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

  
PERUSTIEDOT 
Joukkorahoituksen saajan nimi Oy Authors Distillery Ltd (”Authors” tai ”Yhtiö”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 56 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”). Yhtiön hallitus 
pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta. 

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1 000 160,00 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia osakkeita 
merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä 
tulee olemaan 55 000 – 90 000 euroa riippuen rahoituskierroksella kerättävien varojen määrästä. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön organisaatiota ja mahdollistaa myynnin ja 
markkinoinnin kehittäminen sekä liiketoimintasuunnitelman mukainen markkina-aluekohtainen 
kansainvälistymisen toteuttaminen. Tarkempi kuvaus varojen käyttötarkoituksesta löytyy alempaa Lisä-
tiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta - osiosta 

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

 
RISKIT 

Joukkorahoituksen saajan liiketoi-
mintaan ja sijoituskohteeseen liitty-
vät keskeiset riskit 

Sijoituksen tekemiseen liittyy erinäisiä riskitekijöitä, jotka voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Monet 
riskitekijöistä kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalle. Jokaisella ris-
killä voi olla olennainen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan ja yhtiön mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.  
 
Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 
• Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. 
• Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeella ja velvolli-

sudella liittyä Yhtiön osakassopimukseen. 
• Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesta jaettavasta osingosta ei ole takeita.  
• Osakeanti aiheuttaa Yhtiölle kustannuksia ja toiminnallisia velvoitteita, joihin liittyy kustannuksia.  
• Osakkeita ei ehkä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan.  
• Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  
• Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa.  

 
Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit  
• Epävarmuus Yhtiön ydinmarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa sekä yleisesti maa-

ilmataloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoi-
minnan tulokseen.  

 
Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit   
• Kansainvälistymisen onnistuminen kokonaan uudella lisensiointimallilla ei ole taattu.  
• Muutokset asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä voivat vähentää Yhtiön myyntiä ja kannatta-

vuutta.  
• 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.  
 
Alkoholijuomien valmistukseen ja myyntiin liittyvät riskit  
• Yhtiön tislaama tuotantoerä saattaa epäonnistua siten, ettei se vastaa laatukriteerejä. Tästä voi 

aiheutua tuotantokatkoksia sekä vaikutuksia tuotteiden saatavuuteen.   
• Tehokkaan markkinoinnin toteuttaminen tiukan alkoholimarkkinointisääntelyn mukaisesti on haas-

teellista.  
• Korona-viruksen pitkittyminen ja siitä seuraava ravintolamyynnin ja matkustamisen vaimeus saat-

tavat haitata myyntiä.  
• Tekijöillä, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa, voi olla olennaisesti haitallinen vaikutus tuotteiden kysyntään 

ja asiakkaiden luottamukseen sekä tuotteiden saatavuuteen.  
• Tuotevastuun realisoituminen voi johtaa tuote-erän takaisinvetoon markkinoilta.  
• Yhtiö on saanut Valviralta selvityspyynnön 30.6.2022 liittyen Yhtiön valmistamien väkevien 

alkoholijuomien myynninedistämiseen Yhtiön verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Yhtiöllä 
on varattu vastausaikaa selvityspyyntöön 8.8.2022 saakka.  
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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.  
 
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.  

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

• Yhtiön maahantuomia tuotteita koskevat tullit ja tuontirajoitukset voivat johtaa ylimääräisiin kus-
tannuksiin ja vaikeuttaa yhtiön taloudellista asemaa.  

 
Rahoitukseen liittyviä riskit  
• Valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus yhtiön toimintaan.  
• Yhtiö on altis lainakorkojen muutoksille.  
• Yhtiö on altis luotto- ja vastapuoliriskeille.  

 
TIEDOT JOUKKORAHOITUKSEN SAAJASTA 
Toiminimi, yhteisötunnus ja 
yhteystiedot 

Yhtiön toiminimi on Oy Authors Distillery Ltd. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 
2972924-1. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Annankatu 29 A 28  
00100 Helsinki, puhelinnumero 040 7720864 ja sähköpostiosoite info@authorsdistillery.fi. 

Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja 
rekisteröimispäivä 

Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka sijaitsee 
osoitteessa Annankatu 29 A 28,  00100 Helsinki. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen ylläpitämään kaupparekisteriin (”kaupparekisteri”) 27.02.2019. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastaja  

Hallitus  
Kaj Rönnbacka, Hallituksen puheenjohtaja 
Ari Kaura, Hallituksen jäsen 
Tuomas Kyrö, Hallituksen jäsen 
Sami Kähkönen, Hallituksen jäsen 
Lippo Luukkonen, Hallituksen jäsen 
 
Antimateriaaleihin liitetyllä Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä Yhtiön vanha hallitus. Uuden hal-
lituksen rekisteröiminen kaupparekisteriin on laitettu vireille 30.5.2022. 
 
Toimitusjohtaja 
Lippo Luukkonen 
 
Antimateriaaleihin liitetyllä Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä Yhtiön vanha toimitusjohtaja. Uu-
den toimitusjohtajan rekisteröiminen kaupparekisteriin on laitettu vireille 30.5.2022.  
 
Yhtiölle on nimitetty Luukkosen tilalle uusi toimitusjohtaja Anne Pekkanen, joka tulee aloittamaan teh-
tävässään 8.8.2022.  
 
Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajana 31.05.2022 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy, jonka 
postiosoite on Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Ilkka Mustonen, 
joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.05.2023 päättyvälle tilikaudelle. 

Yhtiön osakkeet, Suurimmat omistajat 
ja niiden omistus- ja ääniosuudet  

Yhtiöllä on yhteensä 12 osakkeenomistajaa. Yhtiöllä on 140 000 osaketta. Antimateriaaleihin liitetyllä 
Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä osakkeiden lukumääränä aikaisempi 105 000 rekisteröityä 
osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröiminen kaupparekisteriin on laitettu vireille 30.5.2022. 
 
Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, eli kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Alla on lueteltu Yhtiön osak-
keenomistajat ja näiden omistus- ja ääniosuudet.  
 

Osakkeenomistaja Osakkeet Omistusosuus Ääniosuus 
Doppo-Invest Oy 21 000 15,00 % 15,00 % 
Writershouse Oy 21 000 15,00 % 15,00 % 
Kaura Ari 20 000 14,29 % 14,29 % 
Mustasuu Oy 16 997 12,14 % 12,14 % 
Kähkönen Sami 14 000 10,00 % 10,00 % 
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Folia Medicine Oy 10 500 7,5 % 7,5 % 
Mielensäpahoittaja Oy 10 500 7,5 % 7,5 % 
Muru Dining Oy 8 400 6,00 % 6,00 % 
Pohjalainen Soili 6 250 4,46 % 4,46 % 
Samuil Angelow  5600 4,00 % 4,00 % 
ML Entertainment Oy 5 253 3,75 % 3,75 % 
JHP Invest Oy 500 0,36 % 0,36 % 

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

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin 
verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/76ad708c-f7c3-403d-84af-
c03b217e81e2. 

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat • Yhtiö on juuri palkannut kansainvälistymisstrategian toteuttajaksi myyntiorientoituneen toimitus-
johtajan Anne Pekkasen, jolla on monipuolinen kokemus hotelli- ja ravintolamaailmasta myynnin 
johtotehtävistä. Hän tulee aloittamaan tehtävässään 8.8.2022. 

• Yhtiö voitti kultaa International Wine & Spirit Competitionissa maailman parhaalla gin & tonicilla. 
• Yhtiö voitti hopeaa International Wine & Spirit Competitionissa spirit-kategoriassa. 
• Yhtiö toi vuonna 2021 uuden laadukkaan tisleen Readers’ Rumin markkinoille ginin rinnalle. 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toimiala on alkoholijuomien tislaus ja sekoittaminen, oluen valmistus, siiderin, hedelmä — ja 
marjaviinien valmistus, alkoholi-ja muiden juomien tukkukauppa, muiden tislaamattomien juomien 
valmistus käymisteitse, arvopaperikauppa ja sijoitustoiminta, ravintolatoiminta, virvoitusjuomien 
maahantuonti ja myynti, muualla luokittelematon huvi —ja virkistystoiminta sekä kaikki laillinen 
liiketoiminta.  

Lisätiedot kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta 

Kolme skenaariota kerätystä pääomasta ja sen käytöstä:   
  
1. Sijoitettu summa on 300 048 euroa. Yhtiö käyttää varat tehtävään optimaalisesti sopivan toimitus-

johtajan palkkakustannuksiin, myynnin tehostamiseen kotimaassa, markkinointitoimenpiteiden 
vahvistamiseen, rommin varastoinnin ratkaisemiseen vuokraamalla ja ensimmäisen vientimarkki-
nan avaamisen valmisteluun.  

2. Sijoitettu summa on 500 000 euroa. Yhtiö käyttää varat tehtävään optimaalisesti sopivan toimitus-
johtajan palkkakustannuksiin, ensimmäisen vientimarkkinan avaamiseen ja rommivaraston järjes-
tämiseen.  

3. Sijoitettu summa on 1 000 000 euroa. Yhtiö käyttää varat tehtävään optimaalisesti sopivan toimi-
tusjohtajan palkkakustannuksiin, myynti- ja markkinointihenkilöstön rekrytointeihin, rommivaras-
toinnin järjestämiseen, tuotantotilan lunastamisen suunnitteluun ja kahden vientimarkkinan avaa-
miseen samanaikaisesti.  

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Tilinpäätöstiedot 
 
Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta tilinpäätöksestä 31.05.2021 päättyneeltä 
tilikaudelta ja siihen sisältyvistä tilintarkastetuista vertailutiedoista 31.05.2020 päättyneeltä normaalia 
pidemmältä tilikaudelta (tilikautta 2020 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa). Normaalia pidempi 
tilikausi oli 21.01.2019 - 31.05.2020. 
 
Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 29 957,92 euroa (0,00 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli 
noin 91 835,12  euroa (noin - 37 788,12 euroa).  
 
Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 34 419,60 euroa (noin 39 276,30 euroa) ja lyhytaikaiset 
varat olivat noin 234 425,72 euroa (noin 95 764,31 euroa) 31.05.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat 
muodostuivat pääasiassa taseen aineellisista hyödykkeistä, jotka olivat noin 33 519,60 euroa (noin 39 
276,30 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, 
jotka olivat noin 186 848,95 euroa (noin 55 929,22 euroa).  
 
Yhtiön oma pääoma oli noin 191 183,97 euroa (noin 75 280,73 euroa) 31.05.2021. 
 
Yhtiön velat ja muut vastuut 
 
Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 42 857,14 euroa (50 000,00 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat 
yhteensä olivat noin 34 804,21 euroa (noin 9 759,88 euroa). 
 
Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 
Yhtiön nykyiset varat riittävät liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Yhtiön arvion mukaisesti Q3/2022 
alkuun. Rahoituskierroksella vahvistetaan Yhtiön organisaatiota ja mahdollistetaan myynnin ja 
markkinoinnin kehittäminen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen markkina-aluekohtaisen 
kansainvälistymisen toteutus.  
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TIEDOT SIJOITUSKOHTEESTA JA TARJOAMISESTA 
Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oi-
keudet, velvollisuudet ja rajoitukset 
sekä ominaisuudet (siirtokelpoisuus, 
osakkeiden tuottama äänivalta sekä si-
joituskohteen ollessa laina sen oletettu 
tuotto ja mahdollinen vakuudellisuus) 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voi-
massa olevan lainsäädännön mukaan.  
 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja 
vaihtovelkakirjoja osakeomistuksiensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen 
päätöksessä toisin määrätä.  
 
Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain 
mukaan 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 kokouskut-
sussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  
 
Osakkeet tuottavat oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on 
rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilin-
päätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella.  
 
Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen.  
 
Yhtiön osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu seuraavasti: 

• Siirronsaajalla on velvollisuus liittyä osapuoleksi yhtiön osakassopimukseen 
• Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke 

 
Tarjottavien sijoituskohteiden 
kokonaismäärä  

Tässä̈ osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 56 000 osaketta, mikä̈ vastaa 1 000 160,00 euroa. Mi-
käli osakkeita merkitään vähemmän kuin 16 800 kappaletta (300 048,00 euroa), hallitus voi päättää̈ 
osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin maksetuille 
sijoituksille ei makseta korkoa.  

Merkintähinta  Merkintähinta on 17,86 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu yh-
tiön käsitykseen arvopaperin käyvästä hinnasta. 
 
Yhtiö tarjoaa yli 5 000 euron sijoituksen tehneille sijoittajille mahdollisuutta osallistua kerran vuodessa 
järjestettävään Yhtiön strategiapäivään, jossa näille osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuutta 
päästä vaikuttamaan Yhtiön tuotekehitykseen ja tuomaan omia ideoitansa Yhtiön myynnin ja markki-
noinnin kehittämiseen. 

Sijoittajalta veloitettavat kulut Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Joukkorahoituksen saaja tai Invesdor 
Oy ei veloita sijoittajalta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä mahdollisia rahansiir-
toon liittyviä rahansiirtokuluja sekä valuutanvaihtokustannuksia sekä kurssiriskejä. 

Merkintä- ja maksuehdot  Vähimmäismerkintämäärä on 50 osaketta.  
 
Päivitys 25.8.2022: Vähimmäismerkintämäärä laskettu 20 osakkeeseen.  
 
Sijoittajan on sitouduttava yhtiön osakassopimukseen. 
 
Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen sekä rahoitus-
kierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muutoin Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Invesdor Oy:n 
ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoi-
tuskierroskohtaiset ehdot toimitetaan saataville merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekemi-
nen edellyttää ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. 
 
Merkintäaika alkaa 8.7.2022 ja päättyy viimeistään 15.9.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika Invesdo-
rin verkkopalvelussa alkaa 8.7.2022 ja päättyy alustavasti 15.9.2022. Hallituksella on oikeus päättää 
merkintäajan pidentämisestä. 
 
Päivitys 13.9.2022: Hallitus on päättänyt jatkaa annin merkintäaikaa 30.9.2022 saakka. 
Päivitys 29.9.2022: Hallitus on päättänyt jatkaa annin merkintäaikaa 14.10.2022 saakka. 
 
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille tai Yhtiön 
hallituksen osoittamalle pankkitilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti. 
 
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hy-
lätä, mikäli merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysi-
määräisesti. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja on tun-
nistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilan-
teessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  



5 (5) 
 

Merkintöjen hyväksyminen ja sijoitus-
kohteiden toimittaminen sijoittajille 

Yhtiön hallitus hyväksyy Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin 
soveltuvien 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 velvollisuus pitää osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan ajantasaista luetteloa.  

Muut tarjouksen erityiset ehdot Tarjottavien osakkeiden merkintä on sitova sijoitustarjous, johon liittyvät peruutusehdot on kuvattu 
tarkemmin Invesdorin rahoituskierroskohtaisissa sijoitusehdoissa.  Mahdollisten sijoittajien tulee tutus-
tua Osakeannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin ehdoista. 

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat 
tiedot. 

Invesdorin verkkopalvelussa tehtyjen merkintäsitoumusten maksut talletetaan Invesdor Oy:n asiakas-
varatilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin 
ainoastaan tietyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. 

Sijoituskohteen verokohtelu Alla annetaan yleinen kuvaus verotuksesta, joka ei voi korvata henkilökohtaisesti saatua veroneuvontaa 
verotuksen asiantuntijalta. Invesdor Oy tai Yhtiö ei vastaa alla annetuista tiedoista tai sen perusteella 
mahdollisesti syntyneistä vahingoista. Kunkin sijoittajan henkilökohtainen verokohtelu riippuu aina si-
joittajan yksilöllisistä olosuhteista ja voi muuttua koska tahansa.   
 
Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien suomalaiselta listaamat-
tomalta yhtiöltä saamista osingoista toimitetaan ennakonpidätys. Osinkoa jakava yhtiö toimittaa enna-
konpidätyksen osingon maksamisen yhteydessä. Suomalaisen listaamattoman yhtiön maksamasta osin-
gosta 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 pe-
ritään pääsääntöisesti lähdevero, jonka osinkoa jakava yhtiö pidättää osingon maksamisen yhteydessä 
lain edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoite-
tusti verovelvollinen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, 
jollei toisin ole säädetty.  
 
Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tulo-
verovelvollisille yhteisöille. Lisäksi tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille mak-
setut 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 8.7.2022. Perustietoasiakirjaan 
on julkaistu päivitys 25.8.2022, tiedot päivityksestä löytyvät alta. Perustietoasiakirjaan on julkaistu päivitys 13.9.2022, tiedot päivityksestä löy-
tyvät alta. 
 
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista saa veloituk-
setta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi. 
 
Päivitys 25.8.2022: Vähimmäismerkintämäärä laskettu 20 osakkeeseen.  
Päivitys 13.9.2022: Hallitus on päättänyt jatkaa annin merkintäaikaa 30.9.2022 saakka. 
Päivitys 29.9.2022: Hallitus on päättänyt jatkaa annin merkintäaikaa 14.10.2022 saakka. 
 
 


