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

Ruoto Invest Oy (”Ruoto Invest” tai ”Yhtiö”).

Tarjottava sijoituskohde

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 440 000 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”).

Kerättävien varojen määrä

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus päätti kasvattaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden
enimmäismäärää Yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle yksimielisellä päätöksellään 9.5.2022
antaman valtuutuksen nojalla 1 440 000 osakkeesta yhteensä 2 000 000 osakkeeseen.
Yhtiö pyrkii keräämään enintään 3 600 000 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia
osakkeita merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja
kulujen määrä tulee olemaan 50 000 – 250 000 euroa, riippuen annissa kerättävien varojen
lopullisestä määrästä.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Joukkorahoituksen välittäjän nimi

Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallituksen päättäessä kasvattaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden
enimmäismäärää yllä kuvatun mukaisesti, tulee kerättävien varojen määräksi enintään 5 000 000
euroa.
Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus tehostaa Ruoto-konsernin kasvun tehostamista.
Osakeannissa kerätyt varat tullaan käyttämään laajennusinvestointeihin, käyttöpääomarahoitukseen
ja mahdollisiin yrityskauppoihin.
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 Ruoto-konsernin liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä
konsernin toimialalle. Jokaisella riskillä voi olla olennainen vaikutus Ruoto-konsernin
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan ja Yhtiön mahdolliseen kykyyn
saavuttaa taloudelliset tavoitteensa.
Makrotalouden kehitykseen liittyviä riskejä
1. Epävarmuus Ruoto-konsernin ydinmarkkinoilla Suomessa ja Pohjoismaissa sekä yleisesti
maailmataloudessa ja rahoitusmarkkinoilla voi vaikuttaa haitallisesti konsernin liiketoimintaan
ja liiketoiminnan tulokseen.
Liiketoimintaan liittyviä riskejä
1. Mikäli Ruoto-konserni ei onnistu kilpailemaan tehokkaasti nykyisten ja mahdollisten uusien
kilpailijoiden kanssa tai vastaamaan muutoksiin kilpailuympäristössä, tällä voi olla haitallinen
vaikutus konsernin liikevaihtoon, kannattavuuteen ja asiakasuskollisuuteen.
2. Monikanavaisessa liiketoimintamallissa Ruoto-konserni toimii erittäin kilpailuilla
verkkokauppamarkkinoilla eikä sen menestystä kilpailussa muiden verkkokauppatoimijoiden
kanssa ole takeita.
3. Ruoto-konserni ei pysty välttämättä toteuttamaan laajentumisstrategiaansa ja hyödyntämään
uusia liiketoimintatilaisuuksia täysimääräisesti tai oikea-aikaisesti.
4. Uusien myymälöiden avaaminen vaatii investointeja ja voi vaikuttaa negatiivisesti Ruotokonsernin kassatilanteeseen, mikä voi heikentää yhtiön taloudellista asemaa.
5. Uusien myymälöiden avaamiset ja sijainnit saattavat osoittautua vähemmän kannattaviksi kuin
on arvioitu ja tällä on haitallinen vaikutus Ruoto-konsernin liiketoimintaan.
6. Muutokset asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä voivat vähentää Ruoto-konsernin myyntiä ja
kannattavuutta.
7. Merkittävien toimittajien menettämisellä tai vaikeuksilla saada tuotteita, jotka täyttävät Ruotokonsernin vaatimukset tai tuotteiden saannin heikentymisellä tai toimittajien
hinnankorotuksilla voi olla haitallinen vaikutus konsernin asiakassuhteisiin ja
kilpailuasetelmaan.
8. Ruoto-konsernin varastoissa ja logistiikassa esiintyy häiriöitä, jotka vaikeuttavat Ruoto Oy:n
liiketoimintaa ja aiheuttavat häiriöitä yhtiön liiketoimintaan.
9. Epäonnistuminen Ruoto-konsernin markkinoinnissa ja brändien markkinoinnissa ja
mainonnassa ja sen hallinnassa voi haitallisesti vaikuttaa konsernin asiakassuhteisiin sekä
tuotteiden ja palveluiden kysyntään.
10. Ruoto-konsernin vuokraamiin toimitiloihin voi liittyä riskejä, jotka vaikuttavat niiden
toimivuuteen, jatkuvuuteen ja epäedullisiin irtisanomisiin ja jotka voivat vaikuttaa yhtiön
liiketoimintaan haitallisesti.
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Metsästys- ja kalastustarvikkeiden myyntiin liittyviä riskejä
1. Ruoto-konsernin myymien tuotteiden tai brändien arvoon, kuten tuotteiden laatuun ja
turvallisuuteen voi liittyä tekijöitä, joilla voi olla haitallinen vaikutus asiakassuhteisiin ja
liiketoimintaan.
2. Tekijöillä, joihin Ruoto-konserni ei voi vaikutta, voi olla olennaisesti haitallinen vaikutus
konsernin tuotteiden kysyntään ja asiakkaiden luottamukseen sekä tuotteiden saatavuuteen.
3. Tiettyjen hyödykkeiden, kuten elektroniikka, hinnat ja saattavuus saattaa vaikuttaa olennaisesti
Ruoto-konsernin liikevaihtoon ja kannattavuuteen.
IT-järjestelmiin liittyviä riskejä
1. Keskeytykset ja häiriöt Ruoto-konsernin IT-, verkko- tai viestintäjärjestelmissä sekä
mahdolliset kyberturvallisuusloukkaukset voivat johtaa yllättäviin kustannuksiin ja
toimintahäiriöihin.
2. Ruoto-konsernin liiketoiminalle ja kilpailuasetelmalle voi aiheutua vahinkoa, jos se ei pysty
suojaamaan ja puolustamaan immateriaalioikeuksiaan tai jos sen oma toiminta loukkaa tai sen
väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten omistamia immateriaalioikeuksia.
Johtoon ja henkilöstöön liittyviä riskejä
1. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat riippuvaisia johdostaan sekä pätevästä henkilökunnasta ja
johtajien sekä pätevien henkilöiden menettämisestä voi syntyä haittaa Ruoto-konsernin
liiketoiminalle.
2. Epäonnistuminen pätevien henkilöiden rekrytoinnissa ja sitouttamisessa voi ja mahdollisesti
epäonnistuessaan haitallisesti vaikuttaa Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n liiketoiminnan
kehitykseen.
3. Henkilöstön kasvattamisella voi olla haitallinen vaikutus Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n
kannattavuuteen.
Oikeudelliset ja lainsäädäntöön liittyviä riskejä
1. Ruoto-konsernin toimintaan ja tuotteita koskevan lainsäädännön, sääntelyn ja yleisen
yhteiskuntavastuun noudattamatta jättäminen voi johtaa sanktioihin ja vahingoittaa Ruotokonsernin julkiskuvaa asiakasryhmien parissa.
2. Ruoto-konsernille voidaan esittää vaateita tai kanteita, jotka voivat vahingoitta konsernia ja
vaativat johdon resursseja.
3. Ruoto-konserni ei onnistu noudattamaan tietosuojaa ja yksityisyyttä suojaavia lakeja.
4. Ruoto-konsernin maahantuomia tuotteita koskevat tullit ja tuontirajoitukset voivat johtaa
ylimääräisiin kustannuksiin ja vaikeuttaa konsernin taloudellista asemaa.
Rahoitusasemaan liittyviä riskejä
1. Valuuttakurssien vaihteluilla voi olla haitallinen vaikutus Ruoto Invest Oy:n ja/tai Ruoto Oy:n
toimintaan
2. Ruoto-konsernin liikearvon tulevilla arvonalennuksilla voi olla haitallinen vaikutus konsernin
taloudelliseen asemaan.
3. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat alttiita lainakorkojen muutoksille.
4. Ruoto Invest Oy ja Ruoto Oy ovat alttiita luotto- ja vastapuoliriskeille.
Osakeantiin liittyviä riskejä
1. Osakkeenomistajille tulevaisuudessa mahdollisesta jaettavasta osingosta ei ole takeita.
2. Osakeanti aiheuttaa Ruoto Invest Oy:lle kustannuksia ja toiminnallisia velvoitteita, joihin
liittyy kustannuksia.
3. Osakkeita ei ehkä pysty myymään haluttuna ajanhetkenä tai ollenkaan.
4. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan.
5. Sijoitukselle ei välttämättä saa lainkaan tuottoa.
6. Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu Ruoto Invest Oy:n yhtiöjärjestyksen
lunastuslausekkeella ja velvollisudella liittyä Ruoto Invest Oy.n osakassopimukseen.

Tiedot joukkorahoituksen saajasta
Toiminimi, yhteisötunnus ja
yhteystiedot
Oikeudellinen muoto, kotipaikka ja
rekisteröimispäivä
Hallitus, toimitusjohtaja ja
tilintarkastaja

Yhtiön toiminimi on Ruoto Invest Oy. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin y-tunnuksella
3252926–7.
Yhtiön
rekisteröidyn
toimipaikan
osoite
on
Pakkasraitti
2
04360, Tuusula, puhelinnumero 0207790971 ja sähköpostiosoite shop@ruoto.fi.
Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki ja sen päätoimipaikka
sijaitsee
osoitteessa
Pakkasraitti
2
04360, Tuusula. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään
kaupparekisteriin (”kaupparekisteri”) 10.12.2021.
Hallitus
Levänen Turo, Hallituksen puheenjohtaja
Lappalainen Petri, Hallituksen jäsen
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Moisander Erkki, Hallituksen jäsen
Oksanen Joonas, Hallituksen jäsen
Pohjanmäki Olli-Pekka, Hallituksen jäsen

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

Toimitusjohtaja
Oksanen Joonas
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, y-tunnus 1731049-4, jonka
postiosoite on Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Tuokko Timo.
Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Yhtiöllä on
yhteensä 7 929 980 osaketta. Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti Yhtiön
osakkeiden splitistä (aikaisempi osakemäärä oli 792 998, nykyinen osakemäärä on 7 929 980). Uuden
osakemäärän rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli uutta osakemäärää ei ole vielä rekisteröity
kaupparekisteriin ja näin ollen Yhtiön kaupparekisteriotteella näkyy vielä aikaisempi osakemäärä.
Yhtiöllä on yhteensä 4 osakkeenomistajaa. Alla on lueteltu osakkaiden omistus- ja ääniosuudet.
Osakkeenomistaja
Otti Fund I Ky
Joonas Oksanen

Osakkeet
3 682 730
2 250 000

Omistusosuus
46,45 %
28,37 %

Ääniosuus
46,45 %
28,37 %

Ruoto Co-Invest Fund I Ky
Kari Rantamäki

1 597 250
400 000

20,14 %
5,04 %

20,14 %
5,04 %

Yhtiön hallitus hyväksyi 9.5.2022 120 000 option suuruisen optio-ohjelman. Optio-oikeuksien
rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä, eli optioita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin,
eivätkö ne näin ollen näy vielä Yhtiön kaupparekisteriotteella. Optiot oikeuttavat niiden haltijoita
merkitsemään yhteensä 120 000 Yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta.

Kuuluminen konserniin

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 9.5.2022 yksimielisesti peruuttaa i) osakeantipäätöksen
(antipäätös rekisteröity 10.3.2022) ja ii) hallitukselle annetun osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamista koskevan valtuutuksen (valtuutus rekisteröity 10.3.2022)
kumoamisesta. Peruutusten rekisteröinnit ovat vireillä kaupparekisterissä, joten osakeantipäätös ja
hallituksen valtuutus näkyvät edelleen Yhtiön kaupparekisteriotteella.
Ruoto Invest Oy on emoyhtiö Ruoto-konsernissa, johon kuuluu Yhtiön lisäksi Ruoto Oy (25171471, c/o Ruoto Oy, Pakkasraitti 2, 04360 Tuusula. Ruoto). Ruoto Invest Oy omistaa 100 % Ruoto Oy:n
osakekannasta.
Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin
verkkosivustolla osoitteessa www.invesdor.fi/kierrokset/da84aeda-d461-471c-80df-c5fdeccfda02.

Paikat, joissa voi tutustua
perustietoasiakirjassa mainittuihin
asiakirjoihin
Merkittävät viimeaikaiset tapahtumat Yhtiö perustettiin 12/2021.
Liiketoiminnan kuvaus

Lisätiedot kerättävien varojen
käyttötarkoituksesta

Taloudellisen tilanteen kuvaus

Yhtiön toimiala on kalastus-, ulkoilu-, harrastusvälineiden valmistus, maahantuonti, vienti,
tukkukauppa ja vähittäiskauppa, sekä näihin liittyvät oheistoiminnot. Yhtiö voi käydä arvopaperi- ja
kiinteistökauppaa. Lisäksi Yhtiö̈ voi harjoittaa konsultointia, toimia holding-, sijoitus- ja
kehitysyhtiönä ja huolehtia kokonaan tai osittain omistamiensa, samoin kuin muiden yhtiöiden
liiketoiminnasta.
Ruoto Invest Oy on luonteeltaan holding-yhtiö, eikä Ruoto Investillä ole muuta toimintaa kuin
omistaa Ruoto Oy:n osakkeet (100 %).
Osakeannissa kerätyt varat tullaan käyttämään laajennusinvestointeihin, käyttöpääomarahoitukseen
ja mahdollisiin yrityskauppoihin. Rahoituksella haetaan Ruoto-konsernin kasvun tehostamista.
Mikäli osakeanti jää merkittävän lyhyeksi maksimista 3 600 000 euroa, on sillä hidastava vaikutus
tässä sijoitusmuistiossa esitettyihin kehityssuunnitelmiin mahdollisten yrityskauppojen toteuttamisen
näkökulmasta.
Yhtiö perustettiin joulukuussa vuonna 2021, mistä johtuen Yhtiöstä ei ole saatavilla
tilintarkastettua tilinpäätöstä ja näin ollen Yhtiöstä saatavilla olevat tiedot Yhtiön
taloudellisesta tilanteesta ovat rajalliset.
Taloudellisen tilanteen kuvaus
Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön kirjanpitojärjestelmästä päivättynä 10.5.2022.
1.1.2022-31.3.2022 aikana Yhtiön liikevaihto oli 0 euroa ja samana aikana tappio oli noin 24
279 euroa.
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Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 15 201 581 euroa ja lyhytaikaiset varat olivat noin 505
001 euroa 31.3.2022. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa tytäryhtiöosakkeista,
jotka olivat noin 14 551 581 euroa. Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat
pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat noin 426 256 euroa.
Yhtiön oma pääoma oli noin 7 905 500 euroa 31.3.2022.
Yhtiön velat ja muut vastuut
Yhtiön pitkäaikaiset velat yhteensä olivat 6 488 750 euroa ja Yhtiön lyhytaikaiset velat yhteensä
olivat noin 1 332 332 euroa.
Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä
Yhtiön varat riittävät sen liiketoimintasuunnitelman mukaiseen kasvuun myös ilman
rahoituskierroksella kerättäviä varoja. Osakeannilla kerättävillä varoilla on tarkoitus tehostaa Ruotokonsernin kasvun tehostamista

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 osakeyhtiölain (624/2006) ja muun Suomessa
voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
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 kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna
päivänä.
Osakkeet tuottavat oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen jälkeen, kun osakkeet
on rekisteröity ja merkitty osakasluetteloon.
Kukin Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa yhteen (1) ääneen.

Tarjottavien sijoituskohteiden
kokonaismäärä

Yhtiön osakkeiden siirrettävyyttä on rajoitettu seuraavasti:
•
Siirronsaajalla on velvollisuus liittyä osapuoleksi Yhtiön osakassopimukseen
•
Yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke
Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 1 440 000 osaketta, mikä vastaa 3 600 000 euroa.
Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 600 000 kappaletta (1 500 000 euroa), hallitus voi
päättää osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin
maksetuille sijoituksille ei makseta korkoa.
Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus päätti kasvattaa liikkeeseen laskettavien osakkeiden
enimmäismäärää Yhtiön osakkeenomistajien hallitukselle yksimielisellä päätöksellään 9.5.2022
antaman valtuutuksen nojalla 1 440 000 osakkeesta yhteensä 2 000 000 osakkeeseen, joka vastaa
5 000 000 euroa.

Merkintähinta

Ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus pidättää oikeuden kasvattaa liikkeeseen laskettavien
osakkeiden enimmäismäärää.
Merkintähinta on 2,5 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu
yhtiön käsitykseen arvopaperin käyvästä arvosta.
Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus päätti muuttaa merkintähintaa Yhtiön osakkeenomistajien
hallitukselle yksimielisellä päätöksellään 9.5.2022 antaman valtuutuksen nojalla seuraavasti:
Osakkeiden merkintähinta määräytyy portaittain tehtävän sijoituksen määrän mukaan siten, että
merkitsijä saa alennusta merkintähinnasta sijoituksen määrän ylittäessä tietyn euromäärän.
Merkintähinta ja siitä tehtävät alennukset jakautuvat seuraavasti:
a)
b)

sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 euroa – 499 999 euroa, osakkeiden merkintähinta on
2,50 euroa osakkeelta; ja
sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 000 euroa – 1 599 999, osakkeiden merkintähinta on
2,45 euroa osakkeelta; ja
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c)

sijoituksen määrän ollessa 1 600 000 euroa tai yli, osakkeiden merkintähinta on 2,15 euroa
osakkeelta.

Osakkeiden murto-osia ei anneta, vaan mikäli merkittävien osakkeiden määrä ei mene tasan,
pyöristetään merkittävissä oleva osakemäärä lähimpään alempaan täyteen osakkeeseen.
Osakkeiden merkintähinta vastaa Yhtiön arviota osakkeiden käyvästä hinnasta, joka on
tarkoituksenmukainen tämän suunnatun osakeannin toteuttamiseksi.
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 200 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava Yhtiön osakassopimukseen.
Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman
valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua
osakeantia koskevaa päätöstä niin, että osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on merkitsijän
sitoutuminen Yhtiön 25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen tai 9.5.2022 päivättyyn
vähemmistöosakassopimukseen. Niille sijoittajille, jotka sijoittavat Yhtiöön tällä rahoituskierroksella
vähintään 100 000 euroa, tarjotaan mahdollisuutta liittyä liittymissopimuksella 25.1.2022 päivättyyn
osakassopimukseen.
Merkintä tehdään ja maksetaan Invesdor Oy:n verkkopalvelussa palvelun käyttöehtojen sekä
rahoituskierroskohtaisten ehtojen mukaisesti tai muutoin Yhtiön hallituksen osoittamalla tavalla.
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.
Merkintäaika alkaa 11.5.2022 ja päättyy viimeistään 30.6.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika
Invesdorin verkkopalvelussa alkaa 11.5.2022 ja päättyy alustavasti 30.6.2022. Hallituksella on oikeus
päättää merkintäajan pidentämisestä.
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille
Invesdorin ohjeistuksen mukaisesti.
Päivitys 23.6.2022: Yhtiön hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman
valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua
osakeantia koskevaa päätöstä niin, että osakkeiden merkintähinnat on mahdollista maksaa myös
Yhtiön hallituksen osoittamalle Yhtiön pankkitilille
hallituksen ohjeistuksen tai
merkintäsitoumuksessa esitetyn maksuaikataulun mukaisesti.

Merkintöjen hyväksyminen ja
sijoituskohteiden toimittaminen
sijoittajille

Muut tarjouksen erityiset ehdot

Asiakasvarojen hallinnointia
koskevat tiedot.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan
hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta Osakeannin ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä
täysimääräisesti. Lisäksi merkinnän hyväksymisen edellytyksenä on, että merkinnän tehnyt sijoittaja
on tunnistettu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa
tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
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 Invesdor Oy:n
verkkosivuilla. Liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus pitää osakkeistaan ja osakkeenomistajistaan
ajantasaista luetteloa.
Osakeannin ylimerkintätilanteessa Invesdor Oy:n tuomat sijoitukset ovat etusijalla Yhtiön tuomiin
sijoituksiin nähden. Tämä tarkoittaa sitä, että Osakeantiin tehtyjen sijoitusten osalta hyväksytään
ensin koko Invesdor Oy:n tuoma sijoitusmäärä, jonka jälkeen mahdollinen jäljelle jäävä vajaus
voidaan täyttää Yhtiön tuomilla sijoituksilla. Tämä ei kuitenkaan koske Yhtiön tuomaa
ankkurisijoitusta, joka tehdään osakeannin hidden-vaiheessa.
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.
Osakeannin varat talletetaan Invesdor Oy:n asiakasvaratilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön
kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan tietyissä, erikseen
määritellyissä tilanteissa.
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Sijoituskohteen verokohtelu

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 11.5.2022.
Perustietoasiakirjaan on tehty päivitys 23.6.2022. Tiedot päivityksistä alla.
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista
tiedoista saa veloituksetta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi.
Päivitykset 23.6.2022:
Yhtiön hallitus on sille osakkeiden yksimielisellä päätöksellä 9.5.2022 antaman valtuutuksen mukaisesti päättänyt muuttaa hallituksen
aikaisemmin 9.5.2022 tekemää suunnattua osakeantia koskevaa päätöstä seuraavilta osin:
Liikkeeseen laskettavien osakkeiden enimmäismäärää nostettiin 1 440 000 osakkeesta yhteensä 2 000 000 osakkeeseen, joka vastaa
5 000 000 euroa.
Osakkeiden merkintähintaa muutettiin määräytyvän portaittain tehtävän sijoituksen määrän mukaan siten, että merkitsijä saa
alennusta merkintähinnasta sijoituksen määrän ylittäessä tietyn euromäärän. Merkintähinta ja siitä tehtävät alennukset jakautuvat
seuraavasti:
a)
b)
c)

sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 euroa – 499 999 euroa, osakkeiden merkintähinta on 2,50 euroa osakkeelta; ja
sijoituksen kokonaismäärän ollessa 500 000 euroa – 1 599 999, osakkeiden merkintähinta on 2,45 euroa osakkeelta; ja
sijoituksen määrän ollessa 1 600 000 euroa tai yli, osakkeiden merkintähinta on 2,15 euroa osakkeelta.

Osakkeiden murto-osia ei anneta, vaan mikäli merkittävien osakkeiden määrä ei mene tasan, pyöristetään merkittävissä oleva
osakemäärä lähimpään alempaan täyteen osakkeeseen.
Osakkeiden merkintähinta vastaa Yhtiön arviota osakkeiden käyvästä hinnasta, joka on tarkoituksenmukainen tämän suunnatun
osakeannin toteuttamiseksi.
Osakassopimusten osalta päätöstä muutettiin niin, että osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on merkitsijän sitoutuminen Yhtiön
25.1.2022 päivättyyn osakassopimukseen tai 9.5.2022 päivättyyn vähemmistöosakassopimukseen. Niille sijoittajille, jotka sijoittavat
Yhtiöön tällä rahoituskierroksella vähintään 100 000 euroa, tarjotaan mahdollisuutta liittyä liittymissopimuksella 25.1.2022
päivättyyn osakassopimukseen.
Osakkeiden merkintähinnat on mahdollista maksaa Invesdor Oy:n asiakasvaraintilin sijaan myös Yhtiön hallituksen osoittamalle
Yhtiön pankkitilille hallituksen ohjeistuksen tai merkintäsitoumuksessa esitetyn maksuaikataulun mukaisesti.
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