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

Yhtiön yhtiökokous on päättänyt 5.1.2023 osakkeiden splitistä antamalla vastikkeetta jokaista yhtiön osaketta kohtaan 9 kappaletta Yhtiön uusia osak-
keita. Uusien osakkeiden rekisteröinti on laitettu vireille kaupparekisteriin 17.1.2023, mutta rekisteröintiprosessi on vielä kesken.  
 

Yhtiöllä oli vaihtovelkakirjalaina, jonka pääoman se konvertoi uusiksi osakkeiksi 31.12.2022. Konvertointia vasten merkittiin yhteensä 5 640 Yhtiön uutta 
osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröinti on laitettu vireille kaupparekisteriin 17.1.2023, mutta rekisteröintiprosessi on vielä kesken. 
 

Yhtiön nykyinen osakemäärä osakkeiden split ja konvertointi huomioon ottaen on 482 100 osaketta. Tässä perustietoasiakirjassa esitetyissä osakkeiden 
lukumäärissä on otettu osakkeiden split ja konvertointi huomioon, vaikka määrät eivät ole ehtineet rekisteröityä kaupparekisteriin. 

 
PERUSTIEDOT 

Joukkorahoituksen saajan nimi Oy Slurp Ab (”Yhtiö”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 49 213 Yhtiön uutta osaketta. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden päättää 
annin maksimikoon nostamisesta. 

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 500 004,08 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia osakkeita merkittä-
väksi. Yhtiö arvioi, että osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä tulee olemaan 41 
000–69 000 euroa.  

Kerättävien varojen käyttötarkoitus Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus vahvistaa Yhtiön tasetta, mahdollistaa Yhtiön strategian mukai-
sesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi kansainvälisen kasvuun, markkina-aseman vahvistamiseen, Yhtiön 
B2B-alustan skaalaamiseen sekä Yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Lisätietoa kerät-
tävien varojen käyttötarkoituksesta löytyy alta kohdasta ”Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta”. 

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

 
RISKIT 

Joukkorahoituksen saajan liiketoimin-
taan ja sijoituskohteeseen liittyvät 
keskeiset riskit 

Yhtiöön sijoittamiseen liittyvät erilaiset riskit voivat toteutuessaan olla merkittäviä. Monet Yhtiön riskitekijöistä 
ovat osa sen liiketoiminnan luonnetta ja tyypillisiä toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus 
Yhtiön liiketoimintaan, voittoihin ja mahdolliseen kykyyn saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Esitettyjä riskejä 
ei ole asetettu tärkeysjärjestykseen, eikä niiden esittämisjärjestys kerro niiden toteutumisen todennäköisyy-
destä.     
 

Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 
• Erilaiset riskitekijät ja olosuhteet voivat johtaa osakkeen markkinahinnan laskuun, minkä vuoksi on ole-

massa riski, että sijoitettu pääoma menetetään osittain tai kokonaan.    
• Sijoitukselle ei välttämättä saada lainkaan tuottoa.     
• Yhtiön osakkeilla ei käydä julkista tai monenkeskistä kauppaa millään markkinapaikalla, joten osakkeilla 

ei ole aktiivisia tai likvidejä jälkimarkkinoita. Tällöin riskinä on, että arvopaperia ei saada myytyä halut-
tuna ajankohtana tai lainkaan tai että tarjottu hinta voi olla sen merkintähintaa tai todellista arvoa al-
haisempi.     

• Osakkeiden luovutettavuutta rajoittaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke ja suostumuslauseke sekä vel-
vollisuus liittyä yhtiön osakassopimukseen.  

    
Makrotaloudelliset riskit     
• Epävarmuus Yhtiön ydinmarkkinoilla, maailmantaloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitalli-

sesti Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen 
 

Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit     
• Liian aggressiivinen kansainvälistymisstrategia voi hidastaa Yhtiön kasvua. Useiden soft launchien suorit-

taminen samanaikaisesti voi altistaa Yhtiön korkeammalle riskitasolle, sillä siltä saattaa puuttua markki-
noille pääsyä varten tarvittavia taloudellisia resursseja. Tämä voi vaikeuttaa kohdemarkkinan tavoitta-
mista ja vahingoittaa brändikuvaa pitkällä aikavälillä. Tämä myös vähentää Yhtiön mahdollisuuksia yhdis-
tää markkinat onnistuneesti tulevaisuudessa. Kansainvälistymisen kiirehtiminen voi myös johtaa riittä-
mättömään markkinatutkimukseen ja -analyysiin, jolloin Yhtiö kohdistaisi resursseja projekteihin epätark-
kojen analyysien perusteella. Kansainvälinen laajentuminen voi myös johtaa nykyisten markkinoiden huo-
mioimatta jättämiseen. 

• Kuluttajiin vaikuttavien kulttuurierojen ymmärtäminen erikoiskahvimarkkinoiden välillä on olennaista 
markkinointiprosessien mukauttamisessa kyseisille markkinoille. Näiden toimintatapojen liiallinen so-
peuttaminen voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia, jotka vaikuttavat Yhtiön skaalautuvuuteen ja siten tehok-
kuuteen uusille markkinoille siirryttäessä.  

• Jos Yhtiö yrittää omaksua uusia tuotekategorioita liian nopeasti markkinoilla, joilla Yhtiön brändiä ei tun-
neta tarpeeksi, asiakashankinnan tehokkuus todennäköisesti kärsii. Tällöin Yhtiö ei voi kasvattaa markki-
naosuutta tarpeeksi nopeasti tullakseen kannattavaksi. Kansainvälistymisen tavoin tämän prosessin kii-
rehtiminen voi johtaa vääriin johtopäätöksiin tiettyjen tuotekategorioiden kysynnästä nykyisen Yhtiön 
asiakaskunnan sisällä. Uuden tuotekategorian ja sen kuluttajien täydellinen ymmärtäminen vaatii mer-
kittävää markkinatutkimusta. Jos Yhtiö ottaa käyttöön liian monta eri tuotekategoriaa liian nopeasti, ris-
kinä voi olla myös hallinnollisia ongelmia, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti asiakaskokemukseen ja hei-
kentää sekä uusia että olemassa olevia tuotekategorioita. 

• Epäonnistuminen markkinoinnissa voi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön asiakassuhteisiin ja palvelujen kysyn-
tään.      
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• Yhtiö saattaa olla kykenemätön toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään uusia liiketoi-
mintamahdollisuuksia täysimääräisesti tai ajoissa.      

• Yhtiö saattaa kerätä suunniteltua vähemmän pääomaa. Tämä voi johtaa siihen, että Yhtiö ei pysty toteut-
tamaan liiketoimintaansa menestyksekkäästi varojen puutteen vuoksi. Yhtiön strategisten suunnitelmien 
aikataulu riippuu sen saamasta rahoituksesta myös tämän rahoituskierroksen jälkeen. Tämä luo epävar-
muutta tulevaisuuden näkymiin ja liiketoiminnan kehitys voi poiketa merkittävästi arvioidusta, jos rahoi-
tuksen määrä muuttuu huomattavasti. 

• Jos Yhtiön liikeidea ei vakiinnuta asemaansa markkinoilla tai jos suunniteltua liiketoiminnan kehittämistä 
ei voida toteuttaa toivotulla tavalla, on olemassa riski Yhtiön maksukyvyttömyydestä.     

• Jos Yhtiö ei pysty kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai rea-
goimaan kilpailuympäristön muutoksiin, se voi vaikuttaa kielteisesti sen liikevaihtoon, kannattavuuteen 
ja asiakasuskollisuuteen. Kilpailu voi kiristyä merkittävästi, jos markkinoille tulee kilpailijoita, joilla on 
enemmän pääomaa.     

• On olemassa riski, että Yhtiö saa negatiivista huomiota tiedotusvälineissä. Tämä voi johtaa Yhtiön myyn-
nin merkittävään laskuun ja tappioihin, koska Yhtiön palveluille ei ole riittävästi kysyntää negatiivisen me-
diahuomion vuoksi.     

• Erilaiset muut tekijät, erityisesti taloudellisen tilanteen muutokset yhdistettynä suunnitteluvirheisiin, ym-
päristöriskit, riippuvuus avainhenkilöistä sekä muutokset oikeudellisessa ja verotuksellisessa kehyksessä 
voivat vaikuttaa liiketoimintaan negatiivisesti.     

• Yhtiön palvelujen kysyntään ja siten sen liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat muun muassa yleinen maa-
ilmanlaajuinen markkinatilanne, kilpailutilanne ja teknologian kehitys. Näin ollen Yhtiö ja sen liiketoiminta 
altistuvat markkinariskeille riippumatta Yhtiön toimista.     

 

Johtoon ja henkilöstöön liittyvät riskit    
• Yhtiö on riippuvainen johdostaan ja ammattitaitoisesta henkilöstöstään, ja tällaisen henkilöstön menet-

täminen voisi olla liiketoiminnalle haitallista.      
• Epäonnistuminen pätevän henkilöstön rekrytoinnissa ja säilyttämisessä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 

liiketoiminnan tulokseen.      
• Henkilöstön määrän lisääminen voi haitata Yhtiön kannattavuutta.      
 

Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit      
• Yhtiön toimintaan ja tuotteisiin liittyvien lakien, asetusten ja yleisen sosiaalisen vastuun noudattamatta 

jättäminen voi johtaa seuraamuksiin ja vahingoittaa Yhtiön imagoa asiakasryhmien keskuudessa.      
• Yhtiöllä ei ole vireillä oikeudenkäyntejä tai muita avoimia riita-asioita, mutta Yhtiön toiminnan laajentu-

essa oikeudelliset riskit kasvavat.     
• Yhtiö voi joutua vaateiden tai oikeudenkäyntien kohteeksi, jotka voivat vahingoittaa Yhtiötä ja vaatia joh-

don resursseja.     
• Yhtiön oikeudellinen sääntely-ympäristö voi muuttua, mikä saattaa vaikeuttaa Yhtiön liiketoiminnan har-

joittamista.     
 

Taloudelliset riskit      
• Valuuttakurssien vaihtelut voivat haitata Yhtiön toimintaa.      
• Yhtiö altistuu lainojen korkojen muutoksille.      
• Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille.      
• Yhtiön taloudellisiin ennusteisiin liittyy riskejä, sillä tulevaisuutta koskeviin arvioihin, tavoitteisiin ja mui-

hin lausumiin liittyy aina epävarmuutta, ja ne ovat vain ennusteita, eivät takeita tulevaisuudesta.     
 

Edellä luetellut riskit eivät ole ainoita Yhtiön toimintaan vaikuttavia riskitekijöitä. Myös muilla riskeillä ja epä-
varmuustekijöillä, joita Yhtiö ei tällä hetkellä tunnista tai joita se pitää tällä hetkellä merkityksettöminä, voi olla 
olennainen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.   

 
TIEDOT JOUKKORAHOITUKSEN SAAJASTA 

Toiminimi, yhteisötunnus ja yhteystie-
dot 

Yhtiön toiminimi on Oy Slurp Ab. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 
kaupparekisteriin (”kaupparekisteri”) y-tunnuksella 2636646-5. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on 
Vuorikatu 16 A 9, 00100 Helsinki, puhelinnumero +358408432980 ja sähköpostiosoite info@slurp.coffee 

Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja re-
kisteröimispäivä 

Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka sijaitsee osoit-
teessa Vuorikatu 16 A 9, 00100 Helsinki. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 29.08.2014. 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkas-
taja  

Hallitus 
Wilhelm Lindholm, Hallituksen puheenjohtaja 
Olli Kopakkala, Hallituksen jäsen 
Manuel Linnankoski, Hallituksen jäsen 
Pyry Laakso, Hallituksen jäsen 
 

Yhtiön yhtiökokous on päättänyt 5.1.2023, että Pyry Laakso valitaan Johan Brearin tilalle Yhtiön hallituksen 
jäseneksi. Vaihdoksen rekisteröinti on laitettu vireille kaupparekisteriin 17.1.2023, mutta rekisteröintiprosessi 
on vielä kesken. 
 

Toimitusjohtaja 
Linnankoski Manuel 
 

Tilintarkastaja 
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella toimi tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Re-
winet Oy, jonka postiosoite on Satakunnankatu 13 B, 33100 Tampere, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jari 



3 (5) 
 

Määttänen. Yhtiön tilintarkastajaksi 31.12.2022 päättyvälle tilikaudelle on valittu tilintarkastusyhteisö SYS Au-
dit Oy, jonka postiosoite on Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä, päävastuullisena tilintarkastajanaan Christia Kle-
metti. 

Yhtiön osakkeet, Suurimmat omistajat 
ja niiden omistus- ja ääniosuudet sekä 
optiot 

Yhtiöllä on yhteensä 482 100 osaketta. Yhtiön täysin dilutoitu osakemäärä (fully diluted) on 501 700 osaketta. 
Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja, eli näin ollen kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. 
 

Yhtiöllä on yhteensä 130 osakkeenomistajaa. Alla on lueteltu 7 suurinta omistus- ja ääniosuutta.  
 

Osakkeenomistaja Osakkeet Omistusosuus Ääniosuus 

Manuel Linnankoski 111 000 23,02 % 23,02 % 
Rafael Linnankoski 111 000 23,30 % 23,30 % 
Innovestor Kasvurahasto II Ky 47 890 9,93 % 9,93 % 
Slurp Partners Oy 30 850 6,40 % 6,40 % 
INSTAVC LTD 30 830 6,39 % 6,39 % 
Torkkis Oy 29 530 6,13 % 6,13 % 
Yira Park 25 530 5,30 % 5,30 % 

 
Optiot 
Yhtiöllä on optio-ohjelma, joka oikeuttaa enintään 19 600 option antamiseen. Optioiden perusteella voidaan 
merkitä yhteensä 19 600 Yhtiön uutta osaketta. 
 

Valtuutukset 
Yhtiön yhtiökokous päätti 5.1.2023, että osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 1.11.2019 hallitukselle 
antama osakeantivaltuutus koskien enintään 444 osakkeen antamista kumotaan. Kumoamisen rekisteröinti on 
laitettu vireille kaupparekisteriin 17.1.2023, mutta rekisteröintiprosessi on vielä kesken. 
 

Yhtiön yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 90 000 
uuden osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä 
tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiöko-
kouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Tässä osakeannissa käytetään tätä kyseistä 
valtuutusta. Yhtiön 31.12.2022 konvertoimaan vaihtovelkakirjalainaan, joka konvertoitui 5 640 Yhtiön uudeksi 
osakkeeksi, käytettiin myös tätä valtuutusta. Lisäksi tällä valtuutuksella kumottiin osakkeenomistajien yksimie-
lisellä päätöksellä 4.11.2021 hallitukselle antama antivaltuutus. Näiden rekisteröinti ja kumoaminen on laitettu 
vireille kaupparekisteriin 17.1.2023, mutta rekisteröintiprosessi on vielä kesken.  
 

Kuuluminen konserniin Oy Slurp Ab on emoyhtiö konsernissa, johon kuuluvat Yhtiön lisäksi Slurp GmbH, Slurp Ltd. ja Slurp Japani. Yhtiö 
omistaa 100 % sen tytäryhtiöistä. 

Paikat, joissa voi tutustua perustie-
toasiakirjassa mainittuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin verkko-
sivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/684378e2-1844-416d-b6fa-cecb2a09d820.  

Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat • Yhtiö panosti vuoden 2022 aikana liiketoimintansa kannattavuuden kehittämiseen kaikilla markkinoilla, 
minkä johdosta burn rate (negatiivinen kassavirta) on parantunut noin -60 tuhannesta eurosta noin -7 
tuhanteen euroon kuukausitasolla. Samalla marginaalit on saatu pidettyä aikaisempien vuosien tasolla. 
Yhtiö arvioi kassavirran nousevan positiiviseksi Q2-Q3/2023.  

• Yhtiö käynnisti merkittävänä kasvuhankkeena B2B-alustan kehitystyön sekä toimet B2B-liiketoiminnan 
skaalaamiseksi. Koronarajoitusten purkamisen jälkeen Yhtiö on panostanut B2B-liiketoimintaan hyvin 
tuloksin. Alustan lanseeraus arviolta helmikuussa 2023 avaa uusia kasvumahdollisuuksia erityisesti 
online-myynnissä ja tukee B2B-liiketoiminnan nopeaa kasvua. 

• Yhtiö on pystynyt kehittämään asiakkuuksiin liittyviä mittareita (unit economics) niin asiakaspysyvyyden 
kuin asiakashankinnan ROI:n näkökulmasta: LTC/CAC 9.3x (B2C) ja 5.6x (B2B). 

• Ukrainan hyökkäyssodan, nousevan inflaation ja muiden rahoitusympäristön muutosten myötä Yhtiö on 
keskittänyt resurssit liiketoiminnan kehittämiseen ja vahvojen fundamenttien luomiseen olemassa 
olevilla markkinoilla Suomessa, Saksassa, Japanissa ja Britanniassa. 

Liiketoiminnan kuvaus Yhtiön päätoimiala on muu päivittäistavarolden erikoisvähittäiskauppa. Muut toimialat ovat kahvin, teen ja 
mausteiden vähittäis- ja tukkukauppa, kahvila-ravintola-toiminta, kerta- ja kestokulutustavaroiden vähittäis- ja 
tukkukauppa, kerta- ja kestokulutustavaroiden maahantuonti, Internet-palvelut ja taiteellinen luominen. Yhtiö 
voi harjoittaa rahoitus- ja sijoitustoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia 
ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.  

Lisätiedot kerättävien varojen käyttö-
tarkoituksesta 

Yhtiön rahoituskierroksen tavoitteellinen koko on 500 004,08 euroa, jolla Yhtiö tähtää B2B-alustan skaalaami-
seen ja myynnin digitalisointiin, markkina-asemansa vahvistamiseen ja kansainvälisen kasvun nopeuttamiseen. 
Kaikissa skenaarioissa Yhtiö tulee ylläpitämään vakaata kasvua ja tavoittelemaan kassavirtapositiivisuutta. Ai-
kataulu, jonka sisällä Yhtiö toteuttaa kansainvälistä alustastrategiaansa, riippuu kerätyn rahoituksen määrästä.  
 

Skenaario 1: kerätään vähintään 140 000 euroa 
Yhtiö tulee keskittymään B2B-liiketoiminnan skaalaamiseen kasvattamalla myyntiä ja julkaisemalla Q1 2023 
B2B-alustansa, joka mahdollistaa myynnin myös verkossa. Lisäksi se suunnittelee laajentavansa toimintaansa 
nykyisillä markkinoilla Japanissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Kerätyistä varoista Yhtiö suunnittelee käyttä-
vänsä 78 400 euroa (56 % kokonaisrahoituksesta) myyntiin ja markkinointiin, 33 600 euroa (24% kokonaisra-
hoituksesta) yleisiin- ja hallinnointikuluihin sekä 28 000 euroa (20% kokonaisrahoituksesta) tutkimus ja kehi-
tystyöhön. 
 

Skenaario 2: kerätään vähintään 300 000 euroa 
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Yhtiö pyrkii nopeuttamaan kasvua tekemällä suurempia investointeja skenaariossa 1 mainittuihin tekijöihin. 
Lisäksi se pystyy nostamaan markkinointibudjettiaan ja toteuttamaan suunnitelmiaan lyhyemmässä aikatau-
lussa. Kerätyistä varoista Yhtiö suunnittelee käyttävänsä 156 000 euroa (52 % kerätyistä varoista) myyntiin ja 
markkinointiin, 66 000 euroa (22 % kerätyistä varoista) yleisiin- ja hallinnointikuluihin sekä 78 000 euroa (26 % 
kerätyistä varoista) tutkimus- ja kehitystyöhön. 
 

Skenaario 3: kerätään 500 000 €   
Skenaarioissa 1 ja 2 mainittujen tekijöiden lisäksi skenaario 3 mahdollistaa B2B-alustan skaalaamisen ulko-
maille ja B2B-asiakashankinnan olemassa olevilla markkinoilla Suomessa, Japanissa, Saksassa ja Iso-Britanni-
assa. Lisäksi Yhtiö pystyy nopeuttamaan uusien markkinoiden esivalmisteluja Pohjoismaissa ja Ranskassa. Ke-
rätyistä varoista Yhtiö suunnittelee käyttävänsä 263 550 euroa (52,71 % kerätyistä varoista) myyntiin ja mark-
kinointiin, 89 650 euroa (17,93 % kerätyistä varoista) yleisiin- ja hallinnointikuluihin sekä 146 800 euroa (29,46 
% kerätyistä varoista) tutkimus- ja kehitystyöhön. 

Taloudellisen tilanteen kuvaus   Tilinpäätöstiedot 
 

Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön tilintarkastetusta 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 1 061 532,04 euroa (1 089 201,37 euroa). Tilikauden 2021 tappio oli 
-708 173,91 euroa (-166 369,53 euroa).   
 

Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat 639 155 euroa (599 813 euroa) ja lyhytaikaiset varat olivat 369 034 
euroa (526 316 euroa) 31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa taseen aineet-
tomista hyödykkeistä, jotka olivat 611 388 euroa (584 309 euroa). Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodos-
tuivat pääasiassa lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 189 550 euroa (449 197 euroa) sekä rahoista ja pank-
kisaamisista, jotka olivat 131 144 euroa (23 525 euroa).   
 

Yhtiön oma pääoma oli 305 163,07 euroa (429 493,50 euroa) 31.12.2021. Oman pääoman pienentyminen 124 
330,43 eurolla johtui pääosin 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappiosta. 
 

Yhtiön velat ja muut vastuut 
 

Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 393 772,50	euroa (220 987,75 euroa) ja Yhtiön lyhytaikaiset velat 
yhteensä olivat 309 253,82	euroa (475 647,49 euroa). 
 

Tietoja Yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
 

Yhtiön mukaan sen varat riittävät liiketoimintasuunnitelman mukaisesti määräämättömän ajan. Yhtiö on arvi-
onsa mukaan lähellä kassavirtapositiivisuutta. Yhtiö arvioi, että sen keskimääräisen burn-rate seuraavan puo-
len vuoden aikana tulee olemaan noin 5 000 €/kk. Tämä tarkoittaa sitä, että maltillisella kasvulla Yhtiö saavut-
taisi kassavirtapositiivisuuden Q2-Q3 2023.  Tämä osakeanti ja mahdolliset uudet rahoituskierrokset tai strate-
giset yrityskaupat mahdollistavat Yhtiön kasvun. Yhtiö suunnittelee tekevänsä investointeja niin, että niillä on 
euromääräisesti selkä ROI (kannattava kasvu). 
 

Lisätietoja Yhtiön taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden ennusteista löytyy Invesdorin verkkosivuilta osoit-
teesta https://www.invesdor.fi/kierrokset/684378e2-1844-416d-b6fa-cecb2a09d820. Verkkosivuilta löytyvän 
osakeannin materiaalien liitteistä löytyy myös Yhtiön tilinpäätös sekä Yhtiön Rating Alfa - yritysanalyysi ja luot-
tokelpoisuusraportti. 

 
TIEDOT SIJOITUSKOHTEESTA JA TARJOAMISESTA 

Sijoituskohteen tuottamat keskeiset oi-
keudet, velvollisuudet ja rajoitukset sekä 
ominaisuudet (siirtokelpoisuus, osakkei-
den tuottama äänivalta sekä sijoituskoh-
teen ollessa laina sen oletettu tuotto ja 
mahdollinen vakuudellisuus) 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa voimassa ole-
van lainsäädännön mukaan.  
 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihto-
velkakirjoja osakeomistuksiensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä 
toisin määrätä.  
 

Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. Osakeyhtiölain mu-
kaan 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 kokouskutsussa mainitulla tavalla ja 
viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  
 

Osakkeet tuottavat oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet on rekis-
teröity 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.  
 

Yhtiön osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu seuraavasti: 
• Siirronsaajalla on velvollisuus liittyä osapuoleksi Yhtiön osakassopimukseen 
• Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke 
• Yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke 
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Tarjottavien sijoituskohteiden kokonais-
määrä  

Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 49 213 osaketta, mikä vastaa 500 004,08 euroa. Yhtiön hal-
litus pidättää oikeuden päättää annin maksimikoon nostamisesta. Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 
10 000 kappaletta (101 600,00 euroa), hallitus voi päättää osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut 
sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin maksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.  

Merkintähinta  Merkintähinta on 10,16 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu Yhtiön käsitykseen ar-
vopaperin käyvästä hinnasta. 

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

Merkintä- ja maksuehdot  Vähimmäismerkintämäärä on 30 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava Yhtiön osakassopimukseen. 
 

Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdorin verkkopalvelussa Invesdorin ohjeistuksen, palvelun käyttöehtojen 
sekä rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muulla Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla. Ajanta-
saiset käyttöehdot ovat saatavilla verkko-osoitteessa https://www.invesdor.fi/ehdot#/. Rahoituskierroskoh-
taiset ehdot toimitetaan saataville merkinnän tekemisen yhteydessä. Merkinnän tekeminen Invesdorin verk-
kopalvelun kautta edellyttää ehtoihin sitoutumista ja pyydettyjen tunnistetietojen toimittamista Invesdorille. 
 

Merkintäaika alkaa 18.1.2023 ja päättyy 31.1.2023 (”Merkintäaika”). Merkintäaika Invesdorin verkkopalve-
lussa alkaa 18.1.2023 ja päättyy alustavasti 31.1.2023. Hallituksella on oikeus päättää merkintäajan pidentä-
misestä. 
 

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille tai Yhtiön halli-
tuksen osoittamalle pankkitilille Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti. 
 

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mi-
käli merkintämaksua ei makseta osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Li-
säksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädän-
nön edellyttämällä tavalla. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palau-
tettaville varoille ei makseta korkoa.  

Merkintöjen hyväksyminen ja sijoitus-
kohteiden toimittaminen sijoittajille 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Merkinnät voidaan hyväksyä 
osittain tai kokonaan tai ne voidaan hylätä. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän 
tehnyt sijoittaja on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Osakkeista ei anneta osakekirjoja, vaan 
sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdorin 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 tarkem-
min Invesdorin rahoituskierroskohtaisissa sijoitusehdoissa.  Mahdollisten sijoittajien tulee tutustua osakean-
nin ehtoihin, jossa on tätä perustietoasiakirjaa tarkemmat tiedot osakeannin ehdoista. 

Asiakasvarojen hallinnointia koskevat 
tiedot. 

Invesdorin verkkopalvelussa tehtyjen merkintäsitoumusten maksut talletetaan Invesdorin asiakasvaratilille, 
josta ne siirretään Yhtiön käyttöön kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan tie-
tyissä, erikseen määritellyissä tilanteissa. 

Sijoituskohteen verokohtelu Alla annetaan yleinen kuvaus verotuksesta, joka ei voi korvata henkilökohtaisesti saatua veroneuvontaa ve-
rotuksen asiantuntijalta. Invesdor tai Yhtiö ei vastaa alla annetuista tiedoista tai sen perusteella mahdollisesti 
syntyneistä vahingoista. Kunkin sijoittajan henkilökohtainen verokohtelu riippuu aina sijoittajan yksilöllisistä 
olosuhteista ja voi muuttua koska tahansa.   
 

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 edellyt-
tämällä tavalla. Lähdeveron määrä on 20 prosenttia, kun osingonsaaja on Suomessa rajoitetusti verovelvolli-
nen yhteisö, ja 30 prosenttia kaikille muille rajoitetusti verovelvollisille osingonsaajille, jollei toisin ole sää-
detty.  
 

Lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan tietyille EU:n jäsenvaltiossa sijaitseville ja siellä tuloverovel-
vollisille 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 18.1.2023.  
 

Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista tiedoista saa veloituksetta lisä-
tietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi. 
 
 


