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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 

Invesdor INV AG (”Yhtiö” tai ”Liikkeeseenlaskija”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 999 750,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa 
lainanantajat vaihtamaan lainan pääoman Yhtiön uusiin osakkeisiin vaihtovelkakirjalainasopimuksessa määritellyin 
ehdoin.  

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1 999 750,00 euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan. 
Yhtiö arvioi, että rahoituskierroksen järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan noin 
30 000 euroa. 

Kerättävien varojen 
käyttötarkoitus 

Rahoituskierroksella kerättävillä varoilla on tarkoitus mahdollistaa Yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden 
investoinnit sekä Yhtiön kasvu ja laajentuminen, sekä uusien tuotteiden kehittäminen. 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 

Sijoituksen tekemiseen liittyy erinäisiä riskitekijöitä, jotka voivat olla toteutuessaan merkittäviä. Monet 
riskitekijöistä kuuluvat Yhtiön liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla 
olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja Yhtiön 
mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.  Sijoituksen tekemiseen liittyvät riskit voidaan jakaa kah-
deksaan eri ryhmään.  
 

Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit 
• Epävarmuus yhtiön ydinmarkkinoilla Saksassa, Suomessa ja Itävallassa sekä yleisesti maailmataloudessa 

ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen.  
 

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit   
• Muutokset asiakkaiden sijoituskäyttäytymisessä voivat vähentää Yhtiön myyntiä ja kannattavuutta.  
• Omaisuuserien arvonmuutokset voivat vaikuttaa sijoittajien riskinottohalukkuuteen ja heikentää Yhtiön 

kykyä rahoittaa rahoituskierroksia. 
• Epäonnistuminen markkinoinnissa voi haitallisesti vaikuttaa Yhtiön asiakassuhteisiin sekä tuotteiden 

kysyntään.  
• Yhtiö ei pysty välttämättä toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia 

liiketoimintatilaisuuksia täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti.  
• Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty 

toteuttamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi. 
• Yhtiö on varhaisessa yritysvaiheessa oleva yritys. Tällaisen nuoren yrityksen rahoitukseen liittyy erityisiä 

riskejä. Jos liikeidea ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla tai jos suunniteltua liiketoiminnan kehitystä 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, 
kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen. Kilpailu voi kiristyä merkittävästi, jos markkinoille tulee 
kilpailijoita, joilla on enemmän pääomaa. 

• On olemassa riski, että Yhtiö saa negatiivista huomiota mediassa (esim. jos rahoituskierrokset 
epäonnistuvat Invesdor-alustalla). Tämä voi johtaa Yhtiön myynnin merkittävään laskuun ja tappioihin, 
koska Yhtiön palveluille ei ole riittävästi kysyntää negatiivisen mediahuomion vuoksi. 

• Erilaiset muut tekijät, kuten erityisesti taloudellisen tilanteen muutokset yhdistettynä 
suunnitteluvirheisiin, ympäristöriskit, riippuvuus avainhenkilöistä sekä muutokset oikeudellisessa ja 
verotuksellisessa kehyksessä voivat vaikuttaa haitallisesti liiketoimintaan. 

 

IT-järjestelmiin liittyvät riskit 
• Yhtiön IT-, verkko-, OwnersPortal- tai viestintäjärjestelmien häiriöt ja katkokset sekä mahdolliset tieto-

turvaloukkaukset voivat aiheuttaa odottamattomia kustannuksia ja häiriöitä Yhtiön palveluissa. 
 

Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit   
• Yhtiö on riippuvainen johdostaan sekä pätevästä henkilökunnasta ja näiden henkilöiden menettämisestä 

voi syntyä haittaa liiketoiminalle. 
• Epäonnistuminen pätevien henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi vaikuttaa haitallisesti Yh-

tiön 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 

noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin ja vahingoittaa Yhtiön julkikuvaa asiakasryhmien 
parissa.  

• 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. 

 

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. 
 

Antiin liittyvät riskit  
• Arvopaperia ei ehkä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan.  
• Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.  
• Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa. 
• Jos laina muunnetaan osakkeiksi, ei ole takeita siitä, että osakkeenomistajille maksetaan tulevaisuudessa 

osinkoa.   
• Sijoittaja ei voi käyttää äänioikeutta Yhtiössä, ellei lainaa muunneta osittain tai kokonaan Yhtiön 

osakkeiksi. 
• Jos laina muunnetaan Yhtiön osakkeiksi, Yhtiön osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa Yhtiön 

yhtiöjärjestyksen suostumuslauseke sekä velvollisuus liittyä Yhtiön vähemmistöosakassopimukseen.   
• Sijoittajien etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa olevat saamiset voidaan maksaa ainoastaan 

Yhtiön tulevista vuotuisista ylijäämistä, mahdollisesta selvitysylijäämästä tai muista vapaista varoista, 
jotka jäävät jäljelle Yhtiön muiden velkojien tyydyttämisen jälkeen. 

• Liikkeeseenlaskun ehtoja voidaan muuttaa joukkovelkakirjalainan voimassaoloaikana, jos 
liikkeeseenlaskun ehtojen edellyttämä hyväksyntä annetaan sijoittajien vastaavilla 
enemmistöpäätöksillä. 

• Konversion yhteydessä sijoittajien on sitouduttava Yhtiön osakassopimukseen, jossa määrätään tietyistä 
osakkeenomistajien oikeuksista. 

• Joukkovelkakirjalainat eivät kuulu lakisääteisen tai vapaaehtoisen talletussuojan piiriin. 
• On olemassa riski, että Yhtiöllä ei ole tulevaisuudessa käytettävissään tarvittavia varoja korkosaatavien 

maksamiseen ja sijoitusten takaisinmaksuun. 
 

Kryptoarvopapereihin liittyvät riskit  
• Vaihtovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen kryptoarvopapereina, joten on olemassa riski hyökkäyksistä 

verkkoa tai Stellar-lohkoketjua vastaan. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa kryptopapereiden 
peruuttamattomaan menetykseen. 

• On olemassa riski, että kryptoarvopapereiden hallussapitoon, säilytykseen ja luovuttamiseen 
käytettävien yksityisten avainten suojaamiseen käytetty tekninen ratkaisu on viallinen ja/tai erityisen 
altis mahdollisille hakkerihyökkäyksille. Tämän seurauksena sijoittajat eivät välttämättä pääse 
tilapäisesti tai pysyvästi käsiksi kryptoarvopapereihinsa, mikä voi pahimmassa tapauksessa johtaa 
kryptoarvopapereiden peruuttamattomaan menetykseen. 

 

Yllä teemoittain luetellut riskit eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muilla riskeillä ja 
epävarmuustekijöillä, 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 yhteystiedot 

Yhtiön toiminimi on Invesdor INV AG. Yhtiö on rekisteröity Charlottenburgin kaupparekisteriin rekisterinumerolla 
HRB 165539 B. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Joachimsthaler Str. 30 
10719 Berliini, Saksa, puhelinnumero +49 (0)30 3642 857 0 ja sähköpostiosoite info@invesdor.com. 

Oikeudellinen muoto, 
kotipaikka ja 
rekisteröimispäivä 

Yhtiö on saksalainen julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Berliini ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 
Joachimsthaler Str. 30, 10719 Berliini, Saksa. Yhtiö on rekisteröity Charlottenburgin ylläpitämään kaupparekisteriin 
(“kaupparekisteri”) 12.3.2015. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastaja  

Hallitus (Aufsichtsratsvorsitzender) 
Andreas Leckelt, Hallituksen puheenjohtaja 
Christine Holzheu-Faß, Hallituksen jäsen 
Pekka Mäki, Hallituksen jäsen 
Risto Yli-Tainio, Hallituksen jäsen 
 

Toimitusjohtaja 
Christopher Grätz 
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Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö Mazars GmbH & Co. KG, 
jonka postiosoite on Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Im Zollhafen 24, 50678 Köln, 
Saksa, päävastuullisena tilintarkastajanaan Erik Barndt, joka on valittu myös uudelleen tilintarkastajaksi 31.12.2022 
päättyvälle tilikaudelle. 

Yhtiön osakkeet, suurim-
mat omistajat ja niiden 
omistus- ja ääniosuudet 
sekä tiedot optioiden mää-
rästä 

Yhtiöllä on yhteensä 610 018 rekisteröityä osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, ja näin ollen kaikilla osakkeilla 
on samanlaiset oikeudet. Yhtiöllä on yhteensä 23 osakkeenomistajaa. Alla on lueteltu 10 suurinta omistus- ja 
ääniosuutta. 
 

Osakkeenomistaja Osakkeet (kpl) Omistusosuus Ääniosuus 
Invesdor Services  SPV2 Oy 278 786 45,70% 45,70% 
Versorgungsnetzwerk der Zahnärztekammer Berlin 178 793 29,31% 29,31% 

COMVEST Holding AG 67 508 11,07% 11,07% 
FinLab AG 47 840 7,84% 7,84% 

TJK Growth Invest GmbH 6 122 1,00% 1,00% 

Jama Invest GmbH 4 720 0,77% 0,77% 

WetRock Capital & Consulting Oy 3 882 0,64% 0,64% 

MBB Capital GmbH 3 425 0,56% 0,56% 

Aloha Invest GmbH 2 985 0,49% 0,49% 

Sijoittamo Oy 2 608 0,43% 0,43% 

 
Yhtiöllä ei ole hetkellä ole voimassa olevia optiota eikä vaihtovelkakirjalainoja. 

Kuuluminen konserniin Invesdor INV AG on emoyhtiö Invesdor Groupissa. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä, Invesdor Oy (Salomonkatu 17 A, 
00100 Helsinki, Suomi), Invesdor GmbH (Schleifmühlgasse 6-8, Top 815, 
A-1040 Wien, Itävalta), Invesdor Brokerage GmbH (Joachimsthaler Str. 30 
10719 Berliini, Saksa), joiden kaikkien osakekannoista se omistaa 100 %. Invesdor Oy omistaa 100% Invesdor 
Services Oy:n osakekannasta. Invesdor GmbH omistaa 100 % Invesdor GE GmbH:n ja Finnest Slovakia s.r.o.:n 
osakekannoista. 

Paikat, joissa voi tutustua 
perustietoasiakirjassa 
mainittuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdor Oy:n 
verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/5c980c9a-d81b-45df-adf4-ad9c68a42003.  

Merkittävät viimeaikaiset 
tapahtumat 

• Invesdor INV AG:n uuden nimen rekisteröinti kaupparekisteriin vuonna 2022 (entinen nimi Kapilendo AG) 
• Invesdor INV AG:n, Invesdor Oy:n ja Invesdor GmbH:n fuusion loppuunsaattaminen vuonna 2022 
• Invesdor Groupin yhteisen digitaalisen sijoitusalustan migraatio vuonna 2022 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön toimiala on neuvonta- ja konsultointipalvelujen tarjoaminen start-up ja keskisuurille yrityksille keskittyen 
strategiakonsultointiin, markkinointiin/ myyntiin/ asiakashankintaan sekä joukkolainaukseen/ joukkorahoitukseen/ 
joukkosijoittamiseen, sekä internet-tarjousten tai verkkopohjaisten tietotekniikkaratkaisujen tarjoaminen vastaa-
villa painopistealueilla ja kaikki niihin liittyvät palvelut. 

Lisätiedot kerättävien 
varojen 
käyttötarkoituksesta 

Yhtiö aikoo käyttää rahoituskierroksella kerätyt varat seuraavasti eri rahoitusskenaarioissa: 
 

1. Varoja kerätään enintään 500 000 €  
• 200 000 €: eurooppalaisen toimiluvan täydellinen implementointi sekä sijoitustuotteiden ja -prosessien 

optimointi ja harmonisointi 
• 300 000 €: investointi orgaaniseen kasvuun 

 

2. Varoja kerätään enintään 1 250 000 €  
• 200 000 €: eurooppalaisen toimiluvan täydellinen implementointi sekä sijoitustuotteiden ja -prosessien 

optimointi ja harmonisointi 
• 300 000 €: investointi orgaaniseen kasvuun 
• 500 000 €: laajeneminen Euroopassa integroimalla toinen joukkorahoitusalusta 
• 250 000 €: laajentuminen kehittämällä uusia omaisuusluokkia ja laajentamalla jälkimarkkinakelpoisuutta 

 

3. Varoja kerätään enintään 2 000 000 €  
• 200 000 €: eurooppalaisen toimiluvan täydellinen implementointi sekä sijoitustuotteiden ja -prosessien 

optimointi ja harmonisointi 
• 550 000 €: investointi orgaaniseen kasvuun 
• 1 000 000 €: laajeneminen Euroopassa integroimalla kaksi uutta joukkorahoitusalustaa 
• 250 000 €: laajentuminen kehittämällä uusia omaisuusluokkia ja laajentamalla jälkimarkkinakelpoisuutta 

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).   
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Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 827 159,27 euroa (618 624,63 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli  -2 627 
676,67euroa (-2 512 172,08 euroa).  
 

Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 1 047 084,25 euroa (983 423,25 euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat 
noin 1 698 622,66 euroa (3 054 310,54 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat 
pääasiassa itse luoduista teollisista tekijänoikeuksista ja muista vastaavista oikeuksista, jotka olivat noin 940 699,00 
euroa (861 970,00 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa rahoista, jotka olivat 
noin 1 472 839,22euroa (2 591 738,4 euroa).  
 

Yhtiön oma pääoma oli 2 041 961,58 euroa (3 419 607,61) euroa 31.12.2021. Oman pääoman noin 1 377 646,03 
euron pienentyminen johtui 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappiosta. 
 

Yhtiön velat ja muut vastuut 
Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 0,00 euroa (0,00 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä olivat 
noin 211 725,33 euroa (225 596,18 euroa). 
 

Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyiset varat kestävät liiketoimintasuunnitelman mukaan toimittaessa vuoden 2022 
loppuun. 
 

Huom. Invesdor INV AG on tehnyt fuusion Invesdor Groupin kanssa (pääasiassa Invesdor Oy ja Invesdor GmbH) 
kanssa 30.6.2022. Liiketoimintojen yhdistämisellä on myönteisiä vaikutuksia Invesdor Groupin ja siten Invesdor INV 
AG:n tulevaan taloudelliseen tilanteeseen, mikä ei näy vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöksissä. 

 
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) 

VAIHTOVELKAKIRJALAINA  
Vaihtovelkakirjalainojen tarkoituksena on tarjota sijoittajille kiinteäkorkoinen rahoitusväline, joka 
konversiotapahtuman sattuessa sisältää myös oikeuden tai velvollisuuden vaihtaa ne Liikkeeseenlaskijan 
osakkeisiin.  
Korko: Vaihtovelkakirjalainojen korko on kiinteä 8,0 % vuodessa niiden nimellismäärästä juoksuajan alusta 1.8.2022 
(mukaan lukien). Korko maksetaan vuosittain jälkikäteen kunkin vuoden elokuun 1. päivänä, ensimmäisen kerran 
1.8.2023. Vaihtovelkakirjalainojen koronmaksu lakkaa sitä päivää välittömästi edeltävän päivän lopussa, jona ne 
erääntyvät lunastettaviksi, tai jos vaihto-oikeutta on käytetty tai vaihtovelvoite on olemassa, sitä päivää välittömästi 
edeltävän päivän lopussa, joka edeltää viimeistä koronmaksupäivää ennen vaihtopäivää; jos 
vaihtovelkakirjalainojen korkoa ei ole maksettu ennen vaihtopäivää, niille ei kerry korkoa. 
Lunastus: Vaihtovelkakirjalainat lunastetaan 31.7.2025 niiden nimellisarvoon lisättynä nimellisarvolle kertyneellä 
korolla lunastuspäivään saakka (ilman korkoa), ellei niitä ole aiemmin lunastettu, konvertoitu tai ostettu takaisin ja 
mitätöity tai vaihdettu. Liikkeeseenlaskijalla ja/tai sen tytäryhtiöillä on oikeus ostaa vaihtovelkakirjalainoja 
markkinoilta tai muulla tavoin milloin tahansa. Takaisinostetut Velkakirjat voidaan pitää hallussa, lunastaa tai myydä 
edelleen. 
Luokitus: Vaihtovelkakirjalainat ovat Liikkeeseenlaskijan suoria, huonommassa etuoikeusasemassa olevia ja 
vakuudettomia velkoja, joihin liittyy maksukyvyttömyyttä edeltävä täytäntöönpanokielto ja jotka ovat keskenään 
samanarvoisia. Liikkeeseenlaskijan omaisuutta koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn ja selvitystilamenettelyn 
yhteydessä sijoittajat asettavat täten saatavansa Saksan maksukyvyttömyyslain 19 §:n 2 momentin ja 39 §:n 2 
momentin mukaisesti kaikkien nykyisten ja tulevien vaihtovelkakirjalainoihin perustuvien sijoittajien saatavien - 
mukaan lukien voitonjako-osuutta ja merkityn pääoman takaisinmaksua koskevat saatavat - ("Etuoikeusasemaltaan 
huonommassa asemassa olevat saatavat") kaikkien Saksan maksukyvyttömyyslain 39 §:n 1 momentin 1-5 kohdassa 
määriteltyjen liikkeeseenlaskijan nykyisten ja tulevien velkojien saatavien ja vaatimusten edelle. Sijoittajat ja heidän 
saatavansa ovat siten alisteisia myös osakaslainoista johtuviin saataviin nähden, jollei myös näiden osalta ole sovittu 
erityisestä etuoikeusasemasta. Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että yksittäisten etuoikeusasemaltaan 
huonommassa asemassa olevien saatavien tyydyttäminen eräpäivänä ei sinänsä aiheuttaisi maksukyvyttömyyttä, 
mutta maksun suorittaminen kaikille etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleville velkojille aiheuttaisi 
maksukyvyttömyyden. Sijoittajat kantavat yrittäjän tappioriskin ilman, että heille annetaan samalla tiedonsaanti- ja 
osallistumisoikeuksia, joiden avulla he voisivat vaikuttaa tappiolliseen liiketoimintaan. Sijoittajat kantavat yrittäjän 
liiketoimintariskin, joka ylittää yleisen maksukyvyttömyysriskin, joka on joka tapauksessa olemassa. 
Liikkeeseenlaskija voi käyttää sijoittajien sijoittaman pääoman kokonaan loppuun niin kauan kuin varoja on vielä 
enemmän kuin muita velkoja eikä maksukyvyttömyys ole uhkaava tai sitä ole tapahtunut ilman, että 
Liikkeeseenlaskijan tarvitsee hakea maksukyvyttömyyttä tai edes ilmoittaa sijoittajille rahojen kulumisesta; tällöin 
sijoittajat eivät saisi rahojaan takaisin. Sijoittajat ovat näin ollen huonommassa asemassa kuin oman pääoman 
ehtoiset sijoittajat, koska jälkimmäisillä on säännöllisesti tietoa ja päätösvaltaa, joiden avulla he voivat estää 
annetun pääoman täydellisen käytön. Sijoittajat sitoutuvat olemaan vaatimatta etuoikeusasemaltaan 
huonommassa asemassa olevia saataviaan niin kauan ja siinä määrin kuin näiden saatavien tyydyttäminen antaisi 
aihetta aloittaa maksukyvyttömyysmenettelyn Liikkeeseenlaskijan omaisuutta vastaan, eli johtaisi Saksan 
maksukyvyttömyyslain 17 §:ssä tarkoitettuun Liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyyteen tai Saksan 
maksukyvyttömyyslain 19 §:ssä (sellaisena kuin se on kulloinkin muutettuna) tarkoitettuun Liikkeeseenlaskijan 
ylivelkaantumiseen (maksukyvyttömyysmenettelyä edeltävä täytäntöönpanokielto). Maksukyvyttömyyttä edeltävä 
täytäntöönpanokielto ja sovittu etuoikeusasema voivat johtaa siihen, että sijoittajien vaihtovelkakirjalainojen 
mukaiset saatavat jäävät pysyvästi täyttämättä. Jos Liikkeeseenlaskijan heikko maksuvalmius tai velkatilanne ei 
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korjaannu, sijoittajat voivat olla rajoittamattoman ajan estyneitä toteuttamasta saataviaan, mikä merkitsee 
sijoitetun pääoman täydellistä menetystä. 
Konvertointi: Liikkeeseenlaskija myöntää sijoittajille oikeuden ("Konversio-oikeus") konvertoida 
vaihtovelkakirjalainat nimellisarvottomiksi kantaosakkeiksi, joiden laskennallinen osuus Liikkeeseenlaskijan 
osakepääomasta on 1,00 euroa ("Osakkeet"), kun ehdoissa määritelty valinnainen konversiotapahtuma toteutuu 
ehdoissa määriteltyjen käyttöaikojen aikana. Konversio-oikeuden lisäksi sijoittajat ovat velvollisia konvertoimaan 
osakkeet, jos tapahtuu jokin ehdoissa määritellyistä pakollisista konversiotapahtumista ("Pakollinen konvertointi"). 
Konversion yhteydessä liikkeeseen laskettavat osakkeet lasketaan liikkeeseen eri konversiotapahtumille ehtojen 
mukaisesti määritettyyn liikkeeseenlaskuhintaan ("Konversiohinta"). Alin osakekohtainen hinta, jolla osakkeet 
voidaan laskea liikkeeseen, on 16,50 euroa ("Vähimmäiskonversiohinta"). Lomake, jossa konversio-oikeus on 
käytettävä ("Käyttöilmoitus"), löytyy liikkeeseenlaskuehdoissa. Konversio-oikeutta käytettäessä luovutetaan vain 
kokonaisia osakkeita. Oikeus osakkeiden murto-osien toimittamiseen ei ole. Vaihtovelkakirjalainojen 
konvertoimisen Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi organisoi ja toteuttaa vaihtoasiamies. Vaihtoasiamiehenä toimii 
Smart Registry GmbH. Tietyissä konversiotapahtumissa syntyviä konversiomaksua tai konversiovelvoitteita sekä 
konversiotapahtuman toteuttamista osakkeiden luovuttamiseen asti koskevat määräykset löytyvät 
liikkeeseenlaskun ehdoista. 
Osakkeiden/osinkojen antaminen: Osakkeet lasketaan liikkeeseen Liikkeeseenlaskijan ehdollisesta pääomasta, kun 
konversio on toteutettu. Konversion seurauksena ehdollisesta pääomasta liikkeeseen lasketut osakkeet oikeuttavat 
osinkoon tältä ja kaikilta seuraavilta Liikkeeseenlaskijan tilikausilta sen Liikkeeseenlaskijan tilikauden alusta, jona 
osakkeet lasketaan liikkeeseen. Oikeus osingonmaksuun on olemassa vain siinä tapauksessa, että yhtiökokous 
päättää voiton käyttämisestä.  
Osakassopimukseen liittyminen: Vaihtovelkakirjalainojensa konvertoimisen yhteydessä Sijoittajista tulee 
Liikkeeseenlaskijan tiettyjen nykyisten osakkeenomistajien kanssa 5.7.2022 tehdyn osakassopimuksen 
("Osakassopimus") osapuolia, joka on myös ehtojen liitteenä. Osakassopimus rajoittaa tiettyjä osakkeisiin liittyviä 
oikeuksia asettamalla sijoittajille velvoitteita avustaa Liikkeeseenlaskijan mahdollisen tulevan listautumisannin 
valmistelussa ja velvoittaa heidät myymään osakkeensa, jos tietyt ehdot täyttyvät.  
Siirto: Vaihtovelkakirjalainojen siirto tapahtuu, kun siirtävät sijoittajat ovat antaneet ohjeen merkitä 
vaihtovelkakirjalainan uusi velkoja haltijaksi kryptoarvopaperirekisteriin.  Kryptoarvopaperirekisteriin 
merkitsemistä varten uusi velkoja on yksilöitävä liikkeeseenlaskun ehtojen mukaisesti. 
Irtisanominen: Sijoittajilla ei ole tavanomaista irtisanomisoikeutta. Liikkeeseenlaskijalla ei myöskään ole 
tavanomaista irtisanomisoikeutta juoksuaikana. Liikkeeseenlaskijalla ja sijoittajilla on oikeus ylimääräiseen 
irtisanomiseen perustellusta syystä. Lisätietoa sijoittajien ja Liikkeeseenlaskijan irtisanomisoikeudesta löytyy 
liikkeeseenlaskuehdoista. 
 
OSAKKEET (mikäli laina konvertoidaan yhtiön osakkeiksi) 
Mikäli lainan pääoma konvertoidaan osakkeiksi osittain tai kokonaan, Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräy-
tyvät Saksan osakelain (Aktiengesetz) ja muun Saksassa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Saksan osake-
lain (Aktiengesetz)  mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita (Bezugsrecht) osakeomistuk-
siensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä.  Yhtiön osakkeenomistajat 
käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Saksan osakelain (Aktiengesetz) mukaan osakkeen-
omistajilla on oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa. Osakkeenomistaja voi osallistua ja äänestää yhtiöko-
kouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä.Osakkeet tuottavat oikeudet osinkoon ja muihin Yh-
tiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity Kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun 
yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiöko-
kouksessa yhteen (1) ääneen. 

Tarjottavien 
sijoituskohteiden 
kokonaismäärä   

Yhtiön laskee liikkeelle enintään 1 999 750,00 euron euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan, joka oikeuttaa 
lainanantajat vaihtamaan lainan pääoman Yhtiön uusiin osakkeisiin vaihtovelkakirjalainasopimuksessa määritellyin 
ehdoin. Lainaosuuksia liikkeeseen lasketaan siis enintään 7 999 kappaletta. Ylimerkintätilanteessa Yhtiö päättää 
merkintöjen allokoinnista. 

Merkintähinta  Merkintähinta on 250 euroa lainaosuudelta (”Merkintähinta”).  
Sijoittajalta veloitettavat 
kulut 

Tarjottavien arvopaperien merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Joukkorahoituksen saaja tai Invesdor Oy ei 
veloita merkinnän tekemisestä sijoittajalta kuluja. Sijoituksen maksamiseen saattaa kuitenkin liittyä mahdollisia 
rahansiirtoon liittyviä rahansiirtokuluja sekä valuutanvaihtokustannuksia sekä kurssiriskejä. 

Merkintä- ja maksuehdot  Vähimmäismerkintämäärä on yksi (1) lainaosuus, vähimmäissijoitusmäärän näin ollen 250 euroa. Sijoittajan on 
sitouduttava yhtiön osakassopimukseen, mikäli laina konvertoidaan Yhtiön osakkeiksi. 
 

Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen sekä rahoituskierroskoh-
taisten sijoitusehtojen mukaisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa  
https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskierroskohtaiset sijoitusehdot toimitetaan saataville merkinnän tekemi-
sen yhteydessä. Velkakirjalainat lasketaan liikkeeseen kryptoarvopapereina eli velkakirjoja säilytetään digitaalisessa 
tallelokerossa, jolloin tähän liikkeeseenlaskuun sijoittavien sijoittajien on luotava digitaalinen lompakko Kapilendo 
Custodian AG:n tarjoamaan digitaaliseen palveluun. Merkinnän tekeminen edellyttää näin ollen asiaankuuluviin 
ehtoihin sitoutumista, digitaalisen lompakon luontia sekä pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdor 
Oy:lle. 
 

Merkintäaika alkaa 6.7.2022 ja päättyy viimeistään 4.8.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika Invesdor Oy:n 
verkkopalvelussa alkaa 6.7.2022 ja päättyy 4.8.2022.  
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Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdor Oy:n osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdor Oy:n oh-
jeistuksen mukaisesti. 
 

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 

Yhtiö päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai ne 
voidaan hylätä. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että sijoittaja on täyttänyt kaikki Merkintä- ja 
maksuehdot -kohdassa kuvatut ehdot. Velkakirjat ovat kryptoarvopapereita, eli niistä ei anneta fyysisiä 
sertifikaatteja, vaan niistä tehdään merkintä sähköiseen arvopaperirekisteriin kuten vaihtovelkakirjalainan ehdoissa 
on tarkemmin kuvattu. 

Muut tarjouksen erityiset 
ehdot 

Tarjottavien vaihtovelkakirjalainojen merkintä on sitova sijoitustarjous, johon liittyvät peruutusehdot on kuvattu 
tarkemmin Invesdor Oy:n rahoituskierroskohtaisissa sijoitusehdoissa. Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua 
rahoituskierroksen ehtoihin. Yksityiskohtaiset ehdot koskien vaihtovelkakirjalainaa on saatavilla rahoituskierroksen 
verkkosivulla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/5c980c9a-d81b-45df-adf4-ad9c68a42003. 

Asiakasvarojen 
hallinnointia koskevat 
tiedot 

Kerätyt varat talletetaan Invesdor Oy:n osoittamalle asiakasvaraintileille (riippuen sijoittajan kotipaikasta), josta ne 
siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen jälkeen.  

Sijoituskohteen 
verokohtelu 

Alla annetaan yleinen kuvaus verotuksesta, joka ei voi korvata henkilökohtaisesti saatua veroneuvontaa verotuk-
sen asiantuntijalta. Invesdor Oy tai Yhtiö ei vastaa alla annetuista tiedoista tai sen perusteella mahdollisesti synty-
neistä vahingoista. Kunkin sijoittajan henkilökohtainen verokohtelu riippuu aina sijoittajan yksilöllisistä olosuh-
teista ja voi muuttua koska tahansa.    
 

Osinkojen verokohtelu (mahdollisen konversion jälkeen) 
 

Nykytilanteen (heinäkuu 2022) mukaisesti Saksan tuloverolainsäädännön (Einkommenssteuergesetz) mukaan 25 % 
pääomatulovero sekä solidaarisuusvero ja kirkollisvero (sekä yksityishenkilöiden että oikeushenkilöiden osalta) vä-
hennetään yleisesti ottaen maksun yhteydessä. Myös ulkomailla asuviin sovelletaan 25 prosentin pääomatulove-
roa. Osakkeenomistaja saa verotodistuksen pidätetyistä veroista. 

 
Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 6.7.2022. 
 
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista saa veloituksetta 
lisätietoa sähköpostitse osoitteesta info@invesdor.com. 


