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Listautujan käsikirja

Mallidokumentaatio  
First North -listautumista varten

Yritys voi hyötyä merkittävästi osakkeidensa hakemisesta julkisen tai 
monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi. Tärkein syy listautumiselle 
on usein pääoman hankkimisen helpottaminen kasvun ja investointien 
turvaamiseksi, mutta tämän lisäksi listatun yrityksen osakkeita on esi-
merkiksi houkuttelevampaa käyttää maksuvälineenä yritysostoissa, niille 
on olemassa kauppapaikka ja yhtiölle markkinoilla määritelty markkina-
arvo, yhtiön näkyvyys sekä tunnettuus lisääntyvät ja osakepohjaisten 
kannustinjärjestelmien houkutteleva käyttö palkitsemisessa helpottuu.

Seuraavat mallit on laadittu osana Pörssisäätiön Listautumisten edis-
tämisprojektia yhteistyössä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n, 
Nordea Pankki Oyj:n ja PricewaterhouseCoopers Oy:n kanssa. Työhön 
ovat osallistuneet myös Finanssivalvonta ja NASDAQ OMX Helsinki Oy.    
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Työkaluja listautumiseen 

Mallit on laadittu helpottamaan yritysten listautumista NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monen-
keskiselle markkinapaikalle First North Finlandille (”First North”) tarjoamalla työkalut tarvittavan tiedon 
kokoamiseen ja järjestämiseen sekä rungon vaaditulle yhtiöesitteelle. Tarkoitus on madaltaa listautumis-
kynnystä osoittamalla, millaisia asiakirjoja First North –listautumiseen käytännössä vaaditaan ja millaisia 
selvityksiä yhtiössä tehdään ennen listautumista.

Mallidokumentaatioon sisältyy (1) malli First Northin sääntöjen mukaan laadittavasta yhtiöesitteestä, (2) 
malli listautumisedellytysten ja yhtiöesitteen tietojen varmistamista varten tehtävän tarkastuksen (due 
diligence) kysymysluettelosta sekä (3) kuvitteellinen esimerkki yhtiöesitteen jaksoista ”Markkina- ja toi-
mialakatsaus”, ”Katsaus Yhtiön talouteen” sekä ”Huomioita taloudellisesta kehityksestä”. 

Kysymysluettelon perusteella yritys voi koota merkitykselliset tiedot sen organisaatiosta sekä sopimuk-
sista, järjestelyistä, omaisuuseristä yms, jotka ovat olennaisia sen liiketoiminnan kannalta. Kysymys-
luettelon mukaan kerättyjen tietojen on tarkoitus helpottaa yhtiöesitteen laatimista sekä First Northiin 
listautumista hoitavan Hyväksytyn Neuvonantajan selvitystyötä. Kysymysluettelo on esimerkki. Yhtiö ja 
Hyväksytty Neuvonantaja sopivat käytännössä toteutettavan selvityksen laajuudesta.

Kysymysluetteloon saattaa siten olla tarpeen lisätä kysymyksiä, jotta kaikki sellaiset merkitykselliset tie-
dot tulevat selvitettyä, jotka First Northin sääntöjen mukaan on sisällytettävä yhtiöesitteeseen. Yhtiö- ja 
toimialakohtaiset asiat on huomioitava kysymysluettelomallin käytössä. 

Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain (”AML”) 2 luvun 3 §:ssä 
2 tarkoitettua esitettä 

koskevia säännöksiä, vaan sen sisältöä sääntelevät First Northin säännöt. Yrityksellä on kuitenkin AML 
2 luvun 2 §:n 

3 mukaan velvollisuus pitää sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin 
arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista, jos se hakee arvopaperin ottamista monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteeksi. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopaperien tarjoamisessa yleisölle eikä listautumises-
sa Helsingin Pörssiin tai muulle säännellylle markkinapaikalle, vaan tätä varten on laadittava täydellinen 
AML:n ja EU:n esiteasetuksen mukainen esite.4  

Yhtiö- ja toimialakohtaiset seikat on huomioitava myös yhtiöesitemallin käytössä. Yhtiöesitemalli on 
laadittu First Northin säännöissä asetettujen sisältövaatimusten sekä markkinoilla syntyneen käytännön 
mukaiseksi, mutta mallin soveltuvuutta sellaisenaan on aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Yhtiöesitteen ”Verotus Suomessa” -osio sisältää ajantasaista tietoa verotuksesta mallidokumentaation 
laatimishetkellä. Vero-osion tiedot tulisi aina tarkistaa ja tarvittaessa päivittää yksilöllisen yhtiöesitteen 
laatimisen yhteydessä. 

Yhtiön ja sen käyttämän Hyväksytyn Neuvonantajan vastuun kannalta on suositeltavaa, että kysymys-
luettelon mukaisten tietojen tarkastuksessa ja yhtiöesitteen laatimisessa turvaudutaan riittävään asian-
tuntemukseen.

2 Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan esitteestä säädetään 1.7.2012 voimaan tulevaksi kaavaillun uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvussa.
3 Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan vastaavasta velvollisuudesta säädetään uuden arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä.
4 Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan uuden arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan  
Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 5 000 000 euron suuruinen määrä ja arvopaperit haetaan 
kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan 
kaupankäyntisääntöjen mukainen yhtiöesite. 

Ohjeita yhtiöesitemallin käyttämiseen
Yhtiöesitemallia käytettäessä tulee pitää mielessä, että kaikkia mallidokumentin sisältämiä kohtia ja otsi-
koita ei välttämättä tarvitse säilyttää lopullisessa yhtiöesitteessä. Ylä- tai alakohtia voi olla tarpeen lisätä 
tai poistaa riippuen siitä, mikä on olennaista yhtiön liiketoiminnan ja siten listattavien osakkeiden arvon 
kannalta. Yhtiöesitteen sisällön rakennetta mietittäessä on suositeltavaa käyttää myös Nasdaq OMX:n 
First North internet-sivuilla olevia dokumentteja, erityisesti yhtiöesitteen tarkistuslistaa.

Edellä sanotun jälkeen on tärkeä painottaa, että First Northin säännöt asettavat tietyt vaatimukset 
yhtiöesitteen sisällölle. Yhtiöesitemallia on pyritty laatimaan niin, että se noudattaisi kaikkia sääntöjen 
sellaisia vaatimuksia, joihin on mahdollista ottaa kantaa ilman tietoa kyseeseen tulevan yhtiön liiketoi-
minnasta. Näin ollen yhtiöesitemallista ei myöskään tule poistaa kohtia harkitsematta sen vaikutusta 
First Northin sääntöjen noudattamiseen. Kaikkia hakasulkeissakin olevia kohtia voidaan pitää syntyneen 
markkinakäytännön mukaisina ja siten niiden säilyttäminen yhtiöesitteessä on lähtökohtaisesti suositel-
tavaa edellyttäen, että kohta on relevantti myös yksittäisen yhtiön liiketoiminta huomioiden. Yhtiöesite-
mallin käyttäjän tätä punnintaa helpottamaan esitämme alla selvityksen yhtiöesitemallissa käytetystä 
merkistöstä:

TEKSTI  Pääotsikkoehdotus, joka liittyy vahvasti vaadittuun tai markkinoilla käytettyyn
  tapaan esittää tietoja yhtiöesitteessä. Suositellaan muutettavaksi vain 
  perusteellisen harkinnan jälkeen.

[TEKSTI] Harkinnanvarainen pääotsikkoehdotus, joka voidaan muuttaa tai poistaa, 
  mikäli sen alle tuotettava tieto ei anna lisäarvoa yhtiöesitteelle 
  kokonaisuutena.

[Teksti]  Harkinnanvarainen otsikkoehdotus, joka voidaan muuttaa tai poistaa, 
  mikäli sen alle tuotettava tieto ei anna lisäarvoa yhtiöesitteelle
  kokonaisuutena.

[Teksti]  Harkinnanvarainen alaotsikkoehdotus, joka voidaan muuttaa tai
  poistaa, mikäli sen alle tuotettava tieto ei anna lisäarvoa yhtiöesitteelle
  kokonaisuutena.

Teksti  Tekstiehdotus, joka vahvasti liittyy vaadittuun tai markkinoilla käytettyyn
  tapaan esittää tietoja yhtiöesitteessä. Suositellaan muutettavaksi vain
  perusteellisen harkinnan jälkeen.

[Teksti]  Harkinnanvarainen tekstiehdotus, joka voidaan muuttaa tai poistaa, 
  mikäli siinä kerrottava tieto ei sovellu tai anna lisäarvoa yhtiöesitteelle
  kokonaisuutena.

[Teksti ]  Kuvailevia asiasanoja annettu ohjaamaan kyseiseen kohtaan 
  tuotettavaa tekstiä.

Ohjeet kysymysluettelomallin käyttöön löytyvät kyseisen dokumentin (”Due diligence kysymysluettelo 
tietojen keräämiseen NASDAQ OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista  
varten”) kohdasta ”Yleiset ohjeet”.


