisaamiset 292 181 432 132 107 187  
VAIHTUVAT VASTAAVAT 
YHTEENSÄ 

3 384 016 1 894 666 179 753  

 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 
7 551 284 

 
3 892 361 

 
397 096 

 

VASTATTAVAA 
    

OMA PÄÄOMA 
    

Osakepääoma 
Muut rahastot (oy) 

2 500 2 500                    2 500      

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
Muut rahastot yhteensä 

3 257 496 
3 257 496  

3 257 496 
3 257 496 

465 885 
465 885 

  

Tilikauden voitto (tappio) –478 738 -1 217 017 -239 758   
Jakamaton voitto -1 561 662 -344 645 -104 887   
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 219 596 1 698 333 123 740   

VIERAS PÄÄOMA 
 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
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Lainat rahoituslaitoksilta 
Pääomalainat 
Velat saman konsernin yrityksille 

1 162 555 
2 220 000 

327 935 

506 305 
0 

344 435 

102 573 
0    

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3 710 490 850 740 102 573    

Lyhytaikainen vieras pääoma 
   

   

Lainat rahoituslaitoksilta 310 518 654 602 41 386    
Ostovelat 1 325 498 202 039 50 822    
Muut velat 32 787 218 279 12 265    

Siirtovelat 168 441 138 367 65 133    

Lyhytaikainen vieras pääoma 
yhteensä 

 
2 621 198 

1 343 287 170 782    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 331 688 2 194 027 273 356    
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

 
7 551 284 

 
3 892 361 

 
397 096 

   

 
Syyskuussa 2022 Yhtiö odottaa kuukausittaisen toistuvan liikevaihdon ylittävän 400 000 €. Ottaen huomioon Yhtiön 
operatiiviset kustannukset syyskuuta edeltäneiden kolmen kuukauden ajalta, Yhtiön kuukausittainen käyttökatetappio 
jatkuvista toiminnoista on alle 100 000 € kuukaudessa. Elokuussa 2022 Yhtiö sai 1,2 miljoonan euron SVEA-2 lainan, 
jonka myötä pääoma riittää toimintaan Q2/2023 saakka. Katso lisätietoja Sijoitusmuistion kohdasta ”Yhtiön saaman ja 
sen ulos maksaman kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) ja käyttöpääoman riittävyys”.  
 

 
 
Tiedot arvopaperista  ja tarjoamisesta 
 

Arvopaperiin liittyvät 
keskeiset oikeudet ja 
rajoitukset sekä 
ominaisuudet  
 
 

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön äänivaltaisia kanta-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 kaikki osakkeet tai niitä edustavat arvopaperit, tai osa edellä mainituista, 
päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki -pörssissä tai muussa vastaavassa 
säännellyssä markkinapaikassa tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmä- ssä, jolla on 
arvostettu kansallinen tai kansainvälinen asema, (”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 



7 
 

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. 
 
Jatkorahoitus 
  
Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja vahvistaa ymmärtävänsä, että Yhtiön 
jatkorahoituksen yhteydessä voi olla tarpeen muuttaa Sijoitussopimusta tai solmia uusi Yhtiötä 
koskeva osakassopimus tai muu sopimus (kuten sijoitussopimus tai merkintäsopimus), muuttaa 
Yhtiön yhtiöjärjestystä ja tehdä muita toimenpiteitä Yhtiön rahoituksen turvaamiseksi. 
Sijoittaja sitoutuu äänestämään yhtiökokouksessa sellaisten yhtiöjärjestyksen muuttamista, 
suunnattua osakeantia, rahoitukseen liittyvien muiden yhtiöoikeudellisten päätösten tai muiden 
päätösten puolesta, jotka vaaditaan jatkorahoituksen toteuttamiseksi edellyttäen, että niitä 
kannattaa yli 2/3 kanta-sarjan osakkeista ja yli 2/3 Seed-sarjan osakkeista. Edellä mainituista 
toimenpiteista ei kuitenkaan voi seurata lisäsijoitusvelvollisuutta sijoittajalle. 
 
Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä 
mainitussa yhtiöoikeudellisessa päätöksenteossa ja allekirjoittamaan Sijoitussopimuksen 
muutossopimuksen tai muun edellä mainitun sopimuksen puolestaan. 
 
Hallituksen kokoonpano 
 
Yhtiön hallitukseen kuuluu enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Pääosakassopimuksen 
mukaan Yhtiön perustajilla (Mikko Ampuja ja Tatu Mäkilä) on oikeus nimittää yhdessä kaksi 
(2) hallituksen jäsentä ja Superherolla yksi (1) hallituksen jäsen.  
 
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. 
 
Etuoikeus likvidaatiotilanteissa 
 
Sijoitussopimuksen mukaan jaettaessa vastiketta tai Yhtiön varoja osakkeenomistajille (i) 
Yhtiön purkamisen, selvitystilan tai konkurssin yhteydessä, (ii) myytäessä kolmannelle 
osapuolelle kaikki tai olennainen osa Yhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista erityisistä 
oikeuksista, (iii) myytäessä yhdelle tai useammalle osakkeenomistajalle kaikki tai olennainen 
osa sellaisista Yhtiön osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole jo tällaisen 
osakkeenomistajan omistuksessa, (iv) myytäessä kaikki Yhtiön varat tai olennainen osa Yhtiön 
kaikista varoista tai annettaessa yksinomainen lisenssi niihin, (v) sellaisen Yhtiön 
uudelleenjärjestelyn, sulautumisen, jakautumisen, yhdistymisen tai muun yhden tai useamman 
yritysjärjestelyn yhteydessä, jossa Yhtiön omistus tai määräysvalta tai Yhtiön kaikki varat tai 
olennainen osa Yhtiön kaikista varoista siirtyvät kolmannelle osapuolelle, tai (vi) otettaessa 
Yhtiön kaikki osakkeet tai niitä edustavat arvopaperit, tai osa edellä mainituista, kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsinki -pörssissä tai muussa vastaavassa säännellyssä markkinapaikassa 
tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jolla on arvostettu kansallinen tai 
kansainvälinen asema, varat tai vastike jaetaan osakkeenomistajille seuraavasti: 
 
a)     Ensiksi maksetaan kullekin Seed-sarjan osakkeelle suurempi seuraavista rahamääristä: (i) 
alkuperäinen osakkeesta Yhtiölle maksettu merkintähinta lisättynä Seed-sarjan osakkeelle 
maksamattomalla osingolla, jonka maksamisesta on jo päätetty (yhdessä ”Etuoikeusmäärä”) tai 
(ii) määrä, jonka Seed-sarjan osakkeiden omistaja saisi, mikäli varat tai vastike jaettaisiin 
Yhtiön kaikille osakkeenomistajille heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Mikäli 
tuotto tai vastike eivät riitä kattamaan kaikkien Seed-sarjan osakkeiden omistajien 
Etuoikeusmääriä täysimääräisesti, niin tuotto tai vastike jaetaan Seed-sarjan osakkeiden 
omistajien kesken siinä suhteessa kuin ne/he olisivat muuten oikeutettuja saamaan 
Etuoikeusmääränsä. 
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b)     Toiseksi, jäljellä oleva vastike tai varat jaetaan kanta-sarjan osakkeille heidän 
osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Jokaisella Seed-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus 
milloin tahansa vaatia, että sen omistamat Seed-sarjan osakkeet muunnetaan kanta-sarjan 
osakkeiksi siten, että yksi Seed-sarjan osake vastaa yhtä kanta-sarjan osaketta. Vaihtosuhdetta 
muutetaan soveltuvin osin osakkeiden splittaamisen, reverse splitin tai vastaavan järjestelyn 
seurauksena. 
 
Mikäli Yhtiö listautuu edellä viitatulle säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen 
kaupankäyntijärjestelmään, Yhtiön Seed-sarjan osakkeet muunnetaan kanta-sarjan osakkeiksi 
ennen listautumista siten, että yksi Seed-sarjan osake vastaa yhtä kanta-sarjan osaketta. 
Vaihtosuhdetta muutetaan soveltuvin osin osakkeiden splittaamisen, reverse splitin tai 
vastaavan järjestelyn seurauksena. Tässä kohdassa tarkoitettu osakkeiden muuntaminen 
toteutetaan ilman osakkeenomistajan erillistä vaatimusta tai suostumusta. 
 
Yllä oleva ehto sisältyy myös Yhtiön yhtiöjärjestykseen, ja ehtoa voidaan muuttaa Yhtiön 
yhtiökokouksen päätöksellä kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti. 
 
Vähemmistöoikeuksista luopuminen 
 
Allekirjoittamalla Sijoitussopimuksen sijoittaja luopuu osakeyhtiölain mukaisista 
vähemmistöoikeuksistaan, mukaan lukien muttei rajoittuen, osakeyhtiölain 7 luvun 13 §:n 
mukaisesta vähemmistöosinko-oikeudesta ja oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 
mukaista vähemmistöosakkeiden lunastusta. 
 
Osakkeiden siirtäminen 
 
Sijoitussopimuksen mukaan 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 hallituksen osoittamaa Yhtiötä koskevaa 
osakassopimusta. Liittymissopimus Sijoitussopimukseen ei edellytä muiden 
Sijoitussopimuksen osapuolten kuin Yhtiön allekirjoitusta, joka perustuu Yhtiön hallituksen 
päätökseen. Hallituksen suostumusta ei tarvita osakkeiden luovutukselle jäljempänä mainitun 
Myötämyyntivelvollisuuden, Myötämyyntioikeuden tai Listautumisen yhteydessä. 
 
Sijoittaja tiedostaa, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, jonka nojalla 
ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajilla ja toissijaisesti Yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvä 
osake Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu 
Sijoitussopimuksen tai minkä tahansa Yhtiötä koskevan osakassopimuksen ehtojen mukaisesti, 
osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. 
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), rikottua työskentelyvelvoitettaan tai muita 
osakassopimuksen ehtoja tai muissa osakassopimuksen mukaisissa tilanteissa. Näissä 
tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa osapuolille ilmoitusta 
yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä. 
 
Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu olemaan vaatimatta osakekirjoja 
Antiosakkeista. 
 
Myötämyyntivelvollisuus 
 
”Investor-osakkaiden Enemmistö” tarkoittaa Investor-osakkaita, jotka omistavat yli puolet 
Investor-osakkaiden omistamista Yhtiön osakkeista, sisältaen aina Superheron.  
 
”Myynti” tarkoittaa a) myyntiä, jossa myydään kolmannelle osapuolelle kaikki tai olennainen 
osa Yhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista erityisistä oikeuksista, (b) myyntiä, jossa myydään 
yhdelle tai useammalle osakkeenomistajalle kaikki tai olennainen osa sellaisista Yhtiön 
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osakkeista ja erityisistä oikeuksista, jotka eivät ole jo tällaisen osakkeenomistajan 
omistuksessa, (c) myyntiä, jossa myydään kaikki Yhtiön varat tai olennainen osa Yhtiön 
kaikista varoista tai annettaessa yksinomainen lisenssi niihin, (d) sellaista Yhtiön 
uudelleenjärjestelyä, sulautumista, jakautumista, yhdistymistä tai muuta yhdestä tai 
useammasta osasta koostuvaa yritysjärjestelyä, jossa Yhtiön omistus tai määräysvalta tai 
Yhtiön kaikki varat tai olennainen osa Yhtiön kaikista varoista siirtyvät kolmannelle 
osapuolelle. 
 
Mikäli vilpittömässä mielessä oleva riippumaton ulkopuolinen ostajataho (bona fide arm’s 
length third party purchaser) tekee milloin tahansa kirjallisen tarjouksen Myynnistä, ja mikäli 
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka omistavat enemmän kuin 2/3 Yhtiön kaikista osakkeista 
(sisältäen samalla Investor-osakkaiden Enemmistön) (”Hyväksyjä Osakkaat”), ovat halukkaita 
hyväksymään tarjouksen, sijoittajalla on Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus 
myydä ja luovuttaa kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet samassa kaupassa samoilla ehdoilla, 
erityisesti samalla osakekohtaisella hinnalla, kuin Hyväksyjä Osakkaat, ottaen kuitenkin 
huomioon kohta ”Etuoikeus likvidaatiotilanteissa”. Mikäli em. ostotarjous tehdään 6.8.2028 
jälkeen, Investor-osakkaiden Enemmistö voi yksin päättää sen hyväksymisestä, jolloin 
Investor-osakkaiden Enemmistöllä on Hyväksyjä Osakkaiden oikeudet. Mikäli Myyntiä 
koskeva tarjous koskee sellaista transaktiota, jossa ei luovuteta Yhtiön osakkeita, Sijoittajalla 
on vastaavasti Hyväksyjä Osakkaiden vaatimuksesta velvollisuus toteuttaa em. transaktion 
edellyttämät yhtiöoikeudelliset päätökset ja muut toimenpiteet. 
 
Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä 
mainitussa Myötämyyntivelvollisuuden laukaisevassa osakekaupassa tai muussa transaktiossa 
ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan 
kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat toimenpiteet. 
 
Myötämyyntioikeus 
 
Mikäli Osakkaat, yhdessä tai erikseen, neuvottelevat omistamiensa Yhtiön osakkeiden kaupasta 
siten, että kaupan toteuttamisen myötä vähintään 50 % Yhtiön osakekannasta vaihtaa omistajaa 
(”Myyvät Osakkaat”), pyrkivät osapuolina olevat Myyvät Osakkaat kohtuullisin 
käytettävissään olevin keinoin huolehtimaan siitä, että myös sijoittajalla on oikeus myydä 
samanaikaisesti Osakkaiden kanssa vähintään vastaava osuus omistamistaan Yhtiön osakkeista 
samaan korkeimpaan osakekohtaiseen hintaan kuin millä Myyvät Osakkaat ovat myymässä 
osakkeitaan sekä muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät 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 Osakkaiden on tehtävä ilmoitus Myötämyyntioikeudesta kirjallisesti sijoittajalle. 
Ilmoituksen tulee sisältää tieto kaikista kaupan olennaisista ehdoista (mukaan lukien mm. 
ostajan nimi, ostettavien osakkeiden määrä ja osakkeista maksettavasta hinta).  
 
Sijoittajan, joka haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ja 
myytäväksi tarjoamiensa osakkeiden lukumäärästä Myyville Osakkaille 30 päivän kuluessa 
Myyvien Osakkaiden tekemän ilmoituksen päivämäärästä. Mikäli osakkeiden yhteenlaskettu 
määrä, jonka Myyvät Osakkaat ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävät muut osakkeenomistajat 
ovat halukkaita myymään, ylittää määrän, jonka ostaja on halukas ostamaan, jaetaan myytävien 
osakkeiden määrä Myyvien Osakkaiden ja Myötämyyntioikeuttaan käyttävien muiden 
osakkeenomistajien kesken heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. 
 
Myötämyyntioikeus ei koske Yhtiön osakassopimuksessa määriteltyjä tilanteita, joissa 
osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia siirretään siirtävän osakkeenomistajan kokonaan 
omistamalle ja määräysvallassa olevalle yhtiölle tai siirtävän osakkeenomistajan ainoalle 
osakkeenomistajalle tai Investor-osakkaan toimesta Investor-osakkaan määräysvallassa tai 
samassa määräysvallassa kuin Investor-osakas oleville rahastoille tai yhtiöille, Investor-
osakkaan emoyhtiölle, muulle Investor-osakkaan konserniyhtiölle tai mille tahansa Investor-
osakkaan vastuunalaiselle tai äänettömälle yhtiömiehelle. Sijoittaja sitoutuu hyväksymään 
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Yhtiön ilmoituksen siitä, milloin kyseessä ei ole Myötämyyntioikeuden piiriin kuuluva 
osakekauppa. 
 

Tarjottavien 
arvopaperien 
kokonaismäärä 

Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 1.111.200 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 7.9.2022 
päättänyt Osakeannista osakkeenomistajilta 2.9.2022 saamansa valtuutuksen perusteella. 
 

Merkintähinta ja sen 
määrittämisen 
perusteet 

4,50 euroa Antiosakkeelta. Merkintähintaa määritettäessä on otettu huomioon Yhtiön 
liiketoimintapotentiaali ja Yhtiön liikevaihdon kasvu. Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastoon.  
 
 

Sijoittajalta 
veloitettavat kulut 

Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 
23.09.2022 kello 23:59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen 
merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 24.09.2022 kello 00:00 jälkeen Osakeannin loppuun 
saakka. 
 

Merkintä- ja 
maksuehdot  

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja 
yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.  
 
Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 240 Antiosaketta. Tämän jälkeen 
merkintäsitoutumuksen määrä voi nousta 240 osakkeen välein.  
 
Merkintäaika alkaa 7.9.2022 ja päättyy 7.10.2022. 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. 
 
Mikäli Osakeanti ylimerkitään, Yhtiön hallitus allokoi Antiosakkeet 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 
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. 
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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 1.000.080 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.  
 

 
 
 


