
1 (5) 
 

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 Injeq Oyj (”Injeq” tai ”Yhtiö”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 2 000 000 euron suuruisen, oman pääoman ehtoisen 
vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa lainanantajat vaihtamaan lainan pääoman ja sille kertyneen koron 
osittain tai kokonaan Yhtiön uusiin osakkeisiin vaihtovelkakirjalainasopimuksessa määritellyin ehdoin. 
Yhtiön hallitus pidättää oikeuden korottaa vaihtovelkakirjan maksimikokoa 3 000 000 euroon. 

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 2 000 000 euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen 
vaihtovelkakirjalainan. Yhtiö arvioi, että rahoituskierroksen järjestämisestä maksettavien palkkioiden 
ja kulujen määrä tulee olemaan noin 80 000 euroa kierroksen koon ollessa 2 000 000 miljoonaa euroa. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Rahoituskierroksella kerättävillä varoilla on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisesti 
tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin ja Yhtiön 
muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Kohdassa Lisätiedot kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta löytyy varojen käytön tarkempi allokaatiosuunnitelma. 

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

 
Riskit 
Joukkorahoituksen saajan 
liiketoimintaan ja 
sijoituskohteeseen liittyvät 
keskeiset riskit 

Sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit 
• Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan 
• Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa 
• Ette ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan 
• Mikäli laina muunnetaan Yhtiön osakkeiksi, osakkeiden luovutettavuutta on rajoitettu 

(velvollisuus liittyä osapuoleksi Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen) 
• Joukkorahoituksen saajalla ei ole vakiintunutta liiketoimintaa  
• Et voi käyttää äänivaltaa joukkorahoituksen saajassa, ellei lainaa muunneta osittain tai 

kokonaan Yhtiön osakkeiksi 
 

Liiketoimintaan ja Yhtiöön liittyvät keskeiset riskit 
• Injeqin liiketoiminta on kasvuvaiheessa ja se perustuu IQ-Tip®-älyneulan myynnin kehitty-

miseen sekä tuleviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin, eikä liiketoiminnan kehittymisestä 
voitolliseksi ole takeita 

• Injeq on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja sitouttaa avainhenkilöitä 
• Yhtiö on vasta hiljattain saanut myyntiluvan ensimmäiselle tuotteelleen ja tuotteen valmis-

tuskapasiteetin kasvattaminen edellyttää Yhtiöltä lisärekrytointeja ja lisäinvestointeja 
• Tuotteiden myyntilupien menettäminen, uusien myyntilupien hankkimisessa epäonnistumi-

nen tai lupaprosessien ennakoitua pidempi kesto voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti In-
jeqin liiketoimintaan 

• Loppukäyttäjät eivät välttämättä koe Injeqin IQ-Tip®-älyneulan käytön tuovan käytännön 
tai kliinistä lisäarvoa tai se saattaa osoittautua kliinisessä käytössä turvallisuudeltaan puut-
teelliseksi eikä sille välttämättä synny riittävää kysyntää  

• Injeq saattaa epäonnistua liiketoimintansa kasvattamisen kannalta olennaisten jakelijoiden 
sitouttamisessa tai IQ-Tip®-älyneulan markkinoinnissa, eikä IQ-Tip®-älyneulalle siten 
välttämättä saada Yhtiön tavoittelemaa myyntiä  

• IQ-Tip®-älyneulan suunnitellun myynnin ja markkinaosuuden on riippuvainen Injeqin kil-
pailijoiden tuotekehityksestä ja tuotteiden kaupallistamisen aikatauluista 

• IQ-Tip®-älyneulan valmistuksessa käytettävien komponenttien ja alihankintapalveluiden 
toimitusvaikeudet tai saatavuuden heikentyminen voivat aiheuttaa Yhtiölle merkittäviä tuo-
tantohäiriöitä ja lisäkustannuksia 

• Tällä hetkellä Yhtiö ei ole osallisena oikeudenkäynteihin tai muihin oikeustoimiin, mutta 
aina on olemassa riski siitä, että Yhtiö joutuu osalliseksi oikeudenkäyntiin tai muihin oi-
keustoimiin, joilla voi olla negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen 

• Yhtiön oikeudellinen sääntely-ympäristö voi muuttua ja näin ollen mahdollisesti vaikeuttaa 
Yhtiön liiketoimintaa 

• Bioimpedanssiin perustuvalla tunnistustekniikalla varustettu älyneula on markkinoiden ai-
noa laatuaan ja riskinä voi olla sen hitaampi käyttöönotto asiantuntijapiireissä, ja tämä voi 
vaikuttaa olennaisen haitallisesti Injeqin liiketoimintaan  

 
Taloudelliset riskit 

• Injeqin käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tarpeisiin seuraavalle 12 kuukaudelle, ja siten Yhtiön 
toiminnan jatkuvuus voi vaarantua, ellei se saa tarvittavaa rahoitusta 
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• Mikäli rahoituksen hankkimista varten liikkeeseen laskettu vaihtovelkakirjalaina ei kerää 
riittävästi sijoituksia, Injeqin käyttöpääoma ei riitä Yhtiön tulevaisuudenodotusten kannalta 
olennaisten investointien toteuttamiseen  

• Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuuteen liittyvät arviot, tavoit-
teet ja muut lausumat sisältävät aina epävarmuutta 

 
Tiedot joukkorahoituksen saajasta 

Toiminimi, yhteisötunnus ja 
yhteystiedot 

Yhtiön toiminimi on Injeq Oyj. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2367283-8. 
Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Biokatu 8, 33520 Tampere, puhelinnumero +358 405 805 
944 ja sähköpostiosoite info@injeq.com. 

Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja 
rekisteröimispäivä 

Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Tampere ja sen päätoimipaikka 
sijaitsee osoitteessa Biokatu 8, 33520 Tampere. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (“kaupparekisteri”) 17.11.2010.  

Hallitus, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastaja  

Hallitus  
 
Rasila Tommi Antti Jussi, Hallituksen puheenjohtaja 
Hyttinen Jari Aarne Kalevi, Hallituksen jäsen 
Majaus Tommi Mikael, Hallituksen jäsen 
Seppänen-Kaijansinkko Riitta Marjaana, Hallituksen jäsen 
Siikaniva Tommi Alpi, Hallituksen jäsen 
 
Toimitusjohtaja 
 
Hänninen Timo Juha 
 
Tilintarkastaja 
 
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, 
jonka postiosoite on PL 1037, 00101 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Laijoki Mikko 
Sakari, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle. 

Yhtiön osakkeet, suurimmat 
omistajat ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet sekä tiedot optioiden 
määrästä 

Yhtiöllä on yhteensä 4 553 939 rekisteröityä osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja. 
 
Yhtiöllä on merkittynä Eurocleariin yhteensä 1 076 osakasta (per 15.3.2022). Alla on lueteltu 10 
suurinta omistus- ja ääniosuutta. 
 

Osakkeenomistaja Osakkeet (kpl) Omistusosuus Ääniosuus 
EAKR-Aloitusrahasto Oy 873955 19,19 % 19,19 % 

Paassilta Katja  319750 7,02 % 7,02 % 
Seppänen-Kaijansinkko Riitta  273044 6,00 % 6,00 % 
Kronström Kai  218633 4,80 % 4,80 % 
Lehtinen Kirsti  215412 4,73 % 4,73 % 
Hyttinen Jari 203230 4,46 % 4,46 % 
Secium Oy 100750 2,21 % 2,21 % 
Garuda Oy 91800 2,02 % 2,02 % 
Pepexport Oy 85000 1,87 % 1,87 % 
Cedercreutz Axel  75000 1,65 % 1,65 % 

 
Yhtiöllä on tällä hetkellä 240 000 voimassa olevaa optiota. 

Kuuluminen konserniin Yhtiö ei kuulu konserniin. 

Paikat, joissa voi tutustua 
perustietoasiakirjassa mainittuihin 
asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin 
verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/93efafbc-669c-452d-8d14-
83e2d93d6f5d#/.  

Merkittävät viimeaikaiset 
tapahtumat 

• Yhtiön laatujärjestelmälle ja ensimmäisille tuotteille (analysaattori, kaapeli) myönnettiin EU:n 
lääkinnällisten laitteiden hyväksyntää ohjaavan asetuksen ((EU) 2017/745)	mukainen sertifi-
kaatti kesäkuussa 2021.  

• Yhtiön ensimmäinen tuote, IQ-Tip®-älyneula, sai CE-hyväksynnän joulukuussa 2021 ja tuote on 
nyt saatavilla Euroopan markkinoilla. 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toimiala on lääketieteellisen teknologian kehittäminen,valmistaminen ja myynti. Yhtiön 
toimialana on myös osakkeiden,osuuksien, kiinteistöjen ja maa-alueiden hallinta, 
omistaminen,ostaminen, myyminen ja vuokraaminen. Yhtiö voi tehdä myös konsultointia. 
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Lisätiedot kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta 

Yhtiö aikoo käyttää rahoituskierroksella kerätyt varat seuraavasti: 
• 17 % saadusta rahoituksesta käyttöpääomaan  
• 33 % saadusta rahoituksesta Euroopan markkinoille pääsyyn ja tuotantoprosessien kehityk-

seen  
• 50 % saadusta rahoituksesta kehitystyöhön uusia markkinoita varten  

 
Varat allokoidaan edellä kuvatussa suhteessa riippumatta siitä, kuinka paljon Yhtiö kerää sijoituksia 
rahoituskierroksella. 

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Tilinpäätöstiedot 
 
Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastamattomasta 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 10 100,00 euroa (0,00 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli -
2 028 434,70 euroa (-1 289 770,66 euroa).  
 
Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 2 644 060 euroa (noin 3 003 481 euroa) ja lyhytaikaiset 
varat olivat noin 837 005 euroa (noin 2 247 634 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat 
muodostuivat pääasiassa taseen aineettomista hyödykkeistä, jotka olivat noin 2 583 312 euroa (noin 2 
947 991 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista 
sekä rahoitusarvopapereista, jotka olivat noin 591 874 euroa (noin 2 208 336 euroa).  
 
Yhtiön oma pääoma oli noin 958 121 euroa (noin 2 986 556 euroa) 31.12.2021. Oman pääoman 
pienentyminen noin 2 028 435 eurolla johtui 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappiosta. 
 
Yhtiön velat ja muut vastuut 
 
Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 2 132 000 euroa (1 892 750 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset 
velat yhteensä olivat noin 390 944 euroa (noin 371 809 euroa). 
 
Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 
Yhtiön nykyiset varat loppuvat liiketoimintasuunnitelman mukaan toimittaessa kevään 2022 aikana. 
Toteutettavalla rahoituskierroksella haetaan rahoitusta Yhtiön toiminnan jatkamiseen 
liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Kierroksella kerättävien varojen lisäksi Yhtiö tulee tarvittaessa 
hakemaan rahoitusta myös muista lähteistä, kuten EU-lainan tai pääomasijoituksien kautta. Samaan 
aikaan Yhtiö seuraa taloudellisen toimintaympäristön ja osakemarkkinoiden kehitystä ja sitä kautta 
mahdollisuutta pörssilistautumiseen. 

 
Tiedot sijoituskohteesta ja tarjoamisesta 

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset 
oikeudet, velvollisuudet ja 
rajoitukset sekä ominaisuudet 
(siirtokelpoisuus, osakkeiden 
tuottama äänivalta sekä 
sijoituskohteen ollessa laina sen 
oletettu tuotto ja mahdollinen 
vakuudellisuus) 

Oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina (pääomalaina konversiomahdollisuudella) 
 
Tällä rahoituskierroksella liikkeelle laskettava vaihtovelkakirjalaina on osakeyhtiölain 12 luvun 
mukainen pääomalaina. Lainaa sekä sen ja sille kertyneen koron takaisinmaksua koskevat seuraavat 
osakeyhtiölain määräykset: 
 

1) pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita 
velkoja huonommalla etuoikeudella; 

2) pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin kuin yhtiön vapaan oman 
pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen 
mukaisen tappion määrän; sekä 

3) pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta. 
 
Laina erääntyy takaisin maksettavaksi 31.3.2024. Lainan erääntymispäivää voidaan siirtää tietyillä 
vaihtovelkakirjanlainan ehtojen mukaisilla edellytyksillä. Kunkin Vaihtovelkakirjalainan pääomalle 
kertyy korkoa 8,0 % vuodessa. 
 
Alla kuvattujen konversiotilanteiden yhteydessä voimassa olevat vaihtovelkakirjalainat kertyneine kor-
koineen konvertoidaan vaihtovelkakirjalainojen ehtojen mukaisesti siihen yhtiön osakelajiin, jolla on 
etuoikeutetuin taloudellinen asema (riippumatta siitä, onko kyseessä olemassa oleva vai uusi osakelaji) 
("Uudet Osakkeet"). 
 
Vapaaehtoinen konvertointi 
Vaihtovelkakirjan haltijalla on oikeus konvertoida vaihtovelkakirjojen koko jäljellä oleva pääoma ker-
tyneine korkoineen vastaavaan Konversiohintaan Yhtiön Uusiksi Osakkeiksi missä tahansa seuraavista 
tilanteista:  
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(1) Eräpäivänä, (2) jos Yhtiö järjestää vastikkeellisen osakeannin, jossa Yhtiö saa alle 2 000 000 euron 
suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen uusilta sijoittajilta tai Yhtiön nykyisiltä osakkeenomis-
tajilta (lukuun ottamatta mahdollisia työntekijöiden osakeanteja tai muita palkitsemiseen liittyviä osa-
keanteja) ("Ei-hyväksytty sijoituskierros"), tai (3) Laiminlyöntitapauksessa. 
 
Pakollinen konvertointi 
Yhtiö edellyttää, että Vaihtovelkakirjojen koko jäljellä oleva pääoma kertyneine korkoineen muunne-
taan vastaavaan Konversiohintaan Yhtiön Uusiksi Osakkeiksi missä tahansa seuraavista tilanteissa:  
(1) jos Yhtiö listautuu pörssiin, monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään tai muuhun viralliseen kau-
pankäyntipaikkaan (”Kaupankäyntipaikka”), tai (2) jos Yhtiö järjestää osakeannin, jossa Yhtiö saa vä-
hintään 2 000 000 euron suuruisen oman pääoman ehtoisen sijoituksen Yhtiön uudelta sijoittajalta tai 
uusilta sijoittajilta tai Yhtiön nykyisiltä osakkeenomistajilta ("Hyväksytty sijoituskierros").  
 
Yhtiön yhtiökokous päätti 24.2.2022 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista sekä opti-
oiden ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden luku-
määrä voi olla enintään 2 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka. Lainan konver-
toiminen tämän jälkeen edellyttää, että Yhtiön osakkeenomistajat tekevät osakeyhtiölain mukaisen pää-
töksen suunnatusta osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta vaihtovelkakirjalainan haltijoille. 

 
Osakkeet (mikäli laina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi) 
 
Mikäli lainan pääoma ja sille kertynyt korko konvertoidaan osakkeiksi osittain tai kokonaan, Yhtiön 
osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti.  
 
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 
tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella.   
 
Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. 
 

Tarjottavien sijoituskohteiden 
kokonaismäärä   

Yhtiön laskee liikkeelle enintään 2 000 000 euron euron suuruisen, oman pääoman ehtoisen 
vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa lainanantajat vaihtamaan lainan pääoman ja sille kertyneen koron 
osittain tai kokonaan Yhtiön uusiin osakkeisiin vaihtovelkakirjalainasopimuksessa määritellyin ehdoin. 
Yhtiön hallitus pidättää oikeuden korottaa vaihtovelkakirjan maksimikokoa 3 000 000 euroon. 

Merkintähinta  Merkintähinta on 500 euroa lainaosuudelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu Yhtiön 
käsitykseen arvopaperin käyvästä arvosta. 
 

Sijoittajalta veloitettavat kulut Tarjottavien arvopaperien 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 kaksi (2) lainaosuutta, vähimmäissijoitusmäärän näin ollen 1 000 euroa. 
Sijoittajan on sitouduttava yhtiön osakassopimukseen, mikäli laina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi. 
 
Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen sekä rahoitus-
kierroskohtaisten sijoitusehtojen mukaisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-
osoitteessa  https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskierroskohtaiset sijoitusehdot toimitetaan saata-
ville merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekeminen edellyttää ehtoihin sitoutumista ja 
pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. 
 
Merkintäaika alkaa 23.3.2022 ja päättyy viimeistään 27.4.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika 
Invesdorin verkkopalvelussa alkaa 23.3.2022 ja päättyy 27.4.2022.  
 
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille tai Yhtiön 
hallituksen osoittamalle Yhtiön pankkitilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti. 
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Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan 
hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. 
Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei 
makseta korkoa.  
 

Merkintöjen hyväksyminen ja 
sijoituskohteiden toimittaminen 
sijoittajille 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväk-
syä osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että 
merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vaihtovelkakirjoista ei 
anneta sertifikaatteja, vaan sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdor Oy:n 
verkkosivuilla.  

Muut tarjouksen erityiset ehdot Tarjottavien vaihtovelkakirjalainojen merkintä on sitova sijoitustarjous, johon liittyvät peruutusehdot 
on kuvattu tarkemmin Invesdorin rahoituskierroskohtaisissa sijoitusehdoissa. Mahdollisten sijoittajien 
tulee tutustua rahoituskierroksen ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot ehdoista. 
Yksityiskohtaiset ehdot koskien oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa on saatavilla liitteestä 
Terms and Conditions of the Convertible Bonds. 

Asiakasvarojen hallinnointia 
koskevat tiedot 

Kerätyt varat talletetaan Invesdor Oy:n asiakasvaratilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen 
jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan tietyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. 

Sijoituskohteen verokohtelu Osinkojen verokohtelu (mahdollisen konversion jälkeen) 
 
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 edellyttämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa 
rajoitetusti 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 
tuloverovelvollisille 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 23.3.2022.   
 
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista 
saa veloituksetta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta info@invesdor.fi. 
 
 


