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Yleiset ohjeet
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämän monenkeskisen kaupankäyntipaikan First North Finlandin 
(First North) First North Nordic –säännöt (Säännöt) edellyttävät kaupankäynnin kohteeksi haettavalta 
yhtiöltä (Yhtiö) yhtiöesitteen (Yhtiöesite) laatimista. Tämä asiakirja on malli due diligence -kysymysluet-
telosta (Kysymysluettelo), jonka pohjalta on tarkoitus kerätä tarpeelliset tiedot Yhtiöesitteen laatimista 
varten.

Kysymysluettelon tarkoitus on auttaa Yhtiötä keräämään kaupankäynnin kohteeksi haettavista osakkeis-
ta kaikki merkitykselliset tiedot, jotka Sääntöjen mukaan on sisällytettävä Yhtiöesitteeseen. Kysymysluet-
telon perusteella Yhtiö voi koota tietoja sellaisista sopimuksista, järjestelyistä, omaisuuseristä ja muista 
seikoista, jotka ovat olennaisia Yhtiön liiketoiminnan kannalta. Yhtiöesitteen laatimista varten on riittävää 
kerätä tiedot sellaisista sopimuksista tai järjestelyistä, jotka ovat voimassa tai sisältävät avoinna olevia 
velvoitteita osapuolille, jollei jokin päättänyt sopimus tai velvoite muutoin ole olennainen Yhtiön liiketoi-
minnan kannalta. Viittauksilla ”Yhtiöön” tarkoitetaan tässä Kysymysluettelolla myös Yhtiön mahdollisia 
tytäryhtiöitä, mikäli niitä koskevat seikat ovat Yhtiön liiketoiminnan kannalta olennaisia. Yhtiöesitteeseen 
sisällytettäviä hallituksen ja johtohenkilöiden tietoja sekä hallituksen vastuulausuntoa varten  saattaa olla 
tarkoituksenmukaista kerätä tiedot erillisellä kysymysluettelolla, johon henkilöitä pyydetään vastaamaan 
kirjallisesti.

Kysymysluettelon perusteella kerättyjen tietojen on myös tarkoitus antaa Yhtiön Hyväksytylle Neuvonan-
tajalle (HN) mahdollisuus Sääntöjen edellyttämällä tavalla varmistua muun muassa siitä, että

(1) Yhtiö täyttää First North -markkinapaikan kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat 
 vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä,
(2) Yhtiöesite laaditaan ja toimitetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ennen Yhtiön 
 osakkeiden ehdotettua ensimmäistä kaupankäyntipäivää,
(3) Yhtiöesite sisältää kaikki First Northin Sääntöjen edellyttämät tiedot, ja
(4) NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle tai HN:lle annettavat Yhtiöltä vaadittavat tiedot 
 laaditaan asianmukaisesti ja toimitetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Kysymysluettelon taulukkokentässä ”Relevantti Yhtiöesitteen otsikko” esitetään, minkä laadittavan Yh-
tiöesitteen otsikon alla kysymyksen perusteella kerättävä tieto voidaan johdonmukaisesti esittää. Mikäli 
kysymyksen kohdalla ei ole mainittu Relevanttia Yhtiöesitteen otsikkoa, on kysymys lisätty ensisijaisesti 
HN:n edellä esitettyjä velvollisuuksia silmällä pitäen. Vaikka kysymys ei suoraan antaisi aihetta sisällön-
tuottamiseen Yhtiöesitteeseen, tulisi kuitenkin jokaisen kysymyksen yhteydessä pohtia ovatko sen pe-
rusteella kerätyt tiedot olennaisia Yhtiön liiketoiminnan kannalta ja siten tarpeen kuvailla Yhtiöesitteessä. 
Erityistä huomiota on syytä kiinnittää havaittujen liiketoiminnallisten riskien kuvaamiseen Yhtiöesitteen 
kohdassa Riskitekijät. Osassa kysymyksistä pyydetään tietoja tietyltä ajalta, esimerkiksi kahdelta viimek-
si päättyneeltä tilikaudelta. Jos Yhtiön toimintahistoria on lyhyempi, tiedot kerätään tältä lyhyemmältä 
ajalta.

Kysymysluettelo on laadittu siihen tarkoitukseen, että Yhtiön osakkeet voidaan hakea monenkeskisen 
kaupankäynnin kohteeksi First Northilla. Keskeinen tekijä kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisessa on 
Sääntöjen noudattaminen ja niihin sisältyvien vaatimusten täyttäminen. Kysymysluettelon laatimisessa 
nämä asiat on pidetty etualalla, jolloin kysymysluettelon soveltuvuudesta mihinkään muuhun tarkoituk-
seen ei ole varmuutta.
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