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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 

Primavera Digital Group Oy (”PDG” tai ”Yhtiö”). 

Tarjottava sijoituskohde Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 1 578 948 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”). 

Kerättävien varojen määrä Yhtiö pyrkii keräämään enintään 1 800 000,72 euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön Tarjottavia osakkeita 
merkittäväksi. Yhtiö arvioi, että Osakeannin järjestämisestä maksettavien palkkioiden ja kulujen määrä 
tulee olemaan maksimissaan noin 105 000 euroa.  

Kerättävien varojen 
käyttötarkoitus 

Rahoituskierroksella kerätyt varat on tarkoitus käyttää yrityskauppoihin, innovaatio- ja kehityskuluihin, 
konsernitoimintoihin sekä Yhtiön kassavarannon vahvistamiseen. Tarkemmat tiedot löytyvät 
perustietoasiakirjan Lisätiedot kerättävien varojen käyttötarkoituksesta -kohdasta.  

Joukkorahoituksen 
välittäjän nimi 

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

 
Riskit 

Joukkorahoituksen saajan 
liiketoimintaan ja 
sijoituskohteeseen 
liittyvät keskeiset riskit 

Osakeantiin ja Yhtiön osakkeisiin liittyvät riskit 
• Voitte menettää sijoittamanne pääoman osittain tai kokonaan 
• Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa 
• Osakkeille ei ole säänneltyjä jälkimarkkinoita, eivätkä osakkeet näin ollen ole julkisesti 

vaihdettavissa, ette siis ehkä pysty myymään arvopaperia haluamanne ajanhetkenä tai ollenkaan 
• Sijoituskohteen luovutettavuutta on rajoitettu velvollisudella liittyä Yhtiön osakassopimukseen 
• Uusien osakkeiden merkintähinta on saatettu asettaa liian korkeaksi 
• Osakkeenomistajien velvoitteet exit-tilanteessa voivat johtaa osakkeiden siirtovelvoitteeseen 
• Yhtiön osakkeiden arvo voi vaihdella merkittävästi erilaisista syistä, erityisesti todellisten tai 

ennakoitujen tulosten vaihtelun, muuttuneiden tulosennusteiden tai arvopaperianalyytikoiden 
tulosodotusten toteutumatta jäämisen, yleisten taloudellisten olosuhteiden muuttumisen tai jopa 
yhden tai useamman riskin toteutumisen seurauksena. 

• Yhtiön mahdolliset tulevat pääomankorotukset voivat laimentaa nykyisten osakkeenomistajien 
osuutta Yhtiön osakepääomasta ja vaikuttaa osakkeiden hintaan. Jos Yhtiön pääomankorotus 
toteutetaan ilman, että osakkeenomistajat myöntävät tai käyttävät merkintäoikeuksia, tämä voi 
johtaa osakkeenomistajien osakkeiden laimentumiseen. 

 
Yhteiskuntaan ja Yhtiön toimialaan liittyvät riskit 
• Yrittäjäriski. Sijoittaja osallistuu maksamallaan pääomalla liikkeeseenlaskijan yrittäjäriskiin. 

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

• Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintamalleihin liittyy riskejä 
• Pandemiasta aiheutuvat riskit. Koronapandemia ei ole toistaiseksi vaikuttanut tuntuvasti 

mainonnan ja markkinaviestinnän markkinoiden kehitykseen. Koronapandemian tulevia 
vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida. 

• Henkilöstöriskit. On olemassa riski, että Yhtiö ei pysty pitämään tai palkkaamaan riittävän pätevää 
henkilöstöä tarvittavassa määrin liiketoimintastrategian toteuttamiseksi, tämä voi johtaa ainakin 
väliaikaisesti vaikeuksiin palvelujen tarjoamisen ja suoritustason ylläpitämisessä. 

• Uusien ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät riskit. Uusia ohjelmistoja kehitettäessä voi tapahtua 
virhearviointeja. Erityisesti on olemassa riski, että kehitettävän uuden ohjelmiston määritetty 
toimintovalikoima ei vastaa markkinoiden vaatimuksia ja/tai että valittu hinnoittelumalli ei vastaa 
kilpailevien tarjousten hintoja. 

• Nykyisiin ja uusiin kilpailijoihin liittyvät riskit. Jos Yhtiö ei pysty kilpailemaan nykyisten ja 
mahdollisten uusien kilpailijoiden kanssa tai reagoimaan kilpailuympäristön muutoksiin, tällä voi 
olla negatiivinen vaikutus Yhtiön liikevaihtoon, kannattavuuteen ja Yhtiön asiakaskunnan 
pienentymiseen. 

• Mahdollisiin oikeudenkäynteihin liittyvät riskit. Yhtiötä vastaan ei ole tällä hetkellä käynnissä 
oikeudenkäyntejä. On kuitenkin aina olemassa riski, että Yhtiö haastetaan oikeuteen. Tämä voisi 
johtaa korkeisiin prosessi- ja oikeudenkäyntikuluihin, jotka vaikuttaisivat haitallisesti Yhtiön 
taloudelliseen tilanteeseen. 
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Markkinaympäristöön ja sääntelyyn liittyvät riskit 
• Yhtiön ja sen edellä kuvatun liiketoiminnan taloudellisen kehityksen kannalta ratkaisevia tekijöitä 

ovat mainonnan ja markkinaviestinnän markkinoiden kehitys. Markkinoihin voivat vaikuttaa 
negatiivisesti henkilöstön ja ostohintojen nousu sekä heikko maailmantalous.  Mikäli markkinat 
kehittyvät vain vähän tai jopa negatiivisesti, johtaisi se Yhtiön asiakkaiden mainos-, markkinointi- 
ja PR-budjettien leikkauksiin. Makrotaloudelliset muutokset, kuten inflaatio tai muutokset 
sääntelyssä, voivat myös vaikuttaa negatiivisesti liikkeeseenlaskijan ja sen tytäryhtiöiden 
taloudelliseen kehitykseen. Tällä hetkellä inflaatio on monissa maissa ennätystasolla, mikä voi 
johtaa kustannuspaineiden kasvuun ja vastaavasti Yhtiön asiakkaiden mainos-, markkinointi- ja 
PR-budjettien leikkauksiin.  
 

Sijoittajan asemaan liittyvä riski maksukyvyttömyystilanteessa 
• Kokonaistappioriski. Maksukyvyttömyystilanteessa osakkeenomistajat saavat maksunsa vasta sen 

jälkeen, kun Yhtiön velat ovat maksettu. Osakkeenomistajat kantavat näin ollen koko yrityksen 
yrittäjäriskin ja on olemassa riski sijoitetun pääoman osittaisesta tai täydellisestä menettämisestä. 
 

Keskeiset riskit ovat kuvattu yksityiskohtaisemmin Invesdor Oy:n verkkosivuilla Yhtiön 
rahoituskierroksen pitch-sivulla. 
 

 
Tiedot joukkorahoituksen saajasta 
Toiminimi, yhteisötunnus 
ja yhteystiedot 

Yhtiön toiminimi on Primavera Digital Group Oy. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 
3164530-3. Yhtiön rekisteröidyn toimipaikan osoite on Antinkatu 2, 28100 Pori, +43 664 75024400 
(toimitusjohtaja Bernhard Hafenscher) ja sähköpostiosoite info@primavera.eu. 
 

Oikeudellinen muoto, 
kotipaikka ja 
rekisteröimispäivä 

Yhtiö on suomalainen yksityinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Pori ja sen päätoimipaikka sijaitsee 
osoitteessa Antinkatu 2, 28100 Pori. Yhtiö on rekisteröity Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen 
ylläpitämään kaupparekisteriin (”kaupparekisteri”) 18.11.2020. 
 

Hallitus, toimitusjohtaja ja 
tilintarkastaja  

Hallitus  
Aaron Michelin, Hallituksen jäsen 
Sari Jussila, Hallituksen varajäsen 
 
Toimitusjohtaja 
Bernhard Hafenscher  
 
Tilintarkastaja 
Yhtiöllä ei ole tilintarkastajaa. Yhtiö ei ole velvollinen valitsemaan itselleen tilintarkastajaa.  
 

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

Yhtiöllä on yhteensä 10 000 000 osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakesarja ja näin ollen kaikilla osakkeilla 
on yhtäläiset oikeudet. Osakkeiden siirronsaajan on liityttävä Yhtiön osakassopimukseen. Yhtiön 
ylimääräinen yhtiökokous päätti 22.2.2022 Yhtiön osakkeiden splitistä (aikaisempi osakemäärä oli 
100 000, nykyinen osakemäärä on 10 000 000). 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 8 osakkeenomistajaa. Alla on lueteltu nykyisten osakkeenomistajien omistus- ja 
ääniosuudet 
 

Osakkeenomistaja Osakkeet Omistusosuus Ääniosuus 
Corporatum Oy 4 210 000 42,10 % 42,10 % 

Pietro Ranieri 1 870 000 18,70 % 18,70 % 
Tyson & Blake AB 1 271 000 12,71 % 12,71 % 
Anton Moser 1 089 000 10,89 % 10,89 % 
Raluca Mateiu 516 000 5,16 % 5,16 % 
Bernhard Hafenscher 500 000 5,00 % 5,00 % 
Bernt Ringhofer 272 000 2,72 % 2,72 % 
Rudolf Werner 272 000 2,72 % 2,72 % 

 
Yhtiöllä on yhteensä 750 000 voimassa olevaa optiota, jotka oikeuttavat niiden haltijoita merkitsemään 
yhteensä 750 000 Yhtiön osaketta. 
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Mahdollinen eturistiriitatilanne liittyen Yhtiön osakkeenomistajaan ja Invesdor Oy:hyn: 
Aaron Michelin on Corporatum Oy:n (0835966-7) tosiasiallinen edunsaaja sekä Founder, CEO ja 
Managing Partner. Corporatum Oy omistaa 42,10 % PDG:n osakekannasta. Aaron Michelin on Nordic 
Angel Fund Ky:n (3095695-1) tosiasiallinen edunsaaja sekä Founder, CEO ja Managing Partner. Nordic 
Angel Fund Ky omistaa 24,51 % Invesdor Services SPV2 Oy:n (3179386-7) osakekannasta. Invesdor 
Services SPV2 Oy omistaa Invesdor Oy:n koko osakekannan (100 %).   
 
Aaron Michelin ei ole osallistunut Invesdor Oy:n päätöksentekoon päätettäessä PDG:n 
rahoituskierroshakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.   
 

Kuuluminen konserniin PDG kuuluu konserniin, jossa se on emoyhtiö. PDG:llä on kaksi tytäryhtiötä, Internet Corp SRL 
(J40/8379/2005, Str. Putul lui Zamfir no. 28, Bukaresti, Romania, CP: 011683) sekä Ranieri Agency Ltd 
(12094091, Westgate House, 9 Holborn, Lontoo, Englanti, EC1N 2LL). PDG omistaa Internet Corp 
SRL:stä 100 % ja Raniery Agency Ltd:stä 100 %. 
 
Invesdorin verkkosivuilla olevan rahoituskierroksen pitch-materiaalien liitteenä on Yhtiön tilinpäätös, 
jossa lukee, että Corporatum Oy olisi Yhtiön emoyhtiö. Tämä on kuitenkin vanhaa tietoa, eikä 
Corporatum Oy ole enää Yhtiön emoyhtiö, vaikka se omistaa Yhtiöstä tällä hetkellä 42,10 %. 
 

Paikat, joissa voi tutustua 
perustietoasiakirjassa 
mainittuihin asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla Invesdorin 
verkkosivustolla osoitteessa https://www.invesdor.fi/kierrokset/ab3eb8a3-7a5d-4611-b298-
d8b598877d6e.  

Merkittävät viimeaikaiset 
tapahtumat 

Yhtiö perustettiin 11/2020.  

Liiketoiminnan kuvaus Media- ja markkinointipalvelut. Digitaaliset mediapalvelut. Suhdetoiminta ja viestintä. 
Lisätiedot kerättävien 
varojen 
käyttötarkoituksesta 

Rahoituskierroksella kerätyt varat on tarkoitus käyttää yrityskauppoihin, innovaatio- ja kehityskuluihin, 
konsernitoimintoihin sekä Yhtiön kassavarannon vahvistamiseen. 
 
Varojen eri käyttötarkoitusten keskinäinen allokaatio riippuu siitä, kuinka paljon Yhtiö tulee 
rahoituskierroksella keräämään varoja. Allokaatiot eri rahoitusskenaarioissa on esitetty alla: 
 

 Min 
500 000 € 

Medium 
1 200 000 € 

Max 
1 800 000,72 € 

Yrityskaupat 400 000 € 800 000 € 1 000 000 € 
Innovaatio- ja kehityskulut 100 000 € 200 000 € 300 000 € 
Konsernitoiminnot - 200 000 € 300 000 € 
Kassavarannon vahvistaminen - - 200 000 € 

 

Taloudellisen tilanteen 
kuvaus   

Yhtiö perustettiin vuonna 2020, mistä johtuen Yhtiöstä saatavilla olevat tiedot Yhtiön 
taloudellisesta tilanteesta ovat rajalliset. 
 
Yhtiö on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu noudattaen 
Valtioneuvoston pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen 
4 luvun mikroyrityssäännöstöä. 
 
Tilinpäätöstiedot 
 
Alla olevat tiedot ovat peräisin Yhtiön vahvistamattomasta ja tilintarkastamattomasta 
tilinpäätöksestä 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 
 
14.10.2020-31.12.2021 aikana Yhtiön liikevaihto oli 0 euroa. Tilikauden tappio oli noin -164 110 euroa. 
 
Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat olivat noin 72 379 euroa ja lyhytaikaiset varat olivat noin 981 931 euroa 
31.12.2021. Yhtiön taseen pitkäaikaiset varat muodostuivat pääasiassa muista osakkeista ja osuuksista, 
jotka olivat noin 71 518 euroa. Yhtiön taseen lyhytaikaiset varat muodostuivat pääasiassa 
lainasaamisista, jotka olivat 645 510 euroa sekä rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat noin 333 
617 euroa.  
 
Yhtiön oma pääoma oli yhteensä noin -154 110 euroa 31.12.2021.  
 
Yhtiön velat ja muut vastuut 
 
Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli yhteensä 1 190 010 euroa. Yhtiön lyhytaikainen vieras pääoma 
oli yhteensä noin 18 411 euroa. 
 
Tietoja yhtiön rahoituksen tarpeesta ja käyttöpääoman riittävyydestä 
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Yhtiön mukaan PDG on 100-prosenttisesti taloudellisesti vakaa, sillä sen konserniyhtiöt toimivat 
voitollisesti.  
 

 
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.  
 
Merkityt osakkeet oikeuttavat osingonjakoon ja tuottavat haltijalleen muut osakkeenomistajan oikeudet 
siitä hetkestä lähtien, kun yhtiön hallitus on hyväksynyt uuden osakasluettelon. 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 
 

Tarjottavien 
sijoituskohteiden 
kokonaismäärä  

Tässä osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 1 578 948 kappaletta osaketta, mikä vastaa 1 800 000,72 
euroa. Mikäli osakkeita merkitään vähemmän kuin 438 596 kappaletta (499 999,44 euroa), hallitus voi 
päättää osakeannin peruuttamisesta, jolloin jo maksetut sijoitukset palautetaan sijoittajille. Takaisin 
maksetuille sijoituksille ei makseta korkoa. Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa hallitus voi päättää 
osakkeiden allokoimisesta. 

Merkintähinta  Merkintähinta on 1,14 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta perustuu yhtiön 
käsitykseen arvopaperin käyvästä arvosta. 
 

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 220 osaketta. Sijoittajan on sitouduttava yhtiön osakassopimukseen. 
 
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. 
 
Merkintäaika alkaa 30.5.2022 ja päättyy 30.6.2022 (”Merkintäaika”). Merkintäaika Invesdorin 
verkkopalvelussa alkaa 30.5.2022 ja päättyy alustavasti 30.6.2022. Hallituksella on oikeus päättää 
merkintäajan pidentämisestä. 
 
Päivitys 30.6.2022: Yhtiön hallitus on päättänyt pidentää merkintäaikaa. Merkintäaika päättyy 
31.7.2022. 
 
Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan Invesdorin osoittamalle asiakasvaraintilille Invesdorin 
ohjeistuksen mukaisesti. 
 
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.  
 



5 (5) 
 

Merkintöjen hyväksyminen 
ja sijoituskohteiden 
toimittaminen sijoittajille 

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä merkintäajan päätyttyä. Osakkeista ei anneta 
osakekirjoja, vaan sijoitukset näkyvät sijoittajan käyttäjäprofiilissa Invesdor Oy:n 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 
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 asiakasvaraintilille, josta ne siirretään Yhtiön käyttöön 
kierroksen jälkeen. Varat voidaan siirtää tätä aikaisemmin ainoastaan tietyissä, erikseen määritellyissä 
tilanteissa. 
 

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 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 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 30.5.2022. 
Perustietoasiakirjaan on tehty päivitys 30.6.2022, tiedot päivityksestä alla. 
 
Joukkorahoituksen saajasta ja joukkorahoituksen välittäjästä sekä sen oman tiedonantovelvollisuuden nojalla antamista 
tiedoista saa veloituksetta lisätietoa sähköpostitse osoitteesta service@invesdor.fi. 
 
Päivitys 30.6.2022: Yhtiön hallitus on päättänyt pidentää merkintäaikaa. Merkintäaika päättyy 31.7.2022. 
  


