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SIJOITUSEHDOT 

 
1. YLEISTÄ 

1.1. Arvopapereja tarjotaan Kapilendo AG:n ylläpitämällä Invesdorin verkkosivustolla eri verkkotunnuksilla 
riippuen siitä, millä lainkäyttöalueella arvopapereita tarjotaan.  

1.2. Tarjous on suunnattu yksinomaan sijoittajille, joiden kotipaikka tai asuinpaikka on Suomessa, Itävallassa tai 
Saksassa, riippuen siitä, millä verkkotunnuksilla ja millä lainkäyttöalueilla arvopapereita tarjotaan. 
Arvopapereja välitetään edellä mainittujen verkkotunnusten alustoilla (yhteisesti "Invesdor Alusta"). Kyseisiä 
alustoja ylläpitävät yhtiöt, joilla on asianmukaiset toimiluvat arvopaperien välittämiseen. Nämä yhtiöt ovat osa 
Invesdor Groupia, ja näissä Vaihtovelkakirjojen Sijoitusehdoissa näihin viitataan yhteisesti nimellä ”Invesdor”. 

1.3. Pystyäksesi sijoittamaan tähän tarjoukseen Invesdorin Alustan kautta, tulee sinun hyväksyä nämä 
Sijoitusehdot.  

1.4. Sijoitusehdot täydentävät Invesdorin Käyttöehtoja, jotka löytyvät suomeksi osoitteesta 
https://www.invesdor.fi/ehdot#/, englanniksi osoitteesta https://www.invesdor.com/terms-and-conditions# ja 
saksaksi osoitteesta https://www.invesdor.de/Nutzungsbedingungen sekä https://www.invesdor.at/agb#/. 
 

2. SIJOITUSPROSESSI 
2.1. Kun olet rekisteröitynyt Invesdorin Alustalle ja tehnyt itsellesi käyttäjätilin, voit tehdä sijoituksia Invesdorin 

Alustan kautta.  
2.2. Invesdor ei tee rahoituskierrosten kohteille varsinaista, esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä tehtävää, due 

diligence -tarkastusta, vaan lähinnä fakta- ja mainetarkistuksen. Mahdollisten lisätietojen hankkiminen 
kohteesta on sijoittajan vastuulla. Kohteen tuotteita ja palveluita koskevien yksityiskohtaisempien tietojen 
hankkiminen on myös sijoittajan vastuulla.  

2.3. Invesdor ei välttämättä tarkista muuta kuin itse rahoituskierrokseen liittyvät materiaalit, eli esimerkiksi, muttei 
kuitenkaan rajoittuen, materiaaliin linkitetyt Invesdorin ulkopuoliset verkkosivut tai sosiaalisen median sisällöt 
eivät ole Invesdorin hyväksymiä. Älä siis perusta sijoituspäätöstäsi näihin.  

2.4. Kohteen hyväksyminen rahoituskierrokselle ei tarkoita, että Invesdor pitäisi sitä hyvänä sijoituskohteena tai 
suosittelisi kohdetta sinulle. Invesdor ei myöskään välttämättä usko kohteen onnistumisen edellytyksiin eikä 
ole vastuussa sijoittajille, mikäli kohde ei täytä itselleen asettamiaan tavoitteita tai muutoin epäonnistuu. Teet 
sijoituspäätöksen yksin ja itsenäisesti, ja vastaat täysin sen seurauksista.  

2.5. Rahoituskierrosten ja niihin liittyvän materiaalin julkistamisen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään 
sijoituspäätökseksesi, eikä materiaalia tule käyttää mitään muuta tarkoitusta varten. Mikäli rikot tätä 
velvollisuuttasi, voit joutua vastuuseen Invesdorille, kohteelle tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistasi 
vahingoista (sisältäen, muttei rajoittuen, Invesdorin maineelle tai liiketoiminnalle aiheuttamasi vahingot).  

2.6. Tutustuttuasi rahoituskierroksen materiaaleihin voit tehdä sijoituksen tarkastelemaasi rahoituskierrokseen 
Invesdorin Alustalla. 

2.7. Voit sijoittaa samaan kohteeseen useaan otteeseen etenemällä sijoitusprosessin uudestaan loppuun saakka. 
 

3. SIJOITTAJAT 
3.1. Ymmärrät, hyväksyt ja vakuutat seuraavat asiat: 

a) Sinun tulee pitää salassa kohteelta saamasi luottamuksellinen tieto, ja käyttää luottamuksellista tietoa 
ainoastaan harkitessasi mahdollisuutta osallistua rahoituskierrokseen.  

b) Joissakin valtioissa sijoittajiin voidaan soveltaa tiettyjä oikeudellisia vaatimuksia. On sinun vastuullasi 
varmistaa, että sellaiset vaatimukset täyttyvät. Invesdor tai kohde voi vaatia sijoittajaa antamaan todisteita 
tukemaan sitä, että oikeudelliset vaatimukset täyttyvät, mutta Invesdorilla ei ole velvollisuutta tehdä niin 
eikä tarkistaa, että vaatimukset täyttyvät.  

c) Tiedostat, että Invesdorin Alustan tarkoituksena on vain helpottaa sijoittajia löytämään sopivia kohteita. 
Oikeudelliset sitoumukset rahoituskierrokseen muodostuvat suoraan sinun ja kohteen välille Invesdorin 
Alustan ulkopuolelle. On sinun vastuullasi lukea ja asianmukaisesti sitoutua kohteen mahdollisesti 
sijoitusten yhteydessä edellyttämiin sopimuksiin ja sitoumuksiin sekä perehtyä sijoittamiseen liittyviin 
yleisiin ja kohdeyrityskohtaisiin riskeihin.  

d) Ymmärrät ja hyväksyt, että mikäli rahoituskierrosta koskeva materiaali on julkaistu useammalla kielellä, 
englanninkielinen versio on virallinen ja muut kieliversiot epävirallisia käännöksiä, ellei pakottavasta 
lainsäädännöstä tai säännöksistä muuta johdu.  

e) Ymmärrät, että sijoituksen tekeminen Invesdorin Alustalla on sitova sijoitustarjous. Sitoumuksen 
perusteella tulet velvolliseksi suorittamaan maksupyynnön ja toimittamaan pyydetyt tiedot itsestäsi. Jos et 
toimita kaikkia pyydettyjä henkilötietoja, sijoituksesi saatetaan hylätä. Voit peruuttaa sijoituksesi 
jäljempänä kappaleessa 4 kuvatulla tavalla. 
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f) Teet sijoituspäätöksesi omaan harkintaan perustuen ja olet yksin vastuussa päätöksestäsi. Invesdor ei 
anna sijoitusneuvontaa.  

g) Sijoittamalla luovut lain, sääntöjen ja määräysten sallimissa määrin kaikista oikeuksistasi vaatia 
saataviaan mistä tahansa syystä liittyen rahoituskierrokseen.  

h) Ymmärrät, että sijoitus on suljettu purkuehdolla, mikä tarkoittaa, että jos sijoitustasi ei makseta kokonaan, 
ja/tai rahanpesun vastaisen lainsäädännön edellyttämää tunnistautumista ei suoriteta, ja/tai jos sinulta 
pyydettyä merkintälomaketta ei ole toimitettu, sijoitus menettää pätevyytensä ja se peruutetaan. Edellä 
mainitut toimet on suoritettava viimeistään 19 kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jona 
liikkeeseenlaskija on hyväksynyt sijoituksesi rahoituskierrokselle. 

 
4. SIJOITUKSEN MAKSAMINEN 

4.1. Voit maksaa sijoituksesi sijoituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti välittömästi sijoittamisen 
yhteydessä verkkomaksulla tai myöhemmin tilisiirrolla. 

4.2. Jos sijoitusta ei makseta eräpäivään mennessä, sinut voidaan jättää hyväksymättä rahoituskierrokselle.  
4.3. Sijoitus on maksettava sen tahon nimissä olevalta tililtä, joka sijoituksen on tehnyt.  
4.4. Sinulla on 14 päivää aikaa perua sijoituksesi sen jälkeen, kun liikkeeseenlaskija on hyväksynyt sijoituksesi 

rahoituskierrokselle. Kun kyseessä ovat https://www.invesdor.de ja https://www.invesdor.at alustoilla tehdyt 
sijoitukset, löydät kyseiseltä alustalta yksityiskohtaisempia tietoja peruutusoikeudesta ja mallipohjan, jota voit 
käyttää sopimusasiakirjoissa peruutukseen liittyen. 
 

5. SIJOITUKSEN TEKEMISEN JÄLKEEN 
5.1. Maksettuasi sijoituksen Invesdor säilyttää jäljempänä kappaleessa 8 kuvatulla tavalla varojasi 

rahoituskierroksen sulkeutumiseen saakka.  
5.2. Mikäli rahoituskierros saavuttaa vähintään sille asetetun minimitavoitteen ja kaikki rahoituskierroksen 

sulkutoimet on saatettu onnistuneesti loppuun, sijoitetut varat siirretään kohteelle. Varat voidaan siirtää tätä 
aikaisemmin ainoastaan tietyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. 

5.3. Mikäli minimitavoite jää saavuttamatta, palautetaan sijoitetut varat sijoittajille heidän ilmoittamille 
tilinumeroillensa. 

5.4. Tilanteessa, jossa minimitavoite jää saavuttamatta, sijoittaja ja kohde voivat erikseen keskenään sopia siitä, 
että sijoitus toteutetaan tästä huolimatta.  

5.5. Invesdor ei säilytä arvopapereita sijoittajien lukuun.  
 

6. RAHOITUSKIERROSKOHTAISET EHDOT  
6.1. Tähän tarjoukseen sovelletaan tarjottaviin arvopapereihin liittyviä yksityiskohtaisia ehtoja. Kaikki ehdot ja muut 

rahoituskierrokseen liittyvät sopimusasiakirjat joko löytyvät Invesdorin verkkosivuilta kyseisen 
rahoituskierroksen pitch-sivulta tai ne asetetaan sijoittajien saataville sijoitusprosessin aikana. Tutustuthan 
huolella tarjoukseen liittyviin ehtoihin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 
 

7. RAHOITUSKIERROKSEN KESKEISTEN EHTOJEN MUUTTAMINEN 
7.1. Rahoituskierroksen aikana on mahdollista pidentää merkintäaikaa ja/tai korottaa kierroksen 

maksimitavoitetta.  
7.2. Sijoitusta, joka on tehty onnistuneeseen rahoituskierrokseen, ei palauteta kierroksen sulkeutumisen jälkeen.  

 
8. ASIAKASVAROJEN SÄILYTYS 

8.1. Invesdor säilyttää sijoitettua varallisuutta tunnetuissa luottolaitoksissa tai säännellyissä 
maksupalveluntarjoajissa tätä tarkoitusta varten perustetuilla erityisillä asiakasvaratileillä. Asiakasvarat 
säilytetään aina erillään Invesdorin ja kohteen omista varoista.  

8.2. Asiakasvaroja voidaan myös tilapäisesti säilyttää Invesdorin maksunvälitysyhteistyökumppaneiden 
hallinnassa olevilla asiakasvaratileillä.  
 

9. RISKIT 
9.1. Kasvuyritykset ovat korkeariskisiä sijoituskohteita. Tutustuthan sijoitukseen liittyviin riskeihin ennen 

korkeariskisen sijoituksen tekemistä.  

 


