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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 NEOH Invest AG (”NEOH” tai ”Yhtiö”). 
Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 7 284 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”). 

Tarjottavat osakkeet ovat Yhtiön etuosakkeita. 
Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1 055 305,92 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia 

osakkeita merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja 
kulujen määrä tulee olemaan noin 80 000 euroa.  

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus tarkoitus merkitä osakkeita yhtiössä Alpha Republic 
GmbH, Thaliastraße 32/1/22, A 1160 Wien, Itävalta, rekisteröintiviranomainen Commercial Register 
of the Commercial Court of Vienna, rekisterinumero FN 457318 b (”Alpha Republic GmbH”) ja 
korottaa tarkoitetulla osakemerkinnällä omistusosuutta Alpha Republic GmbH:ssa nykyisestä 5,57 
prosentin osuudesta enintään 2,77 prosentilla. 

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

 
Riskit 

Joukkorahoituksen saajan 
liiketoimintaan ja 
sijoituskohteeseen liittyvät 
keskeiset riskit 

Sijoitukseen liittyviä riskejä ovat muun muassa: 
 
Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 

• Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan 
• Uusien osakkeiden merkintähinta on saatettu asettaa liian korkeaksi 
• Osakkeille ei ole säänneltyjä jälkimarkkinoita, eivätkä osakkeet näin ollen ole julkisesti 

vaihdettavissa, ette siis ehkä pysty myymään sijoituskohdetta haluamanne ajanhetkenä 
tai ollenkaan	

• Yhtiön ja Alpha Republic GmbH:n mahdolliset tulevat pääomankorotukset voivat 
laimentaa nykyisten osakkeenomistajien osuutta Yhtiön osakepääomasta ja vaikuttaa 
osakkeiden arvoon 

• Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa 
• Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu velvollisudella liittyä Yhtiön 

osakassopimukseen ja sillä, että Yhtiön tulee antaa siirtoon hyväksyntä 
• Yhtiöllä ei ole vakiintunutta liiketoimintaa 
• Rahoitusmarkkinaviranomainen tai mikään muu Itävallan viranomainen ei ole tarkastanut 

tai hyväksynyt tätä arvopapereiden julkista tarjoamista 
 

Liiketoimintaan ja sijoituskohteeseen liittyvät keskeiset riskit 
• Yritysriski: Sijoittaja osallistuu maksamallaan pääomalla liikkeeseenlaskijan yrittäjän 

liiketoimintariskiin. Tulevaa liiketoiminnan kehitystä koskevat lausumat ja arviot voivat 
olla tai muuttua epätarkoiksi. Taloudellinen menestys riippuu monista vaikuttavista 
tekijöistä, erityisesti markkinoiden kehityksestä ja olosuhteista, joihin liikkeeseenlaskija 
ei voi vaikuttaa tai voi vaikuttaa vain osittain. 

• Yhtiöön ja sen osakasrakenteeseen liittyvät riskit: Yhtiön liiketoiminnan pääasiallinen 
sisältö on osakkeiden omistaminen Alpha Republic GmbH:ssa. Alpha Republic GmbH:n 
osingonjakopolitiikan mukaan osinkoja ei tulla jakamaan sen osakkeenomistajille, eikä 
siten myöskään Yhtiölle, ainakaan ennen vuotta 2023. Alpha Republic GmbH:n 
taloudellisesta tilanteesta riippuen on mahdollista, ettei osinkoja makseta Yhtiölle tai 
merkitsijöille sen jälkeenkään. 

• Liiketoimintamalliriski: Yhtiö on puhdas holdingyhtiö. Yhtiön tulot saadaan yleensä vain 
liikkeeseenlaskijalle kuuluvista voitonjaoista Alpha Republic GmbH:lta, jossa 
liikkeeseenlaskija on osakkaana. Lisäksi ei voida sulkea pois sitä, että Yhtiö hankkii 
tulevaisuudessa osuuksia myös muista yhtiöistä, joten osakkeenomistajien kannalta ei ole 
tällä hetkellä ennakoitavissa, mihin Yhtiön tulevat varat sijoitetaan. Tässä yhteydessä on 
huomattava, että sijoitettaviin varoihin ei kohdistu ulkopuolista valvontaa. 

 
Taloudelliset riskit 

• Kokonaismaksukyvyttömyysriski: Maksukyvyttömyystilanteessa osakkeenomistajat 
saavat maksunsa jäljellä olevista varoista vasta sen jälkeen, kun kaikki velat ovat maksettu. 
Näin ollen on olemassa riski sijoitetun pääoman osittaisesta tai täydellisestä 
menettämisestä. 
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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 NEOH Invest AG. Yhtiö on rekisteröity Itävallan kaupparekisteriin (Han- 
delsgericht Wien) rekisteritunnuksella FN 539776 p. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on 
Thaliastrasse 32/1/22, 1160 Wien, Itävalta. Yhtiön sähköposti on manuel@neoh.com. 

Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja 
rekisteröimispäivä 

Yhtiö on Itävallassa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Wien ja sen pää- 
toimipaikka sijaitsee osoitteessa Thaliastrasse 32/1/22, 1160 Wien, Itävalta. Yhtiö on rekisteröity 
Itävallan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin (Austrian Firmenbuch) 
(”kaupparekisteri”) 15.9.2020.  

Hallintoneuvosto, hallitus, 
toimitusjohtaja ja tilintarkastaja  

Hallintoneuvosto  
Gerd Niederkofler, Puheenjohtaja  
Stefan Kotynek, jäsen 
Adnan Shah, jäsen 
Michael Steininger, varapuheenjohtaja  
 
Hallitus  
Manuel Zeller, Hallituksen jäsen  
 
Toimitusjohtaja  
Manuel Zeller  
 
Tilintarkastaja  

Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimii tilintarkastusyhteisö Moore 
Interaudit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, FN 55663 h, Strubergasse 28, 5020 Salzburg (Mr 
Florian Eder). 

Yhtiön osakkeet, Suurimmat 
omistajat ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet  

Yhtiöllä on yhteensä 84 220 osaketta. 14 220 näistä osakkeista on etuosakkeita, joilla on etuoikeus 
voitonjakoon kuten jäljempänä on kuvattu. Yhtiöllä on yhteensä 290 osakkeenomistajaa. Alla on 
lueteltu kahden suurimman omistus- ja ääniosuudet. 
 

Osakkeenomistaja Osakkeet  Omistusosuus Ääniosuus 
Manuel Zeller 69 999 83,114 % 83,114 % 
Patrick Kolomaznik 1 0,001 % 0,001 % 

 

Kuuluminen konserniin Yhtiö on holding-yhtiö, joka omistaa osakkeita operatiivista toimintaa (innovatiivisten makeis- 
tuotteiden kehitys, tuotanto ja markkinointi) harjoittavassa Alpha Republic GmbH:ssa. Yhtiön 
omistusosuus Alpha Republic GmbH:ssa on 5,57 prosenttia.  

Paikat, joissa voi tutustua 
perustietoasiakirjassa mainittuihin 
asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin 
verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/34f07ee9-186f-49cb-9cce-
294503f9f8b1.  

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat Aiemmin toteutetut rahoituskierrokset 
Yhtiö on toteuttanut aikaisemmin kaksi rahoituskierrosta Itävallan soveltuvan lainsäädännön 
(Austrian Alternative Finance Act / Öster-reichisches Alternativfinanzierungsgesetz, AltFG) 
mukaisesti. Ensimmäisessä rahoituskierroksessa Yhtiö keräsi yhteensä 547 700 euroa, joista 535 200 
euroa sijoittajilta, joiden asuin-tai kotipaikka on Itävallassa ja 12 500 euroa muualla kuin Itävallassa 
asuin-tai kotipaikkaansa pitäviltä sijoittajilta. 
 
Toisessa rahoituskierroksessa Yhtiö keräsi yhteensä 944 681,15 euroa, joista 798 597,55 euroa 
sijoittajilta, joiden kotipaikka on Itävallassa ja 146 083,60 euroa muualla kuin Itävallassa asuin-tai 
kotipaikkaansa pitäviltä sijoittajilta. 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiö toimii holding-yhtiönä, joka ostaa, omistaa ja hallinnoi erilaisia osuuksia kotimaassa ja 
ulkomailla.  

Lisätiedot kerättävien varojen 
käyttötarkoituksesta 

Osakeannilla saatavilla varoilla on tarkoitus merkitä osakkeita yhtiössä Alpha Republic GmbH, 
Thaliastraße 32/1/22, A 1160 Wien, Itävalta, rekisteröintiviranomainen Commercial Register of the 
Commercial Court of Vienna, rekisterinumero FN 457318 b (”Alpha Republic GmbH”) ja korottaa 
tarkoitetulla osakemerkinnällä omistusosuutta Alpha Republic GmbH:ssa nykyisestä 5,57 prosentin 
osuudesta enintään 2,77 prosentilla, jos annin maksimikoko 1 055 305,92 euroa saavutetaan. Jos 
kerätty summa on pienempi, osuutta pienennetään suhteellisesti. 
 
Alpha Republic GmbH:n toimialana on kehittää, valmistaa ja markkinoida makeisinnovaatioita, 
joihin ei ole lisätty teollista sokeria eikä muita ekologisesti ja terveydellisesti ongelmallisia raaka-
aineita tai säilöntäaineita. Pääpaino on suklaatuotteissa, tällä hetkellä erityisesti suklaapatukoissa 
omien tuotemerkkien ja niin sanottujen "white label" -tuotteiden muodossa (tuotteet, jotka ovat 
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peräisin Alpha Republic GmbH:lta, mutta joita ei myydä ja/tai markkinoida sen omalla 
tuotemerkillä).  

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Yhtiö perustettiin vuonna 2020, mistä johtuen Yhtiöstä saatavilla olevat tiedot Yhtiön 
taloudellisesta tilanteesta ovat rajalliset. Yhtiöön sovelletaan Itävallassa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, mistä johtuen alla esitetyt tiedot voivat sisällöltään poiketa esimerkiksi 
suomalaisesta kirjanpitosääntelystä.  
 
Tilinpäätöstiedot 
 
Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastamattomasta tilinpäätöksestä 31.12.2021 
päättyneeltä tilikaudelta. Vertailun vuoksi tilikautta 2020 koskevat tiedot on esitetty sulkeissa. 
 
Vuoden 2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli noin 15 295 euroa (0 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli -
116 635,82 euroa (-46 154,08 euroa).  
 
Yhtiön taseen vastaavaa-puolen arvo oli yhteensä 1 506 757,84 euroa (617 481,43 euroa). Taseen 
vastaavaa-puolen keskeiset varallisuuserät olivat seuraavat: rahoitusvarat (omistus Alpha Republic 
GmbH:ssa, arvo 1 495 084,00 euroa), ja pankkisaamiset 9 870,60 euroa.  
 
Yhtiön taseen vastattavaa-puolen arvo oli yhteensä  1 506 757,84 euroa (617 481,43 euroa). Taseen 
vastattavaa-puolen keskeiset erät olivat seuraavat: Yhtiön osakepääoma oli 84 220,00 euroa (75 
477,00 euroa).Yhtiön muut varat olivat 1 422 537,84 euroa (542 223,00 euroa). Yhtiön velat Alpha 
Republic GmbH:lle olivat 52 602,51 euroa (39 435,51 euroa), ja velat laki-ja neuvontapalveluista 
6 200,00 euroa (6 500,00 euroa).  
 
Yhtiön oma pääoma oli noin 1 445 745,33 euroa 31.12.2021.  
 
Yhtiön velat olivat yhteensä olivat 52 602,51 euroa. 
 
Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 
Yhtiön nykyiset varat riittävät liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Yhtiön arvion mukaan syyskuun 
2022 loppuun. Rahoituskierroksella pyritään varmistamaan Yhtiön kasvun jatkuminen. 
Rahoituskierroksen onnistuessa täysimääräisesti Yhtiön vuosi 2022 on täysin rahoitettu. 

 
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) 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät Itävallassa voimassa olevan lainsäädännön (mm. 
österreichische Aktiengesetz) ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan.  
 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa 
osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakasluetteloon 
merkityllä osakkeenomistajalla on oikeus osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa. 
Osakkeenomistaja voi äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen 
välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, 
ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna 
päivänä.  
 
Jokainen Osakeannissa merkittäväksi tarjottu osake edustaa yhden (1) euron osuutta Yhtiön 
osakepääomasta.  
 
Soveltuvan lainsäädännön mukaan osakkeista maksetun pääoman takaisinmaksu Yhtiön 
olemassaolon aikana ei ole sallittua muuten kuin Yhtiön pääomaa alentamalla.  
 
Tarjottavat osakkeet ovat etuosakkeita. Yhtiön etuosakkeilla on etuoikeus Yhtiön jakaman 
voitonjakoon niin, että jaettava voitto jaetaan kokonaisuudessaan etuoikeutetuille 
osakkeenomistajille suhteessa heidän osuudelleen Yhtiön osakepääomasta suoritettuihin maksuihin, 
ellei yhtiökokous määrää muusta käytöstä. Etuosakkeet tuottavat etuoikeuden Yhtiön jakamaan 
osinkoon sen jälkeen, kun osakkeiden merkitsijä on kirjattu Yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön 
osakkeet tuottavat oikeuden osallistua yhtiökokoukseen. Kukin Yhtiön osake oikeuttaa 
yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen. 
 
Osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu. Osakkeet voidaan siirtää vain, mikäli Yhtiö on antanut 
siirrolle etukäteisen suostumuksen. Oikeutta käyttää osakkeita panttina tai muuna vakuutena on 
rajoitettu. Osakkeita voidaan käyttää panttina tai muuna vakuutena vain Yhtiön etukäteisellä 
suostumuksella. Muiden lainkäyttöalueiden arvopaperilainsäädäntö voi asettaa rajoituksia (jopa 
täydellisen kiellon) Yhtiön osakkeiden ostolle, myynnille, jälleenmyynnille, rasitteille ja/tai 
tarjoamiselle. Jotta osakkeenomistajan asema Yhtiötä kohtaan siirtyisi tehokkaasti, ostajan on oltava 
merkitty yhtiön osakasrekisteriin. 
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Osakkeiden siirrettävyyttä on edelleen rajoitettu siirron saajan velvollisuudella liittyä osapuoleksi 
Yhtiön osakassopimukseen.  

Tarjottavien sijoituskohteiden 
kokonaismäärä  

Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 7 284 osaketta, mikä vastaa  1 055 305,92  euroa. 
Yhtiö pidättää itsellään oikeuden kerätä tarvittaessa alhaisemman määrän, tai jos varoja kerätään alle 
317 000 euroa, Yhtiö voi päättää peruuttaa koko liikkeeseenlaskun. Takaisin maksetuille sijoituksille 
ei makseta korkoa.  

Merkintähinta  Merkintähinta on 144,88 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”).  
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 5 osaketta, mikä vastaa 724,40 euroa. Sijoittajan on sitouduttava 
Yhtiön osakassopimukseen. 
 
MERKINNÄN TEKEMINEN 
 
Merkintätoimeksianto edellyttää sekä merkinnän tekemistä Invesdor Oy:n verkkopalvelussa, 
että sähköpostitse saadun merkintälomakkeen täyttämistä ja postittamista lomakkeen 
yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen: 
 
1. Merkinnän tekeminen Invesdor Oy:n verkkopalvelussa 
Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen sekä 
rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-
osoitteessa  https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskierroskohtaiset ehdot toimitetaan saataville 
merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekeminen edellyttää ehtoihin sitoutumista ja 
pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. Invesdor GmbH:n, Schleifmühlgasse 6-8, 
Top 815, A 1040 Wien, Itävalta, rekisterinumero FN 418310 m, Itävallassa asuvia asiakkaita 
pyydetään rekisteröitymään Invesdor Oy:n palveluun osakkeiden merkitsemiseksi Invesdor Oy:n 
verkkopalvelussa.  
 
2. Merkintälomakkeen täyttäminen ja lähettäminen 
Vastattuaan merkintätarjoukseen Invesdor Oy:n verkkopalvelussa, merkinnän tehneelle lähetetään  
sähköpostitse  osakkeiden  merkitsemistä  varten  merkintälomake. Osakkeiden  merkitsemiseksi 
merkintälomake on toimitettava kahtena allekirjoitettuna kappaleena (molemmissa kappaleissa on 
oltava alkuperäinen allekirjoitus) postitse sähköpostissa mainittuun osoitteeseen seitsemän (7) 
päivän kuluessa merkinnän tekemisestä, Invesdor Oy:n verkkopalvelun ohjeiden mukaisesti.  
 
Hyväksytyn merkinnän tehnyt osakkeenomistaja merkitään Yhtiön osakasluetteloon sen jälkeen, 
kun osakepääoman korotus on merkitty Itävallan toimivaltaiseen kaupparekisteriin (österreichisches 
Firmenbuch).  
 
MERKINTÄAIKA 
Merkintäaika alkaa 28.4.2022 ja päättyy alustavasti 8.6.2022 (”Merkintäaika”). Yhtiön nykyisiä 
osakkeenomistajia kehotetaan käyttämään merkintäoikeuttaan Wiener Zeitung -lehdessä 26.4.2022 
julkaistulla ilmoituksella, ja he voivat käyttää merkintäoikeuttaan 14 päivän ajan merkintäajan 
mukaisesti 28.4.2022 ja 10.5.2022 välisenä aikana. 
 
Jos osakeannissa ei kerätä sille asetettua tavoitemäärää (1 055 305,92 euroa), Yhtiö päättää, 
jatketaanko merkintäaikaa vai hyväksyykö se merkinnät siitä huolimatta, että tavoitemäärää ei 
saavutettu. Jos varoja kerätään alle 317 000 euroa, Yhtiö voi päättää peruuttaa koko 
liikkeeseenlaskun. 
 
Uusien osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin ohjeistuksen 
mukaisesti Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille. 
 
Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan 
hylätä, jos merkintälomaketta ei toimiteta yllä tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti, jos 
merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti, 
ja/tai jos sijoittajaa ei ole pystytty tunnistamaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 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 
hyväksyä tai ne voidaan hylätä. Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkinnät hyväksytään ensin, 
jonka jälkeen osakkeet allokoidaan sijoittajien kesken merkintäjärjestyksessä ”first come, first 
served” – periaatteella. 
 
Jos osakkeita merkitään enemmän kuin niitä on tarjolla, osakkeita ei jaeta osina. Yhtiöllä on oikeus 
olla hyväksymättä osakkeiden merkintöjä ilman perusteluja. 
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Osakkeista ei anneta sijoittajille osakekirjoja, vaan sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa 
Invesdor Oy:n verkkosivuilla. Kaikki osakkeet arvopaperistetaan globaaliin sertifikaattiin, jota 
säilytetään Herbst Kinsky Rechtsanwälte GmbH:n (Dr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 Wien, Itävalta) 
tallelokerossa. 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 
tutustua Osakeannin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot Osakeannin 
ehdoista. 

Asiakasvarojen hallinnointia 
koskevat tiedot 

Osakeannin varat talletetaan Invesdor Oy:n osoittamalle asiakasvaratilille, josta ne siirretään Yhtiön 
käyttöön kierroksen jälkeen.  

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 hen-
kilökohtainen verokohtelu riippuu aina sijoittajan yksilöllisistä olosuhteista ja voi muuttua 
koska tahansa.  
 
Tämänhetkinen arvopaperien verokohtelu Itävallassa on seuraava: Itävaltalaisesta yhtiöstä saadut 
osingot ovat ennakonpidätyksen (saksaksi:Kapitalertragssteuer -KESt) alaista tuloa. 
Ennakonpidätyksen määrä on 27,5 %. Tulon maksaja (kuten esimerkiksi osakkeen 
liikkeeseenlaskija) tekee ennakonpidätyksen automaattisesti ja tilittää sen toimivaltaiselle 
veroviranomaiselle. Sijoittaja voi vaatia takaisinmaksuaainoastaanverotuslähteen 
toimivaltaisessaviranomaisessa.  

 
Nämä joukkorahoituksen saajan ja sijoituskohteen perustiedot ovat ajan tasalla. Perustietoasiakirja on julkaistu 28.4.2022.  
 
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista 
tiedoista saa veloituksetta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.com. 
 
 


