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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT   

 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta 

sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 

 
Nämä liikkeeseenlaskijan ja arvopaperin perustiedot ovat ajan tasalla. Tämä perustietoasiakirja on julkaistu 2.3.2023 ja se on 

voimassa 24.3.2023 saakka. 

 
Lisätietoja liikkeeseenlaskijasta on saatavilla veloituksetta osakeannin järjestäjänä toimivan Springvest Oyj:n (”Järjestäjä”) 

toimipisteistä, puhelimitse numerosta 09 315 46989 sekä sähköpostitse osoitteesta info@springvest.fi. 

 
Tietyt tässä perustietoasiakirjassa käytetyt isoilla alkukirjaimilla kirjoitetut termit on määritelty tarjoamiseen liittyvässä 

sijoitusmuistiossa (”Sijoitusmuistio”). 

 

Perustiedot 

 

Liikkeseenlaskijan 

nimi 
LS CancerDiag Oy (”LS CancerDiag” tai ”Yhtiö”)  

 
 

Tarjottava 

arvopaperi 

 

Yhtiön äänivaltainen osake (”Antiosake”) 

 

Kerättävien varojen 

enimmäismäärä 

 

5.401.600 euroa 

Kerättävien varojen 

käyttötarkoitus 

 

Yhtiö on siirtymässä elinkaaressaan tutkimus- ja tuotekehitysvaiheesta sekä Suomessa tehdyn 

kaupallistamisen pilottihankkeesta kohti kaupallista kasvuvaihetta. Syynä Antiosakkeiden 

tarjoamiseen on varojen hankkiminen pääasiassa kasvustrategian toteuttamiseen ja tuotteen 
kaupallistamiseen Yhdysvalloissa. Osa varoista käytetään tuotteen jatkokehitykseen Suomen 

tutkimus- ja tuotekehityslaboratoriossa. Markkinan avaamiseksi Yhtiö pystyttää kaupalliseen 

toimintaan sertifioidun laboratorion Yhdysvaltoihin ja rakentaa tarvittavan tiimin laboratoriotyön, 
logistiikan, markkinoinnin ja myynnin toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Yhdysvaltain markkinan 

vahvan sääntelyn vuoksi Yhtiön tulee suorittaa varoilla myös sääntelyn edellyttämiä tutkimuksia, joista 

ensimmäinen on analyyttinen validaatio CLIA-sertifikaatin hankkimiseksi perustettavalle 
laboratoriolle. Tämä sertifiointi on toiminnan edellytys Yhdysvalloissa sijaitseville laboratorioille, 

jotka suorittavat diagnostisia testejä ihmisnäytteistä, ja sen hankkiminen olennainen osa Yhtiön 

kasvustrategiaa. Teknisen ja tieteellisen laadun ylläpitämiseksi ja teknologian tehokkuuden 

lisäämiseksi Yhtiö jatkaa Osakeannilla kerättävillä varoilla myös tuotekehitystä, joka ensisijaisesti 
tähtää tuotannon tehokkaaseen skaalautuvuuteen ja yhden uuden geenin (MLH1) lisäämiseen 

DiagMMR tuoteportfolioon. Yhtiö aloittaa myös valmistelut kliiniseen validaatioon korvattavuuden 

hankkimiseksi teknologialle niin julkisen kuin yksityisen terveysvakuutuksen piiristä. 
 

Osakeannin 

järjestäjä 

Springvest Oyj 

Pohjoisesplanadi 21 B 
00100 Helsinki 

 

Perustietoasiakirjan 

laatimisessa käytetyt 

neuvonantajat 

Oikeudellinen neuvonantaja 

Smartius Oy 
Åkerlundinkatu 11 

33100 Tampere 

 

Tärkeimmät Yhtiölle 

ja sen toimialalle 

ominaiset riskit 

 

Riskien 

yksityiskohtaisemmat 
kuvaukset löytyvät 

Yhtiön laatimasta 

Sijoitusmuistiosta 

• Yhtiö on startup -vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, 

joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä 
merkittävissä määrin myyntiä, vaan sen arvo perustuu tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät 

välttämättä toteudu. Sijoittaja ei saa välttämättä sijoitukselleen lainkaan tuottoa. 

• Yhtiö ei välttämättä onnistu käynnistämään kaupallista toimintaansa Yhdysvalloissa 

suunnitellussa aikataulussa. 

• Uuden terveysteknologian lanseeraaminen ja Yhtiön kasvu saattavat edetä oletettua hitaammin; 

DiagMMR-testille ei välttämättä saada Yhdysvalloissa vakuutuskorvattavuutta suunnitellussa 

aikataulussa tai lainkaan. 
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• Yhtiö altistuu toiminnassaan oikeudellisille riskeille, jotka liittyvät muun muassa 

sääntelymuutoksiin. Muutokset sääntelyssä voivat vaatia Yhtiöltä merkittävämpiä kliinisiä 
validaatioprosesseja ja dokumentointia, mikä voi hidastaa Yhtiön kasvua. 

• Yhtiön tuotekehitykseen ja tuotannon skaalaamiseen liittyy riskejä, joiden toteutuminen saattaa 

vaikuttaa Yhtiön kykyyn saattaa kehityksessä olevat tuotteet markkinoille onnistuneesti ja/tai 

ennakoidussa aikataulussa. 

• Ei ole varmuutta, että Yhtiö onnistuu immateriaalioikeuksiensa suojaamisessa. 

• Mikäli Osakeanti ei toteudu eikä Yhtiö onnistu hankkimaan korvaavaa rahoitusta, vaikuttaa se 

olennaisen negatiivisesti Yhtiön kasvumahdollisuuksiin. 

• Avainhenkilöiden menetys ja/tai epäonnistuminen osaavan henkilöstön palkkaamisessa voivat 

vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Yhtiön taseeseen on aktivoitu kehittämismenoja ja niiden arvostus on riippuvainen 

aktivoitujen    kehittämismenojen tulontuottamiskyvystä tulevaisuudessa. 

• Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden tulevaisuudessa kehittämät uudet teknologiat voivat 

vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. 

• Maailmanlaajuisilla tai maakohtaisilla poikkeusoloilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoimintaan. 

• Poliittinen tai taloudellinen epävarmuus tietyissä valtioissa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 

liiketoimintaan. 

 

Tärkeimmät 

arvopaperille 

ominaiset riskit 

 

Riskien 

yksityiskohtaisemmat 

kuvaukset löytyvät 
Yhtiön laatimasta 

Sijoitusmuistiosta 

• Sijoittajien oikeuksiin liittyy merkittäviä rajoituksia eivät sijoittajat voi välttämättä myydä Yhtiön 

osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan 

• Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa eikä ole takeita, että se pystyisi maksamaan sitä 

myöskään tulevaisuudessa 

• Mahdolliset tulevat osakeannit ja optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset 

oikeudet laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta  

• Merkinnän peruuttamattomuus 

• Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus. 

 

 
Tiedot liikkeeseenlaskijasta 

 

Toiminimi ja 

kotipaikka  

 

LS CancerDiag Oy. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

Rekisteröimispäivä ja 

rekisteröimisvaltio 

 

Yhtiö on rekisteröity Suomessa 1.8.2013. 

Oikeudellinen muoto 

ja sovellettava laki 

Yhtiö on osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja 

johtoryhmä 

 

Hallitus 

 

Professori Minna Nyström, hallituksen puheenjohtaja 

 
Minna Nyström on LS CancerDiag Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös 

DiagMMR-testin johtava keksijä. Nyström on ollut aktiivisesti mukana Lynchin syndroomaa 

sairastavien perheiden, taudille altistavien geenien ja tautiin liittyvän MMR-korjausmekanismin 

tutkimuksessa ja hänellä on yli 60 korkeatasoista Lynchin syndroomaa käsittelevää julkaisua. 
Ensimmäisen toiminnallisen testin taudin tunnistamiseen hän perusti postdoc-aikanaan Zürichin 

yliopistossa. Vuodesta 2009 Nyström on toiminut Helsingin yliopiston genetiikan ja epigenetiikan 

professorina ja hän on aktiivinen jäsen tutkimusalan kansainvälisissä järjestöissä ja komiteoissa 
(InSiGHT, International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours; VIC, Variant Interpretation 

Commitee, ClinGen, Clinical Genome Resource). Aiemmin urallaan hänelle on karttunut laaja 

kokemus erilaisten metodien kehittämisestä ja kaupallistamisesta toimittuaan 2001 - 2009 R&D 
johtajana sen ajan Suomen suurimmassa yksityisessä keskuslaboratoriossa, Medix Laboratoriot 

Oy:ssä. 

 
Tuomas Tenkanen, hallituksen jäsen 

 

Tuomas Tenkanen on tunnettu terveydenhuoltoalan sarjayrittäjä ja sijoittaja, jolla on taustallaan useita 

menestystarinoita yhtiöiden kehittämisessä, mm. Mobidiag (myyty 2021 yhtiölle Hologic) ja 
Finnzymes (myyty 2010 yhtiölle Thermo Fisher Scientific). Tuomas on koulutukseltaan diplomi-
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insinööri ja hänet on nimetty Aalto-yliopiston tekniikan korkeakoulujen kunniatohtoriksi. 

Patrik Dahlén, hallituksen jäsen 
 

Patrik Dahlén on kokenut diagnostiikka-alan ammattilainen, jolla on yli 35 vuoden kokemus life 

science alalta, mm. toimitusjohtajan ja VP:n tehtävistä Immunovian, Dakon, IDS:n, SSI Diagnostican 

ja PerkinElmerin palveluksessa. Patrikilla on laaja kokemus hallitustyöskentelystä eri terveysalan 
yritysten hallituksissa niin jäsenenä kuin puheenjohtajana. Patrik on koulutukseltaan biokemisti ja hän 

on väitellyt Turun yliopistosta. 

Matti Koskelo, hallituksen jäsen 
 

Matti Koskelo on ammattimainen sijoittaja ja menestynyt kansainvälinen startup-yrittäjä. Hän aloitti 

uransa myynnin ja markkinoinnin johtamisesta, mistä siirtyi yrittäjäksi vuonna 1995. Koskelo on 
perustanut ja myynyt yli 15 startup-yritystä, kuten Erätukku Oy, Suomen Retkitukku Oy, Tracker Oy, 

Kotimaiset Asekaapit Oy, Suomen Lämpöikkuna Oy, Genoscoper Laboratories Oy ja Greene Finland 

Oy. Hän on ollut perustajana myös Greenled Oy:ssä, Trevian Asset Management Oy:ssä sekä 

terveysteknologia-alalla PetMetaLabs Oy:ssä sekä Petbiomics Oy:ssä.  
 

Professori Hannes Lohi, hallituksen jäsen 

 
Hannes Lohi on Helsingin yliopiston molekyyligenetiikan professori ja terveydenhuollon 

innovaatioiden sarjayrittäjä. Lohi johtaa Helsingin yliopistossa monitieteistä genetiikan 

tutkimusryhmää, joka selvittää perinnöllisten sairauksien ja ominaisuuksien taustaa. Väiteltyään 
tohtoriksi hän työskenteli vuosina 2002–2003 Lynchin syndrooman genetiikan parissa professori Päivi 

Peltomäen tutkimusryhmässä, josta hän siirtyi tutkijaksi Torontoon, Kanadaan. Lohi on meritoitunut 

ja palkittu tutkija, jolla on yli 250 tieteellistä julkaisua. Hän on myös aktiivinen yrittäjä ja ollut mukana 

perustamassa ja kehittämässä lukuisia bio- ja terveysteknologian startup-yrityksiä, mukaan lukien 
Genoscoper Laboratories Oy, Petbiomics Oy, Petmeta Labs Oy, Scellex Oy, DeepScan Diagnostics 

Oy ja LS CancerDiag Oy, jonka perustajana ja hallituksen jäsenenä hän on toiminut vuodesta 2013. 

 
Johtoryhmä 

 

Niklas Lahti, toimitusjohtaja 
Minttu Kansikas, tieteellinen johtaja 

Philippe Arnez, liiketoimintajohtaja 

 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet (suora ja epäsuora omistus 

yhteenlaskettuna) 

 

 Osakkeet  Optio-

oikeudet 

ja muut 

erityiset 

oikeudet 

Omistus- ja 

ääniosuus 

(%) (täysi 

laimennus-

vaikutus 

huomioiden) 

Minna Nyström 477.378 1.633 24,97 % 

Hannes Lohi 195.392 - 10,19 % 

Tuomas Tenkanen 177.778 - 9,27 % 

Matti Koskelo 486.884 26.815 26,78 % 

Patrik Dahlén - 53.367 2,78 % 

Niklas Lahti  31.033 - 1,62 % 

Philippe Arnez 8.088 - 0,42 % 

 
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on c/o Terkko Health Hub  

Haartmaninkatu 4, Rakennus 14, 00290 Helsinki. 

 

Tilintarkastaja Yhtiön tilintarkastaja on PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sami 

Posti. 

 

Kuuluminen 

konserniin 

 

Yhtiö ei kuulu konserniin.  
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Yhtiöjärjestyksen 

mukainen toimiala 

Yhtiön toimialana on genetiikkaan liittyvät laboratorio- ja muut analyysit sekä tutkimukset sekä edellä 

mainittuihin liittyvät palvelut, tuotteet ja tehtävät, kuten myös kaikki muu laillinen liiketoiminta. 
 

Rekisteri, johon 

liikkeeseenlaskija on 

merkitty, y-tunnus ja 

rekisteriin merkityn 

toimipaikan 

yhteystiedot 

 

Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2558287-9. Yhtiön rekisteröity postiosoite on Kuutsalontie 26 

B, 00910 Helsinki. 

 

Paikat, joissa voi 

tutustua 

perustietoasiakirjas-

sa mainittuihin 

tietoihin 

Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Springvest Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa 

https://app.springvest.fi/. 
 

Merkittävät 

viimeaikaiset 

tapahtumat 

Vuonna 2022 Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmät kehitysaskeleet ja painopistealueet ovat olleet 
seuraavat: 

 

- Yhtiö on panostanut tuotannon tehostamiseen, joka on kasvustrategian mukaisen merkittävän 
skaalaamisen mahdollistava ja laatua ylläpitävä tekijä. Tätä työtä jatketaan edellä esitetyn 

tutkimus- ja tuotekehityssuunnitelman mukaisesti. 

- Yhtiö on pystyttänyt laatujärjestelmän sekä dokumentoinut prosessit ja toiminnot kattavasti 
ja saavuttanut ISO 13485 -sertifikaatin. ISO 13485 on kansainvälisesti tunnustettu standardi 

lääkinnällisten laitteiden laadunhallintajärjestelmille. Se on suunniteltu ja tarkoitettu 

organisaatioille, jotka osallistuvat lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen, 

tuotantoon, asennukseen, huoltoon ja myyntiin. Sertifioitu organisaatio osoittaa kykenevänsä 
toimittamaan lääkinnällisiä laitteita ja että siihen liittyvät palvelut täyttävät johdonmukaisesti 

asiakkaiden ja sovellettavien säännösten vaatimukset. 

- Yhtiö on tehnyt kattavaa strategiatyötä tuotteen kaupallistamisen valmistelemiseksi ja 
tuotteen lanseeraamiseksi Yhdysvaltojen markkinalle. Strategiatyön tärkeitä osia ovat olleet 

mm. CLIA-sertifioidun laboratorion perustamiseen liittyvien vaatimusten kartoittaminen 

sekä LDT-liiketoimintamallin pystyttämisen perusteiden identifiointi. 
- Yhtiö nimitti Patrik Dahlénin hallituksen jäseneksi. Dahlénin mukaantulo vahvistaa Yhtiön 

kyvykkyyksiä ja verkostoa, sillä Dahlénilla vankka vuosikymmenten kokemus 

diagnostiikka- ja life science -yhtiöistä niin operatiivisen kuin hallitustyöskentelyn parista. 
Erityisesti Patrik Dahlén toimi hiljattain Immunovia AB:n toimitusjohtajana, jolla on 

vastaava liiketoimintamalli kehitetty Yhdysvaltain markkinoille, jonka LS CancerDiag on 

esittänyt. 

- Yhtiön hallituksen jäsen Tuomas Tenkanen lähti syksyllä 2022 myös Yhtiön sijoittajaksi. 
Tenkasella on taustallaan menestystarinoita alan yhtiöiden kehittämisestä ja alakohtaisista 

yrityskaupoista, joiden myötä kertynyt arvokas pääoma Yhtiön omistuspohjassa kasvattaa 

Yhtiön uskottavuutta ja on samalla merkittävä luottamuksen osoitus Yhtiön kasvustrategian 
toteutumiselle. 

- Yhtiö aloitti uusien isompien toimitilojen kartoittamisen tutkimuksen ja kehittämisen 

laajentamiseksi Suomen toimipisteessä. Mahdollisesti Arabianrantaan siirtyvä kotimainen 
tutkimus- ja tuotekehitystyö tulee toimimaan myös Yhdysvalloissa aloitettavan 

kaupallistamisen tukevana elementtinä. 

- Yhtiö nimitti Niklas Lahden uudeksi toimitusjohtajaksi lokakuussa 2022. Toimitusjohtajan 

nimittäminen vahvistaa Yhtiön päätöksentekoa ja hallintoa sekä edistää kasvustrategian 
toteuttamista. 

 

Liiketoiminnan 

kuvaus     

LS CancerDiag on kehittänyt ainutlaatuisen teknologian DiagMMR maailman yleisimmän 
perinnöllisen syöpäoireyhtymän, Lynchin syndrooman, diagnosointiin. Innovaation avulla 

syndrooman perineet ihmiset voidaan tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ja ohjata syöpiä estävään 

seurantaan. Yhtiö perustettiin Suomessa Helsingin yliopiston spin-offina. Yhtiön ainutlaatuinen 
teknologiainnovaatio syntyi yli kymmenen vuoden mittaisen akateemisen tutkimustyön tuloksena.  

 

LS CancerDiagin DiagMMR-teknologia mahdollistaa kliinikoiden käyttöön uuden ja helppokäyttöisen 
Lynchin syndrooman tunnistavan DiagMMR-testin, jonka poikkeuksellisen korkea tarkkuus ja laatu 

on kehitetty ja kliinisesti validoitu yhteistyössä suomalaisten kliinikoiden ja sairaaloiden kanssa. 

Yhtiön kehittämä teknologia auttaa tunnistamaan Lynchin syndrooman jo varhaisessa vaiheessa ja 

kohdistamaan kalliit seurannat ja hoidot todellisiin riskihenkilöihin, niin koko väestössä kuin Lynchin 
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syndrooma -perheissä. Teknologian avulla voidaan siten ennaltaehkäistä syöpää, alentaa merkittävästi 

terveydenhuollon kustannuksia ja pelastaa jopa miljoonia ihmishenkiä. 
 

Yhtiön kaupallistamisstrategian päätavoitteena on lanseerata DiagMMR Yhdysvaltojen markkinoille 

LDT-testinä (Laboratory Developed Test), jonka oma kehitystyö ja omistus mahdollistavat. Tämän 

liiketoimintamallin kautta teknologia voidaan viedä tehokkaasti maailman suurimmalle 
terveydenhuoltomarkkinalle samalla sen tiukkoihin regulaatiovaatimuksiin vastaten. 

 

Taloudellisen 

tilanteen kuvaus 

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastamattomia tilinpäätöstietoja 31.12.2022 
päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta. 

Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti.  

 
Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä Sijoitusmuistion kohdan ”Liiketoiminnan tulos ja 

taloudellinen asema” sekä Sijoitusmuistiossa esitettävien taloudellisten tietojen sekä Sijoitusmuistion 

liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa. 

 
 

 

TULOSLASKELMA 

(€) 31.12.2022 31.12.2021 
 

      FAS  
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

   

Liikevaihto 0,00 3 950,00 

Liiketoiminnan muut tuotot 599 674,33 

0,00 

488 321,58 

33 000,00 

Materiaalit ja palvelut 

  Aineet tarvikkeet ja tavarat 

    Ostot tilikauden aikana 

  Ulkopuoliset palvelut 

Materiaalit ja palvelut yhteensä 

 

-140 025,66 

-318,00 

-140 343,66 

 

-102 893,30 

-1 151,60 

-104 044,90 

Henkilöstökulut 

  Palkat ja palkkiot 

  Henkilösivukulut 

    Eläkekulut 

    Muut henkilösivukulut 

 

-422 900,47 

 

-72 128,06 

-9 622,40 

 

-349 048,02 

 

-60 010,66 

-9 342,88 

Henkilöstökulut yhteensä 

Poistot ja arvonalentumiset 

  Suunnitelman mukaiset poistot 

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 

-504 650,93 

 

-6 319,44 

-6 319,44 

-418 401,56 

 

-19 950,37 

-19 950,37 

Liiketoiminnan muut kulut -322 111,20 -196 067,21 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -373 750,90 -213 192,46 

Rahoitustuotot ja –kulut 
  

  Muut korko- ja rahoitustuotot 

    Muilta 

 

46,71 

 

106,70 

  Korkokulut ja muut rahoituskulut 

    Muille 

 

-44 622,29 

 

-96 835,17 

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -418 326,48 -309 920,93 

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 

VEROJA 

-418 326,48 -309 920,93 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -418 326,48 -309 920,93 

 

TASE 

(€) 
     

 
31.12.2022 31.12.2021   

 
    FAS   

 
(tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)   

VASTAAVAA 
  

  

PYSYVÄT VASTAAVAT     

Aineettomat hyödykkeet 
   

 

Kehittämismenot 4 151 175,44 3 551 501,11   

Aineettomat oikeudet 

Muut pitkävaikutteiset menot 

106 369,55 

0,00 

108 369,59 

0,00 
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Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 257 544,99 3 659 870,70   

Aineelliset hyödykkeet 
  

  

Koneet ja kalusto 12 957,99 17 277,39   

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 12 957,99 17 277,39   

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 270 502,98 3 677 148,09   

 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 

  

  

Lyhytaikaiset saamiset  
  

  

Muut saamiset 15 398,90 22 662,36   

Siiirtosaamiset 968,95 5 642,64   

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 16 367,85 28 305,00   

Rahat ja pankkisaamiset 204 438,97 98 406,38   

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 220 806,82 126 711,38   

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 

4 491 309,80 

 

3 803 859,47 
  

VASTATTAVAA 
  

  

OMA PÄÄOMA 
  

  

Osakepääoma 

Muut rahastot (oy) 

2 500   2 500   

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 

Muut rahastot yhteensä 

2 235 795,88 

2 235 795,88 

1 505 794,63 

1 505 794,63 
  

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -1 167 758,35 -857 837,42   

Tilikauden voitto (tappio) -418 326,48 -309 920,93   

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 652 211,05   340 536,28   

VIERAS PÄÄOMA 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma 

  

  

Lainat rahoituslaitoksilta 

Pääomalainat 

1 960 762,00 

50 000,00 

1 740 882,00 

       50 000,00 
  

Vaihtovelkakirjalainat 

Muut velat 

 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 

1 330 697,00 

253 266,00 

 

3 594 625,00 

1 210 607,00 

253 266,00 

 

3 254 755,00 

  

Lyhytaikainen vieras pääoma 
  

  

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00       0,00   

Ostovelat 49 351,53 18 532,32   

Muut velat 104 814,27 113 262,41   

Siirtovelat 90 297,95 76 773,46   

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 244 463,75 208 568,19   

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 839 098,75 3 463 323,19   

 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

 

4 491 309,80 

 

3 803 859,47 
  

 

Yhtiön saaman ja sen ulos maksaman kassavirran erotus (negatiivinen kassavirta, ”burn rate”) on ollut keskimäärin noin 70 000 

euroa kuukaudessa.  
 

Yhtiön arvion mukaan Yhtiön nykyinen käyttöpääoma riittää huhtikuuhun 2023 asti. Mikäli Osakeanti merkitään täyteen, Yhtiö 

arvioi käyttöpääoman riittävän vuoden 2024 loppuun, mikäli suunnitellut investoinnit kasvuun toteutetaan Yhtiön strategian 
mukaisesti. Yhtiön tavoitteena on vahvistaa rahoitusasemaa merkittävästi suuremmalla rahoituskierroksella sekä korkeammalla 

arvostuksella 18 kuukauden kuluessa Osakeannista.  

 

Yhtiön nykyinen toiminta on koostunut suurimmaksi osaksi tutkimus- ja tuotekehitystyöstä, ja kuukausittaiset kulut ovat olleet 
merkittävästi alhaisemmat kuin mitä Yhdysvaltojen markkinoille pääseminen ja kasvutavoitteet vaativat. Negatiiviseen 

kassavirtaan voidaan vaikuttaa hillitsevästi, mikäli esimerkiksi tulevan rahoituskierroksen aikataulu tai tuotteen lanseeraus 

Yhdysvaltain markkinoille pitkittyy. Tällöin riskit liittyen kaupallistamisen ja kasvun aikatauluihin kasvavat, mutta samalla 
paineet liittyen Yhtiön jatkorahoitukseen madaltuvat.  
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Tiedot arvopaperista ja tarjoamisesta 

 
Arvopaperiin liittyvät 

keskeiset oikeudet ja 

rajoitukset sekä 

ominaisuudet  

 

 

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön äänivaltaisia osakkeita. Antiosakkeet tuottavat 

oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajalle kuuluvat oikeudet, kun Antiosakkeet on merkitty 
kaupparekisteriin.  

 

Yleiset määräykset 

 
Sijoitus- ja vähemmistöosakassopimuksen (”Sijoitussopimus”) allekirjoituksella sijoittaja sitoutuu 

olemaan vaatimatta vähemmistöosinkoa ja osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia Antiosakkeista. 

 
Pääosakassopimus 

 

Yhtiö ja eräät sen osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopimuksen (muutoksineen 
"Pääosakassopimus"). Pääosakassopimuksen mukaan Yhtiö saa edustaa Pääosakassopimuksen 

osapuolia suhteessa Osakeantiin osallistuviin sijoittajiin. 

 

Pääosakassopimus sisältää määräyksiä muun muassa osakkeiden siirtoa, lunastusta, antamista, 
listaamista, vakuutena käyttämistä, etuosto-oikeutta ja myötämyyntivelvollisuutta ja -oikeutta 

koskien (termi "Siirtoehdot" viittaa edellä mainittuihin ja mihin tahansa siirtoa koskeviin 

määräyksiin). Allekirjoittamalla Sijoitussopimuksen sijoittaja hyväksyy, että Siirtoehtojen 
muuttuessa Yhtiö voi koska vain yksipuolisella ilmoituksella muuttaa valitsemiaan 

Sijoitussopimuksen ehtoja siten, että ehdot vastaavat muuttuneita Siirtoehtoja, tai lisätä 

Sijoitussopimukseen ehtoja vastaamaan muuttuneita Siirtoehtoja, edellyttäen, että muutos tai lisäys 
vaikuttaa kuhunkin Osakeantiin osallistuvaan sijoittajaan suhteellisesti samalla tavalla. Ollakseen 

sijoittajaa sitova tällainen muutos edellyttää aina Springvest Oyj:n toimitusjohtajan tai Springvest 

Oyj:n hallituksen kulloinkin nimeämän muun henkilön (“Edustaja”) kirjallisesti etukäteen antamaa 
suostumusta. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan 

itseään edellä mainituissa Siirtoehtojen muutosten tarkistuksessa sekä hyväksymään ne puolestaan. 

 

Osakkeiden siirtäminen ja rasittaminen 

 

Sijoitussopimuksen mukaan sijoittajan Antiosakkeita voidaan luovuttaa tai pantata ainoastaan 

Yhtiön hallituksen etukäteen antaman suostumuksen nojalla. Mikäli Yhtiön hallitus antaa 
sijoittajalle luvan luovuttaa omistamansa Antiosakkeet, on luovutuksen ehtona, että 

luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan Sijoitussopimuksen II-osaa. Liittymissopimus 

Sijoitussopimukseen ei edellytä muiden Sijoitussopimuksen osapuolten kuin Yhtiön allekirjoitusta, 
joka perustuu Yhtiön hallituksen päätökseen. Hallituksen suostumusta ei tarvita osakkeiden 

luovutukselle jäljempänä mainitun Myötämyyntivelvollisuuden, Myötämyyntioikeuden tai 

Listautumisen yhteydessä.  

 
Antiosakkeiden siirtyessä sijoittajan laillisen perimysjärjestyksen mukaisessa perinnönjaossa 

Antiosakkeet perineillä on oikeus pitää Antiosakkeet, mikäli he sitoutuvat noudattamaan 

Sijoitussopimuksen II-osaa (tämä oikeus ei koske testamenttiin perustuvia saantoja). 
Pääosakassopimuksen osapuolet sitoutuvat näihin perillisten oikeuksiin Yhtiön Sijoitussopimuksen 

allekirjoituksella. 

 
Sijoittaja tiedostaa ja hyväksyy, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke. Sijoittaja 

tiedostaa myös, että Yhtiö on 28.2.2023 päättänyt Sijoitussopimuksen Liitteen A mukaisten 

suostumus- ja lunastuslausekkeiden liittämisestä yhtiöjärjestykseen ehdollisena kunkin 
Pääosakassopimuksen osapuolen hyväksynnälle ja sijoittaja hyväksyy näin muutetun 

yhtiöjärjestyksen. Mikäli Yhtiön osakkeita on luovutettu Sijoitussopimuksen tai 

Pääosakassopimuksen ehtojen mukaisesti, Sijoitussopimuksen osapuolet sitoutuvat olemaan 

käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Sijoittaja sitoutuu lisäksi olemaan 
käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan myös  (i) mikäli Antiosakkeita on 

luovutettu tai ollaan siirtämässä toisen vastaavin ehdoin Sijoitussopimuksen kanssa Osakeannin 

yhteydessä tehdyn sijoitus- ja vähemmistöosakassopimuksen ehtojen mukaisesti sekä (ii) tilanteissa, 
joissa Pääosakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkailla, Yhtiöllä tai kolmannella osapuolella on 

oikeus ostaa tai lunastaa osakkeita Pääosakassopimuksen osapuolena olevan osakkaan luovuttaessa 

osakkeitaan (etuosto-oikeus) tai rikottua työskentelyvelvoitettaan tai muita Pääosakassopimuksen 
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ehtoja. Näissä tilanteissa Yhtiön hallituksen ei myöskään tarvitse toimittaa Sijoitussopimuksen 

osapuolille ilmoitusta yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusoikeuden syntymisestä. 
 

Myötämyyntivelvollisuus 

 

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli Pääosakassopimuksen osapuolet hyväksyvät kolmannen 
osapuolen vilpittömässä mielessä tekemän tarjouksen ostaa vähintään 51% Yhtiön osakekannasta 

(poislukien Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat osakkeet) Pääosakassopimuksen ehtojen 

mukaisesti, sijoittajalla on velvollisuus myydä omistamansa Yhtiön osakkeet tällaiselle kolmannelle 
osapuolelle samalla osakekohtaisella hinnalla ja olennaisesti samoilla muilla ehdoilla kuin edellä 

mainitut tarjouksen hyväksyvät osakkeenomistajat. Mikäli kolmannelle osapuolelle myytävien 

Yhtiön osakkeiden määrä on alle 100% Yhtiön osakekannasta, (i) sijoittajan tulee myydä Yhtiön 
osakkeiden omistusosuuttaan vastaava osa (pro rata) ostettavista osakkeista ja (ii) Yhtiön osakkeiden 

kauppa voidaan toteuttaa osissa tarjouksen ehtojen mukaisesti. Selvyyden vuoksi, tällainen tarjous 

voi olla sopimus, jonka ovat neuvotelleet ja sopineet Yhtiön osakkeenomistajat 

Pääosakassopimuksen mukaisesti. 
 

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään edellä 

mainitussa myötämyyntivelvollisuuden aiheuttavassa osakekaupassa ja allekirjoittamaan puolestaan 
kaikki siihen liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät muut tarvittavat 

toimenpiteet. 

 
Myötämyyntioikeus 

 

Sijoitussopimuksen mukaan mikäli Yhtiön osakkeenomistajat (yhdessä tai erikseen) myyvät tai 

muuten siirtävät samanaikaisesti tai olennaisesti samanaikaisesti osakkeitaan yhdelle tai useammalle 
uudelle osakkeenomistajalle ja tällaiset osakkeet muodostavat vähintään 51% Yhtiön osakekannasta 

(poislukien Yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat osakkeet) (”Myyvä Osapuoli”), tällainen 

Myyvä Osapuoli on oikeutettu myymään tai muuten siirtämään osakkeensa vain, mikäli Yhtiön 
kaikki osakkeet tarjotaan ostettavaksi samalla, tai jos osakkeista maksettava hinta vaihtelee, 

korkeimmalla, hinnalla ja muutoin olennaisesti samoilla ehdoilla, mikäli muut Yhtiön 

osakkeenomistajat näin haluavat.   
 

Yhtiö ilmoittaa sijoittajalle Yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen kirjallisesti sijoittajan 

myötämyyntioikeudesta, sisältäen tiedon osakkeiden ostajasta sekä kauppahinnan ja muut kaupan 
olennaiset ehdot. Sijoittajan tulee ilmoittaa kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitun ilmoituksen 

lähettämisestä Myyvälle Osapuolelle, mikäli hän haluaa käyttää myötämyyntioikeuttaan.  

 

Pääosakassopimuksen osapuolet sitoutuvat Sijoitussopimuksen kohdan "Myötämyyntioikeus" 
mukaisten Myyvän Osapuolen oikeuksiin ja velvollisuuksiin Yhtiön allekirjoituksella. 

 

Listautuminen 

 

Mikäli Yhtiön osakkeet päätetään hakea kaupankäynnin kohteeksi pörssissä, monenkeskisessä 

kaupankäynnissä tai muulla markkinapaikalla (”Listautuminen”), sitoutuu sijoittaja 
Sijoitussopimuksen allekirjoituksella suorittamaan kaikki Yhtiön ja/tai järjestäjän vaatimat toimet 

Listautumiseen liittyen. 

 

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään 
Listautumisessa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen liittyvät asiakirjat ja yhtiöoikeudelliset 

päätökset sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet Listautumisen toteuttamiseksi.  

 
Yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään 

 

Sijoitussopimuksen allekirjoituksella sijoittaja hyväksyy, että Yhtiön osakkeet voidaan liittää arvo-
osuusjärjestelmään, mikäli Yhtiön hallitus näin päättää. Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen 

allekirjoituksella Edustajan edustamaan itseään kaikissa hänen osakkeidensa arvo-

osuusjärjestelmään liittämiseen liittyvissä toimissa, allekirjoittamaan puolestaan kaikki siihen 
liittyvät asiakirjat sekä suorittamaan muut tarvittavat toimenpiteet liittämiseen liittyen. Sijoittaja 

antaa suostumuksensa poiketa osakeyhtiölain 3 luvun 14 b §:n mukaisesta kolmen (3) kuukauden 

määräajasta ja Yhtiön tiedottamis- ja ilmoitusvelvollisuudesta Yhtiön päättäessä arvo-

osuusjärjestelmään siirtymisestä ja ilmoittautumisajasta. Sijoittaja valtuuttaa Edustajan tai hänen 
valtuuttamansa henkilön hakemaan sijoittajan osakkeiden kirjaamista sijoittajan arvo-osuustilille 

(jonka tiedot Sijoittaja sitoutuu toimittamaan Edustajalle tämän pyynnöstä) ja suorittamaan 
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tarvittavat toimenpiteet hänen osakkeidensa arvo-osuusjärjestelmään liittämiseen ja osakkeiden 

sijoittajan arvo-osuustilille kirjaamiseen liittyen. Mikäli sijoittaja ei toimita tarvittavia tietoja arvo-
osuustilistään, Edustajalla on oikeus avata arvo-osuustili sijoittajan nimiin. 

 

Jatkorahoitus 

 
Mikäli Yhtiön uusi tuleva rahoitus edellyttäisi Sijoitussopimuksen muuttamista tai uuden sijoitus- 

ja/tai osakassopimuksen allekirjoittamista, Sijoitussopimuksen osapuolet sopivat 

Sijoitussopimuksen allekirjoituksella, että mikäli Yhtiö allekirjoittaa uuden sijoitus- ja/tai 
osakassopimuksen tai muutossopimuksen Sijoitussopimukseen ja Edustaja  hyväksyy sen eikä se 

muuta sijoittajan Sijoitussopimuksen mukaisia oikeuksia ja/tai velvollisuuksia sijoittajan vahingoksi 

enempää kuin mitä voidaan kohtuudella edellyttää sijoituskierroksen luonne ja kokonaisehdot 
huomioiden, tällaisen muutoksen tai uuden sijoitus- ja tai osakassopimuksen katsotaan soveltuvin 

osin korvaavan Sijoitussopimuksen ja sitovan Sijoitussopimuksen osapuolia. Sijoittaja sitoutuu 

hyväksymään sen, että Sijoitussopimusta muutetaan vastaamaan muutoksia, jotka Yhtiön 

osakkeenomistajat ovat osakeyhtiölain mukaisin päätöksin tehneet Yhtiön yhtiöjärjestykseen 
(esimerkiksi uusia osakelajeja, varojenjakoetuoikeutta ja vastaavia uusiin osakkeisiin liittyviä 

oikeuksia koskevat päätökset), tai jotka koskevat muutoksia Sijoitussopimuksen kohtaan 

Myötämyyntivelvollisuus. 
 

Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan allekirjoittamaan 

Sijoitussopimuksen muutossopimuksen tai uuden sijoitus- ja/tai osakassopimuksen puolestaan. 
 

Osakkeiden hankinta sopimusrikkomuksessa 

 

Jos sijoittaja rikkoo Sijoitussopimusta olennaisesti eikä korjaa (sikäli, kun rikkomus Yhtiön arvion 
mukaan on korjattavissa) kyseistä rikkomusta 30 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen ilmoituksen 

Yhtiöltä, sijoittaja on velvollinen viipymättä myymään osan tai kaikki Antiosakkeensa Yhtiön 

esittämän kehotuksen mukaisesti. Antiosakkeet myydään Yhtiölle, muille osakkeenomistajille ja/tai 
kolmansille Yhtiön määrittelemällä tavalla. Antiosakkeiden hinta on niiden alkuperäinen 

hankintahinta tai mikäli rikkomus liittyy Myötämyyntivelvollisuuden toteuttamiseen ja mikäli 

Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä Antiosakkeista maksettava hinta olisi niiden alkuperäistä 
hankintahintaa alhaisempi, Myötämyyntivelvollisuuden yhteydessä maksettava hinta. 

 

Sijoittajan katsotaan rikkoneen Sijoitussopimusta olennaisesti, jos sijoittaja tai sen tosiasiallinen 
edunsaaja on asetettu kansainväliselle, ulkomaiselle tai kansalliselle pakotelistalle. Tällaisissa 

tapauksissa, jos Antiosakkeiden myynti ja osto, vastikkeen suorittaminen tai muu varojen saataville 

asettaminen ei ole lain, asetusten tai viranomaismääräysten sallimaa tai muuten kohtuudella 

mahdollista, Yhtiö voi mitätöidä kyseisen sijoittajan Antiosakkeet. 
 

Tarjottavien 

arvopaperien 

kokonaismäärä 

Tarjottavien arvopapereiden kokonaismäärä on 675.200 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 1.3.2023 

päättänyt Osakeannista ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 28.2.2023 saamansa valtuutuksen 
perusteella. 
 

Merkintähinta ja sen 

määrittämisen 

perusteet 

8,00 euroa Antiosakkeelta. Merkintähinta perustuu Yhtiön elinkaaren vaiheeseen, eli siirtymään 
tuotekehitysvaiheesta kohti kaupallista kasvuvaihetta. Yhtiö on onnistunut laskemaan teknologiaan 

liittyviä riskejä huomattavasti ja teknologian ainutlaatuisuus ja markkinatarve mahdollistavat 

Yhtiölle merkittävät kasvumahdollisuudet Yhdysvaltojen markkinoilla. Yhtiöön investoitu pääoma 

on onnistuttu hyödyntämään tehokkaasti kehittämällä teknologia kaupallistamisvaiheeseen sekä 
hankkimalla patenttisuojaa. Lisäksi Merkintähinnassa otetaan huomioon edellisten 

rahoituskierrosten arvostus sekä korkea inhimillinen pääoma. 

 

Sijoittajalta 

veloitettavat kulut 

Springvest Oyj:llä on oikeus periä sijoittajilta kolmen (3) prosentin suuruinen merkintäpalkkio 

10.03.2023 kello 23.59 mennessä tehdyistä sijoituksista ja neljän (4) prosentin suuruinen 

merkintäpalkkio, mikäli merkintä tehdään 10.03.2023 kello 23.59 jälkeen Osakeannin loppuun 
saakka. 

 

Merkintä- ja 

maksuehdot  

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja 
yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.  

 

Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja, joka on rekisteröity 1.3.2023 Yhtiön osakasluetteloon, saa 

Osakeannissa ensisijaisen merkintäetuoikeuden suhteessa uusiin sijoittajiin ("Etusija"). Etusija on 
voimassa 2.3.2023 - 3.3.2023 klo 12.00 välisenä aikana. 
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Osakeannissa merkinnän vähimmäiskoko on 200 Antiosaketta. Tämän jälkeen merkinnän koko voi 
nousta 200 osakkeen välein. 

 

Merkintäaika alkaa 2.3.2023 ja päättyy 24.3.2023. Yhtiön hallituksella on oikeus muuttaa 

Merkintäaikaa. 
 

Hallituksella on oikeus hyväksyä merkintöjä ja rekisteröidä merkittyjä Antiosakkeita 

kaupparekisteriin jo Merkintäajan kuluessa sen jälkeen, kun Osakeannin vähimmäismäärä 
(2.000.000 euroa), tai Yhtiön hallituksen kohtuulliseen harkintaan perustuva alhaisempi määrä, 

(”Vähimmäismäärä”) on tullut täyteen. 

 
Antiosakkeiden merkintä tapahtuu allekirjoittamalla Sijoitussopimus ja maksamalla Merkintähinta 

viiden (5) päivän kuluessa siitä kun sijoittaja on allekirjoittanut Sijoitussopimuksen. Yhtiön 

hallituksella on oikeus pidentää maksuaikaa. 

 
Yhtiöllä on oikeus hylätä sijoitus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen 

tai Järjestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti tai jos merkitsijä tai sen tosiasiallinen 

edunsaaja on pakotelistalla, rikoksista tuomittu tai muuten henkilönä sellainen, jonka merkintää 
Yhtiön hallitus ei ole halukas perustellusta syystä hyväksymään. Tällaisessa tilanteessa maksettu 

Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan Sijoitussopimuksen allekirjoittaneelle 

sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 
 

Osakeannissa sovelletaan seuraavia allokaatioperiaatteita mahdollisessa ylimerkintätilanteessa: 

1) TJT Technologies Oy:n enintään 300.800 euron suuruinen ja Sto-Rahoitus Oy:n enintään 

100.800 euron suuruinen merkintä Osakeannissa hyväksytään aina täysimääräisesti ja 
parhaalla etusijalla mahdollisessa ylimerkintätilanteessa.  

2) Mikäli Osakeanti ylimerkitään 2.3.2023 klo 12.00 mennessä, Antiosakkeet allokoidaan 

ensisijaisesti Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille hallituksen päättämällä tavalla ottaen 
huomioon merkitsijöiden Osakeantia edeltävä omistusosuus Yhtiössä.  

3) Tämän jälkeen Antiosakkeet allokoidaan lähtökohtaisesti Sijoitussopimusten 

allekirjoituspäivien mukaisessa järjestyksessä.  
 

Mikäli merkintä hylätään kokonaan tai osittain ylimerkintätilanteessa, maksettu Merkintähinta ja 

mahdollinen merkintäpalkkio hylätyn merkinnän osalta palautetaan merkitsijälle. Palautettaville 
varoille ei makseta korkoa. 

 

Merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa "Muut 

tarjouksen erityiset ehdot" mainitussa tapauksessa. 
 

Merkintöjen 

hyväksyminen ja 

arvopaperien 

toimittaminen 

sijoittajille  

 

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.  

 
Antiosakkeista ei anneta osakekirjoja Osakeannin yhteydessä. Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen 

allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja Antiosakkeista. Sijoittajalle toimitetaan 

viivytyksettä ote Yhtiön osakasluettelosta kyseisen sijoittajan Antiosakkeiden tultua rekisteröidyksi 
kaupparekisteriin. 

 

Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden tarjoamiseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja 

niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 
 

Muut tarjouksen 

erityiset ehdot 

 

 

Jos Osakeantiin liittyvää Sijoitusmuistiota täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen 

virheen, puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä 
sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ennen täydennyksen ilmoittamista 

sijoittajille ja joiden merkitsemiä Antiosakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, oikeus peruuttaa 

merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö 
ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet sijoittajalle sähköpostitse tai 

postitse samanaikaisesti mahdollisen Sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä 

peruutetaan, Merkintähinta ja mahdollinen merkintäpalkkio palautetaan sijoittajan merkinnän 
yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa. 

 

Asiakasvarojen 

hallinnointia koskevat 

tiedot 

Sijoittaja maksaa Merkintähinnan ja merkintäpalkkion Springvest Oyj:n erilliselle asiakasvaratilille 

(”Asiakasvaratili 1”). Tämän jälkeen Springvest Oyj siirtää merkintäpalkkiot toiselle 
asiakasvaratilille (”Asiakasvaratili 2”). Asiakasvaratili 1 yksilöidään sijoittajan ja Springvest Oyj:n 
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välisessä asiakassopimuksessa ja merkintälomakkeessa. Asiakasvaratili 1 ja Asiakasvaratili 2 on 

tarkoitettu ainoastaan Osakeannin Merkintähintojen ja merkintäpalkkioiden hallinnointiin. 
Springvest Oyj:llä on oikeus siirtää Yhtiölle Merkintähintoja Asiakasvaratili 1:ltä, kun 

Asiakasvaratili 1:llä olevat Merkintähinnat ovat vähintään 2.000.000 euroa. Springvest Oyj:llä on 

oikeus siirtää merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille kun vähintään 

Vähimmäismäärä on saavutettu ja siirretty Yhtiön tilille. Osakeannin päätyttyä kaikki siirtämättä 
olevat Merkintähinnat siirretään Asiakasvaratili 1:ltä Yhtiön tilille ja siirtämättä olevat 

merkintäpalkkiot Asiakasvaratili 2:lta Springvest Oyj:n tilille edellyttäen, että Osakeannin 

Vähimmäismäärä on saavutettu ja Merkintäaika on päättynyt tai Osakeanti on merkitty 
täysimääräisesti. 

 

Mikäli Osakeannin Vähimmäismäärää ei saavuteta, Springvest Oyj palauttaa Merkintähinnan ja 
merkintäpalkkion Asiakasvaratili 1:ltä ja Asiakasvaratili 2:lta sijoittajalle viivytyksettä.  

 

Arvopaperista 

mahdollisesti perittävä 

lähdevero ja selvitys 

siitä, huolehtiiko 

liikkeeseenlaskija 

lähdeveron perimisestä  

 

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa 

osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron 
määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kaikille 

muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin määrätä.  

 
Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-

tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa 

sijaitsevalle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.  
 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero- 

velvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja 

osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingon- 
saaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi 

kokonaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, 

että maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin- 
valtiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin 

edellytyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön 

osakkeet kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen 
sovellettava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.  

 

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus 
hallintarekisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta 

peritään lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen 

edellyttämä tätä suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle 

selvityksen kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, 
tiettyjen edellytysten täyttyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon 

sovellettavan verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät 

täyty, hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.  
 

Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  
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