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JOUKKORAHOITUKSEN SAAJAN JA SIJOITUSKOHTEEN PERUSTIEDOT  
Tämä asiakirja sisältää perustiedot joukkorahoituksen saajasta ja sijoituskohteesta. Tämä perustietoasiakirja ei ole markkinointiaineistoa, vaan joukkora-
hoituksen saajan on lain nojalla annettava tiedot. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta ymmärtäisit, mihin sijoitat ja mitä riskejä sijoitukseen liittyy. 
  
PERUSTIEDOT 

Joukkorahoituksen saajan nimi ArcDia International Oy Ltd (”Yhtiö”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2 500 000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta (”Tarjottavat osakkeet”). 

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 3 000 000 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia osakkeita merkit-
täväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan 
70 000–150 000 euron välillä, riippuen kuinka paljon Yhtiö kerää rahoituskierroksella varoja.  

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Osakeannilla kerättävillä varoilla Yhtiön on tarkoitus jatkaa toimintaansa strategiansa mukaisesti ja kasvaa or-
gaanisesti riippumatta tämän annin lopputuloksesta. Nyt kerättävällä rahoituksella Yhtiön on tarkoitus vahvis-
taa rahoitusasemaansa ja nopeuttaa markkinoille menoa Euroopassa, Kiinassa ja USA:ssa. Tarkemmin varojen 
käyttötarkoitusta eri skenaarioissa on kuvattu alla osiossa Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta. 

Joukkorahoituksen välittäjän nimi Invesdor Oy, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki, Suomi                                  

 
RISKIT 

Joukkorahoituksen saajan liiketoimin-
taan ja sijoituskohteeseen liittyvät 
keskeiset riskit 

Sijoituksen tekemiseen liittyy erinäisiä riskitekijöitä, jotka voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Monet riskite-
kijöistä kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla 
olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja Yhtiön mah-
dolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitetyt riskit eivät ole tärkeysjärjestyksessä eikä riskien 
esittämisjärjestys kuvasta niiden toteutumisen todennäköisyyttä.  
 

Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 
• Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun ja siksi on ole-

massa riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma. 
• Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa. 
• Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osak-

keella ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Riskinä tässä tapauksessa on, että arvopaperia ei 
välttämättä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan tai että siitä tarjottu hinta on 
alempi kuin sen merkintähinta tai todellinen arvo.  

• Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella ja suostumus-
lausekkeella sekä velvollisudella liittyä Yhtiön osakassopimukseen.  
 

Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit 
• Epävarmuus Yhtiön ydinmarkkinoilla sekä yleisesti maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi 

vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.  
 

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit   

• Epäonnistuminen markkinoinnissa voi haitallisesti vaikuttaa Yhtiön asiakassuhteisiin sekä tuottei-
den kysyntään.  

• Yhtiö ei pysty välttämättä toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia liiketoi-
mintatilaisuuksia täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti.  

• Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty 
toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi. 

• Jos Yhtiön liikeidea ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla tai jos suunniteltua liiketoiminnan kehi-
tystä ei voida toteuttaa toivotulla tavalla, on olemassa riski Yhtiön maksukyvyttömyydestä. 

• Jos Yhtiö ei pysty kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai 
reagoimaan kilpailuympäristön muutoksiin, se voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liikevaihtoon, kan-
nattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen. Kilpailu voi kiristyä merkittävästi, jos markkinoille tulee kil-
pailijoita, joilla on enemmän pääomaa. 

• On olemassa riski, että Yhtiö saa negatiivista huomiota mediassa. Tämä voi johtaa Yhtiön myynnin 
merkittävään laskuun ja tappioihin, koska Yhtiön tuotteille ei ole riittävästi kysyntää negatiivisen 
mediahuomion vuoksi. 

• Erilaiset muut tekijät, kuten erityisesti taloudellisen tilanteen muutokset yhdistettynä suunnittelu-
virheisiin, ympäristöriskit, riippuvuus avainhenkilöistä sekä muutokset oikeudellisessa ja verotuksel-
lisessa kehyksessä voivat vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan. 

• Yhtiön tuotteiden kysyntään ja siten liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat muun muassa yleinen glo-
baali markkinatilanne, kilpailutilanne ja teknologian kehitys. Yhtiö ja sen liiketoiminta ovat siten alt-
tiina markkinariskeille, jotka ovat pitkälti riippumattomia Yhtiön omasta toiminnasta.  

 

Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit   

• Yhtiö on riippuvainen johdostaan sekä pätevästä henkilökunnasta ja näiden henkilöiden menettä-
misestä voi syntyä haittaa liiketoiminalle. 

• Epäonnistuminen pätevien henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti 
Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen.  

• Henkilöstön kasvattamisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kannattavuuteen.  
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Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyvät riskit 
• Yhtiön toimintaa ja tuotteita koskevan lainsäädännön, sääntelyn ja yleisen yhteiskuntavastuun nou-

dattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin ja vahingoittaa Yhtiön julkikuvaa asiakasryhmien pa-
rissa.  

• Yhtiöllä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä tai muita avoimia riita-asioita, mutta toiminnan laajentuessa 
myös juridisten riskien merkitys Yhtiön toiminnassa kasvaa.  

• Yhtiölle voidaan esittää vaateita tai kanteita, jotka voivat vahingoittaa Yhtiötä ja vaativat johdon 
resursseja.  

• Yhtiön oikeudellinen sääntely-ympäristö voi muuttua, mikä saattaa vaikeuttaa Yhtiön liiketoiminnan 
harjoittamista. 

• Immateriaalioikeuksien kaupallistamiseen, tuotteiden jakeluun ja uusien tuotteiden lanseeraukseen 
liittyy erilaisia vastuuriskejä, kuten kolmansien osapuolten vaatimuksia väitetyistä immateriaalioi-
keuksien loukkauksista tai vaateita tuotteen laadusta tai tuotevahingosta. Vastuuriskit ovatkin 
yleensä vahingonkorvausvaatimuksen tai muun korvausvaatimuksen sekä oikeudenkäyntikulujen 
muodossa.  

• On olemassa riski, että Yhtiön patentteihin liittyvät oikeudet vanhenevat. Tämä voi vaikuttaa nega-
tiivisesti Yhtiön liiketoimintaan.  

• Yhtiön kiinalainen lisenssikumppani on laiminlyönyt sopimusperusteisia lisenssimaksuja yhteensä 
noin kolmella miljoonalla eurolla, lisenssikumppani on kuitenkin tietoinen laiminlyönnistä ja pyrkii 
korjaamaan sen. On kuitenkin olemassa riski, että lisenssikumppani ei maksa lisenssimaksuja. 

 

Rahoitukseen liittyviä riskit  

• Valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön toimintaan.  
• Yhtiö on altis lainakorkojen muutoksille.  
• Yhtiö on altis luotto- ja vastapuoliriskeille. 
• Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja 

muihin lausumiin liittyy aina epävarmuutta ja ne ovat vain ennusteita, eikä takeita tulevaisuudesta. 
 

Yllä luetellut riskit eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuus-
tekijöillä, joita Yhtiö ei tällä hetkellä tunne tai joita se pitää tällä hetkellä epäolennaisina, voi olla olennainen 
vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.  

 
TIEDOT JOUKKORAHOITUKSEN SAAJASTA 

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystie-
dot 

Yhtiön toiminimi on ArcDia International Oy Ltd. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin (”kaupparekisteri”) y-tunnuksella 1973152–4. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan 
osoite on Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku, puhelinnumero +358406787414 ja sähköpostiosoite  
office@arcdia.com. 

Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja re-
kisteröimispäivä 

Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Turku ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoit-
teessa Lemminkäisenkatu 32, 20520 Turku. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 06.07.2005. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkas-
taja  

Hallitus  
Tukiainen Lauri, Hallituksen puheenjohtaja 
Ahopelto Timo, Hallituksen jäsen 
Kemppainen Vesa, Hallituksen jäsen 
Soini Juhani, Hallituksen jäsen 
 

Toimitusjohtaja 
Kemppainen Vesa 
 

Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka pos-
tiosoite on PL 1037, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Henry Maarala, joka on valittu myös 
uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle. 

Yhtiön osakkeet, suurimmat omistajat 
ja niiden omistus- ja ääniosuudet sekä 
optiot, valtuutukset ja vaihtovelkakirja-
lainat 

Yhtiössä on B-osakkeita ja C-osakkeita. Jokainen B-osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Yhtiön C-
osakkeilla ei ole äänioikeutta, eikä C-osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-osakkei-
den omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista, sekä tieto yh-
tiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuk-
siin. Muilta osin osakelajien oikeuden ovat yhtäläiset. C-osakkeet voidaan hallituksen päätöksellä muuntaa B-
osakkeiksi muuntosuhteella 1:1. 
 

Yhtiöllä on yhteensä 268 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on yhteensä 20 480 980 osaketta: B-osakkeita on yh-
teensä 15 035 493 ja C-osakkeita yhteensä 5 445 487.  Optio-oikeuksien käyttämisestä johtuneen osakemäärän 
kasvamisen takia Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi osakemäärä, uuden osakemäärän re-
kisteröinti kaupparekisteriin on vireillä. 
 

Alla on lueteltu Yhtiön 10 suurinta omistus- ja ääniosuutta:  

Osakkeenomistaja C- osakesarja B-osakesarja Äänivalta Omistusosuus 

Arctic Diagnostics Oy  0 3 755 973  24,98 %  18,34 %  
Lifeline Ventures Fund I Ky  230 117  3 003 712  19,98 %  15,79 % 
Innovestor Kasvurahasto I Ky  230 667  2 580 951  17,17 %  13,73 % 
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Yhtiökokous on 19.11.2018 valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla 
voidaan antaa enintään 5 000 000 kappaletta joko B- tai C-osakesarjan osakkeita. Yhtiön hallitus on päättänyt 
tästä osakeannista kyseisen valtuutuksen nojalla, joten vastaavasti siitä riippuen, kuinka monta osaketta tässä 
osakeannissa merkitään, vähenee tällä valtuutuksella annettavien osakkeiden määrä. 
 

Yhtiökokous on 22.01.2020 valtuuttanut Yhtiön hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten 
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta Yhtiön B-osakesar-
jan osakkeita. 
 

Yhtiöllä on 540 991 voimassa olevaa optiota, jotka oikeuttavat niiden haltijat merkitsemään yhteensä 540 991 
B-osakesarjan osaketta. Yhtiöllä on yhteensä 138 908 voimassa olevaa optiota, jotka oikeuttavat niiden haltijat 
merkitsemään yhteensä 138 908 C-osakesarjan osaketta. Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi 
optioiden määrä, uusien optiomäärien rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä. 
 

Yhtiöllä on osakeannin alkaessa voimassa oleva vaihtovelkakirjalaina, joka on suuruudeltaan 655 733,00 euroa. 
Yhtiö on neuvotellut vaihtovelkakirjojen haltijoiden kanssa vaihtovelkakirjojen perumisesta niin, että haltijoi-
den suostumuksella kyseiset vaihtovelkakirjat perutaan ja kyseiset haltijat sijoittavat vaihtovelkakirjaansa vas-
taavan summan tähän osakeantiin. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että kaikki haltijat antavat suostumuksensa 
vaihtovelkakirjalainan ennenaikaiseen perumiseen, jonka takia on mahdollista, että osakeannin loppuessa Yh-
tiöllä on edelleen voimassa olevaa vaihtovelkakirjalainaa. 
 

Päivitys 6.10.2022: Edellä olevassa kappaleessa viitatut neuvottelut ovat edenneet seuraavasti: Yhtiöllä on 
6.10.2022 jäljellä vieraan pääoman ehtoista lainaa 543 443,00 euroa. Selvyyden vuoksi todetaan, että velka-
kirjojen haltijoille ei ole annettu osakeyhtiölain tarkoittamia erityisiä oikeuksia, vaikka tätä päivitystä edeltä-
vässä kappaleessa on käytetty lainasta termiä vaihtovelkakirjalaina. 
 

Alexander Krepak 0 1 058 750  7,04 %  5,17 %  
Biothom Oy 0 959 002  6,38 %  4,68 %  
Lauri Tukiainen 120 000  834 109  5,55 %  4,66 %  
Andreas Ahlström 0 580 224  3,86 %  2,83 %  
Sosax Oy 0 534 506  3,55 %  2,61 %  
Springvest Oy 485 893  0 0,00 %  2,37 %  
Frontier Liquidity Oy 240 000  0 0,00 %  1,17 %  

Kuuluminen konserniin Yhtiö ei kuulu konserniin. 
Paikat, joissa voi tutustua perustie-
toasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdor Oy:n verk-
kosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/8fe7d2e2-1562-4536-a859-a0d969a1d5c8. 

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat Vuonna 2020 Yhtiö toi uuden mariPOC SARS-CoV-2-testi markkinoille. Vuonna 2021 päivitetty mariPOC SARS-
CoV-2-testi julkaistiin. 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi teknologiaa, tuotteita ja palveluita laboratoriodiagnostiikan ja ter-
veydenhuollon alalla. Yhtiö voi harjoittaa tutkimusta, tuotekehitystä sekä teollisoikeuksien myyntiä, markki-
nointia ja hallinnointia. Erityisesti yhtiö kehittää, valmistaa, myy ja markkinoi biologisia, biokemiallisia ja kemi-
allisia reagensseja, joita voidaan käyttää diagnostiikkatuotteiden valmistuksessa, kuten spesifejä vasta-aineita, 
antigeenejä ja merkkiaineita. 

Lisätiedot kerättävien varojen käyttö-
tarkoituksesta 

Yhtiö jatkaa toimintaansa strategiansa mukaisesti ja kasvaa orgaanisesti riippumatta tämän annin lopputulok-
sesta. Nyt kerättävällä rahoituksella Yhtiön on tarkoitus vahvistaa rahoitusasemaansa ja nopeuttaa markki-
noille menoa Euroopassa, Kiinassa ja USA:ssa. 
 

Skenaario 1: Yhtiö kerää annissa 0,5 M€. Tässä skenaariossa Yhtiö sopeuttaa toimintansa siten, että Yhtiön 
nykyisen liiketoiminnan kassavirta on riittävä, ja jatkaa orgaanista kasvuaan. 
 

Skenaario 2: Yhtiö kerää annissa 1,5 M€, jolloin investoidaan 0,5 M€ tuotekehitykseen, 0,5 M€ USA:ssa regu-
latiiviseen prosessiin ja 0,5 M€ myyntikanavien avaamiseen. Tässä skenaariossa sekä tuotekehitys että mark-
kinoiden avaaminen etenevät suunnitellusti. 
 

Skenaario 3: Yhtiö saavuttaa annin maksimin 3,0 M€, jolloin se investoi 1 M€ tuotekehitykseen, 1 M€ USA:n 
regulatiiviseen prosessiin kumppanin avulla, ja 1 M€ ja myyntikanavien avaamiseen. Tässä skenaariossa Yhtiö 
nopeuttaa uusille markkinoille pääsyä entisestään. 

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Tilinpäätöstiedot 
 

Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (tilikautta 2020 
koskevat tiedot on esitetty sulkeissa).   
 

Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 3 261 538,49 euroa (2 591 338,07 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli 
noin -115 543,42 euroa (noin -845 700,49 euroa).   
 

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat noin 1 018 016,53 euroa (noin 986 639,87 euroa) ja vaihtuvat vastaavat 
olivat noin 1 499 614,42 euroa (noin 1 986 256,48 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pysyvät vastaavat muo-
dostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat noin 654 189,91 euroa (noin 604 091,76 
euroa). Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 
noin 83 266,77 euroa (noin 470 781,12 euroa).   
 

Yhtiön oma pääoma oli noin 1 261 061,44 euroa (noin 1 376 604,86 euroa) 31.12.2021. Oman pääoman pie-
nentyminen noin 115 543,42 eurolla johtui pääosin 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappiosta. 
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Yhtiön velat ja muut vastuut 
 

Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 43 129,31 euroa (451 851,63 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yh-
teensä olivat noin 1 213 440,20 euroa (noin 1 144 439,86 euroa). 
 

Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 

Ilman tämän osakeannin tuomaa uutta rahoitusta Yhtiö sopeuttaa toimintaansa siten, että Yhtiön nykyisen 
liiketoiminnan kassavirta on riittävä ja kattaa välittömät rahoituksen tarpeet.  Rahoituskierroksella on tarkoitus 
vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa ja likviditeettiä siten, että Yhtiö voi nopeuttaa sen liiketoiminnan kehitystä ja 
tuotekehityksen projekteja.  

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Tilinpäätöstiedot 
 

Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta 
ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta (tilikautta 2020 
koskevat tiedot on esitetty sulkeissa).   
 

Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 3 261 538,49 euroa (2 591 338,07 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli 
noin -115 543,42 euroa (noin -845 700,49 euroa).   
 

Yhtiön taseen pysyvät vastaavat olivat noin 1 018 016,53 euroa (noin 986 639,87 euroa) ja vaihtuvat vastaavat 
olivat noin 1 499 614,42 euroa (noin 1 986 256,48 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pysyvät vastaavat muo-
dostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat noin 654 189,91 euroa (noin 604 091,76 
euroa). Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 
noin 83 266,77 euroa (noin 470 781,12 euroa).   
 

Yhtiön oma pääoma oli noin 1 261 061,44 euroa (noin 1 376 604,86 euroa) 31.12.2021. Oman pääoman pie-
nentyminen noin 115 543,42 eurolla johtui pääosin 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappiosta. 
 

Yhtiön velat ja muut vastuut 
 

Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 43 129,31 euroa (451 851,63 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yh-
teensä olivat noin 1 213 440,20 euroa (noin 1 144 439,86 euroa). 
 

Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 

Ilman tämän osakeannin tuomaa uutta rahoitusta Yhtiö sopeuttaa toimintaansa siten, että Yhtiön nykyisen 
liiketoiminnan kassavirta on riittävä ja kattaa välittömät rahoituksen tarpeet.  Rahoituskierroksella on tarkoitus 
vahvistaa Yhtiön rahoitusasemaa ja likviditeettiä siten, että Yhtiö voi nopeuttaa sen liiketoiminnan kehitystä ja 
tuotekehityksen projekteja.  

 
TIEDOT SIJOITUSKOHTEESTA JA TARJOAMISESTA 

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oi-
keudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä 
ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkei-
den tuottama äänivalta sekä sijoituskoh-
teen ollessa laina sen oletettu tuotto ja 
mahdollinen vakuudellisuus) 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa ole-
van lainsäädännön mukaan.  
 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihto-
velkakirjoja osakeomistuksiensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä 
toisin määrätä.  
 

Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain mu-
kaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua 
ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajan 
on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja 
viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  
 

Osakkeet tuottavat oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on rekis-
teröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja 
päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella.  
 

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön B-osakkeita. Yhtiössä on B-osakkeita ja C-osakkeita. Jokainen B-
osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Yhtiön C-osakkeilla ei ole äänioikeutta, eikä C-osakkeiden 
omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyyn-
nöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista, sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätök-
sistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeuden ovat yh-
täläiset. C-osakkeet voidaan hallituksen päätöksellä muuntaa B-osakkeiksi muuntosuhteella 1:1. 
 

Yhtiön osakkeiden siirrettävyyttä̈ on rajoitettu seuraavasti: 
• Siirronsaajalla on velvollisuus liittyä osapuoleksi Yhtiön osakassopimukseen 
• Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke 
• Yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke 
• Yhtiöjärjestyksessä on lunastusvelvollisuus 

 

Tarjottavien sijoituskohteiden kokonais-
määrä  

Tässä̈ osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 2 500 000 osaketta, mikä vastaa 3 000 000 euroa. Mikäli 
osakkeita merkitään vähemmän kuin 416 667 kappaletta (500 000,40 euroa), hallitus päättää osakeannin pe-
ruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin maksetuille sijoituksille ei mak-
seta korkoa.  

Merkintähinta  Merkintähinta on 1,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu yhtiön kä-
sitykseen arvopaperin käyvästä hinnasta. 
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Sijoittajalta veloitettavat kulut Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Joukkorahoituksen saaja tai Invesdor Oy ei 
veloita sijoittajalta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä mahdollisia rahansiirtoon liittyviä 
rahansiirtokuluja sekä valuutanvaihtokustannuksia sekä kurssiriskejä. 

Merkintä- ja maksuehdot  Vähimmäismerkintämäärä on 250 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava yhtiön osakassopimukseen, ellei sijoit-
taja ole osapuoli Yhtiön aikaisemmassa osakassopimuksessa. 
 

Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa Invesdor Oy:n ohjeistuksen, palvelun käyttö-
ehtojen sekä rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. 
Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskier-
roskohtaiset ehdot toimitetaan saataville merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekeminen Invesdor 
Oy:n verkkopalvelun kautta edellyttää ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista In-
vesdor Oy:lle. 
Merkintäaika alkaa 6.9.2022 ja päättyy alustavasti 7.10.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika Invesdor Oy:n 
verkkopalvelussa alkaa 6.9.2022 ja päättyy alustavasti 7.10.2022. Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan 
pidentämisestä. 
 

Päivitys 6.10.2022: Merkintäaikaa on jatkettu niin, että merkintäaika päättyy 7.11.2022. 
 

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdor Oy:n osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdor 
Oy:n ohjeistuksen mukaisesti tai Yhtiön hallituksen osoittamalle pankkitilille hallituksen ohjeistuksen mukai-
sesti. 
 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mi-
käli merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Li-
säksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädän-
nön edellyttämällä tavalla. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palau-
tettaville varoille ei makseta korkoa.  

Merkintöjen hyväksyminen ja sijoitus-
kohteiden toimittaminen sijoittajille 

Yhtiön hallitus hyväksyy Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin sovel-
tuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän 
tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Osakkeista ei anneta osakekirjoja, vaan 
sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdor Oy:n verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskijalla on velvolli-
suus pitää osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan ajantasaista luetteloa.  

Muut tarjouksen erityiset ehdot Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova sijoitustarjous, johon liittyvät peruutusehdot on kuvattu tarkem-
min Invesdor Oy:n rahoituskierroskohtaisissa sijoitusehdoissa.  Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua Osa-
keannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista. 

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat 
tiedot. 

Invesdor Oy:n verkkopalvelussa tehtyjen merkintäsitoumusten maksut talletetaan Invesdor Oy:n asiakasva-
ratilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoas-
taan tietyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. 

Sijoituskohteen verokohtelu Alla annetaan yleinen kuvaus verotuksesta, joka ei voi korvata henkilökohtaisesti saatua veroneuvontaa ve-
rotuksen asiantuntijalta. Invesdor Oy tai Yhtiö ei vastaa alla annetuista tiedoista tai sen perusteella mahdolli-
sesti syntyneistä vahingoista. Kunkin sijoittajan henkilökohtainen verokohtelu riippuu aina sijoittajan yksilöl-
lisistä̈ olosuhteista ja voi muuttua koska tahansa.   
 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamattomalta 
yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa ennakonpidätyksen 
osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta ennakonpidätys 
on 7,5 prosenttia 150 000 euroon saakka ja sen ylittävästä osasta 28 prosenttia. Muiden Suomessa yleisesti 
verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä.  
 

Suomessa rajoitetusti verovelvollisten suomalaiselta listaamattomalta yhtiöltä saamista osingoista peritään 
pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä lain edellyt-
tämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvolli-
nen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole sää-
detty.  
 

Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tuloverovel-
vollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot 
voivat olla joko täysin verovapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten 
osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle.  

 
Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 6.9.2022. Perustietoasiakirjaa on päivi-
tetty 6.10.2022.  
 

Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista saa veloituksetta lisä-
tietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi. 
 
 


