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Yhtiöesitepohja
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Yhtiöesite [Yhtiö] osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitä-
mälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle

[YHTIÖN NIMI ]

[Soveltuva kuvitus, logo tms.]

[päivämäärä ]

First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva  
pörssi. First North -yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla.  
First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia 
sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkki-
noiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty  
Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Certified Adviser tekee arvioinnin  
kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin 
kohteeksi ottamisesta.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Ensimmäinen kaupankäyntipäivä NASDAQ OMX First Northissa:  [pp.kk.vuosi]

Seuraava varsinainen yhtiökokous:    [pp.kk.vuosi]

TIETOJA OSAKKEESTA

Lyhenne:    [xxx]

ISIN-koodi:    [xxx]

TALOUDELLISTA INFORMAATIOTA KOSKEVIA PÄIVÄMÄÄRIÄ

Seuraavan tilintarkastetun tai tilintarkastamattoman tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen  
julkistamispäivä:

[Tilinpäätöstiedote]     [julkistamispäivä]

Liitetyt asiakirjat

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus [edelliseltä tilikaudelta]

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus [toiseksi edelliseltä tilikaudelta]

[Edellä mainitut dokumentit voidaan joko liittää yhtiöesitteeseen tai esittää erillisinä asiakirjoina.]

Yhtiön taloudellinen katsaus [viimeisin] 

[Vuosikertomus [edelliseltä tilikaudelta] ]

[Vuosikertomus [toiseksi edelliseltä tilikaudelta] ]

MÄÄRITELMÄT

[Tässä voidaan määritellä esim. ”Yhtiö”, ”Listautuminen” ”Yhtiöesite”, ”First North” yms.] [”First Northil-
la” tarkoitetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämää monenkeskistä markkinapaikkaa First North 
Finlandia.]

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA (CERTIFIED ADVISER)

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii [pp.kk.vuosi] tehdyn sopimuksen perusteella [Hyväksytyn 
Neuvonantajan nimi].

MARKKINATAKAAJA [jos sellaista käytetään]

Yhtiön Markkinatakaajana toimii [pp.kk.vuosi] tehdyn sopimuksen perusteella [Markkinatakaajan nimi].

[TALOUDELLINEN NEUVONANTAJA]

[Tiedot mahdollisesta taloudellisesta neuvonantajasta]
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YHTIÖESITTEEN SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä yhtiöesite Yhtiöesite on laadittu Yhtiön [osakkeen/osakkeiden] hakemiseksi monenkeskisen 
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -mark-
kinapaikalle. Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain (1989/495) 2 luvun 3 §:ssä1  
tarkoitettua esitettä koskevia säännöksiä taikka esitedirektiivin (2003/71/EY) säännöksiä. Yhtiö-
esitettä ei voida käyttää arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle  tai hakemiseksi kaupankäynnin 
kohteeksi pörssilistalla tai muulla säännellyllä markkinalla, vaan First North Nordic -sääntöjen 
mukaisesti monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. Yhtiöesitettä 
ei tule tulkita suositukseksi ostaa arvopapereita tai arvopapereiden markkinoinniksi. Yhtiöesite 
ei välttämättä sisällä kaikkea Yhtiön liiketoiminnastaan julkaisemaa tietoa. Sijoittajia kehotetaan 
tutustumaan myös Yhtiön julkaisemiin tiedotteisiin.

Tässä Yhtiöesitteessä ”Yhtiö”, ”l” ja ”l-konserni” tarkoittavat l Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä  
yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan l Oyj:tä  
tai tiettyä tytäryhtiötä tai liiketoimintaa. [Kaikki rahalliset arvot on ilmoitettu euroissa, ellei  
asiayhteydessä muutoin ilmoiteta.]

Yhtiöesitteeseen liittyvät oikeudelliset asiat määräytyvät Suomen lain mukaan ja mahdollisia 
siihen liittyviä riitoja tullaan käsittelemään eksklusiivisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

1) Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan esitteestä säädetään uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvussa. Hallituksen esityksen 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 monen-
keskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan kaupankäyntisääntöjen mukainen 
yhtiöesite. 

YHTIÖ LYHYESTI (n. 1 sivu)

[Tässä tulisi esittää lyhyt yhteenveto seuraavista Yhtiöesitteen jaksoista: yhtiön liiketoiminnan kuvaus, 
katsaus yhtiön talouteen sekä hallitus, johto ja tilintarkastajat.]

[Toimintakuvaus]

[Lyhyt kuvaus seuraavista asioista:

• Perustamisvuosi
• Toimiala
• Maantieteelliset markkinat, joilla yhtiö toimii
• Mahdolliset brändit
• Yms.]

[Toiminta-ajatus]

[xxx]

[Visio]

[xxx]

[Taloudelliset tavoitteet]

[Esim. omavaraisuus-/nettovelkaantumis-/liikevaihdollinen tavoite tms.]

[Yhtiön johto ja tilintarkastajat]

Yhtiöesitteen päivämääränä hallitukseen kuuluu [hallituksen jäsenten nimet ja asemat] sekä toimitusjoh-
tajana toimii [toimitusjohtajan nimi ja asema]. Yhtiökokouksen [pp.kk.vuosi] valitsemana tilintarkastajana 
toimii [tilintarkastajan nimi] sekä päävastuullisena tilintarkastajana [tilintarkastajan nimi].

[Listautuminen NASDAQ OMX First Northiin]

Yhtiön tavoittelema ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on [pp.kk.vuosi].

[Mainittava mahdollisesta aikaisemmassa listautumisesta ennen First Northille hakeutumista.]
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RISKITEKIJÄT (n. 2 sivua)

Yhtiön toimintaan liittyy useita riskejä, jotka voivat vaikuttaa sen tulokseen tai taloudelliseen asemaan 
vaihtelevissa määrin. Arvioitaessa Yhtiön tulevaa kehitystä on tuloskasvun lisäksi tärkeää huomioida 
relevantit riskitekijät. Kaikkia riskitekijöitä ei voida kuvata tässä jaksossa, vaan riskitekijöitä tulee arvioida 
yhdessä muun tässä Yhtiöesitteessä esitetyn informaation kanssa sekä markkinaolosuhteet huomioi-
den. Alla oleva kuvaus Yhtiön toimintaan liittyvistä riskeistä ei ole tyhjentävä eikä riskien esitysjärjestys 
ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.

[Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit]

[Kuvaus riskeistä, jotka liittyvät:
• Korkoriskiin
• Talouden ylikuumentumiseen/hidastumiseen
•	 Inflaatioon
• Yms.]

[Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä]

[Kuvaus riskeistä, jotka liittyvät:
• Toimituksiin
• Alihankkijoihin
• Yhtiön muihin olennaisiin sopimussuhteisiin/lisensseihin/toimilupiin
• Yhtiön lyhyeen toimintahistoriaan
• Yhtiön esittämiin tulevaisuudennäkymiin
• Yms.]

[Rahoitusriskejä/taloudellisia riskejä]

[Kuvaus Yhtiön rahoitukseen liittyvistä:
• Valuuttariskeistä
• Vastapuoli-/luottoriskeistä
• Pääoman saatavuusriskistä
• Yms.]

[Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä]

[Kuvaus Yhtiön osakkeen arvostukselle relevanteista riskeistä:
• Yleinen osakkeiden markkinariski
• Likviditeettiriski
• First North -kaupankäyntipaikkaan liittyvä riski
• Osakkeen kurssivaihteluihin liittyvä riski
• Yms.]

[Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt his-
toriallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tulok-
sentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Yhtiön osakekurssiin negatiivisesti riippumatta 
todellisesta Yhtiön todellisesta tuloksentekokyvystä. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Yhtiöön 
sijoittamiseen liittyy korkea riski ja että osakkeen positiivisesta kurssikehityksestä ei ole varmuutta. Osa-
kekurssiin voi vaikuttaa myös monia ulkoisia tekijöitä toiminnan kehityksen lisäksi. Näitä ulkoisia tekijöitä 
voivat esimerkiksi olla vallitseva suhdanne ja markkinatilanne.]

[Sijoittajien kiinnostusta Yhtiöön, aktiivisuutta kaupankäynnissä Yhtiön osakkeilla ja/tai sitä, kuinka 
kaupankäynti osakkeilla tulee jatkumaan, ei voida ennustaa. Mikäli aktiivinen ja likvidi kaupankäynti ei 
toteudu tai ole jatkuvaa, sijoittajien voi olla vaikeaa myydä omistuksensa Yhtiössä. First North yhtiöiden 
osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevilla arvopa-
pereilla.] 

KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HAKEUTUMISEN TAVOITTEET (n. ¼ - ½ sivua) 

Yhtiö tavoittelee kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisella First Northissa [esim. osakkeidensa likvidi-
teetin parantamista. Tätä likviditeettiä tarvitaan mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä. Pääoma-
markkinoita voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen, yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin 
henkilökunnan kannustepalkkioihin.]

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO

Toteamme, että yhtiöesitteessä esitetyt tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja että yhtiöesit-
teessä ei parhaan tietomme mukaan ole sellaisia puutteita, jotka saattaisivat vääristää yhtiöesitteen 
antamaa kuvaa ja että kaikki oleelliset tiedot hallituksen kokouksien pöytäkirjoista, tilintarkastajien rapor-
teista yhtiölle ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät yhtiöesitteeseen.

[paikka, pp.kk.vuosi]

[YHTIÖN NIMI]

Hallitus
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS (n. 2-3 sivua)

[Ks. esimerkkikuvaus Sarin Kukkakauppa Oy:stä]

Toimialakatsaus

[Keskeisten liiketoimintojen ja niiden markkinoiden kuvaus (relevantin markkinan rajaus):

• Kuvaus siitä, mitä yhtiö pääasiassa tekee ja missä
• Liikevaihdon jakautuminen maantieteellisesti sekä toiminnoittain
• Liiketoimintasegmentin stereotyyppisen asiakkaan kuvaus

Tavoitteena on määrittää riittävällä ja relevantilla tavalla keskeisimmät markkinasegmentit]

[Määriteltyjen keskeisten markkinasegmenttien historiallinen kehitys ja tulevat näkymät:

• Tuotava esille ja havainnollistaa keskeisimmät indikaattorit ja alla olevat trendit, jotka vaikuttavat 
 yhtiön markkinasegmenttien kehittymiseen
• Tuotava esille, missä markkinat ovat olleet, mikä on niiden tulevaisuuden suunta, ja miksi näin
 tapahtuu

Tavoitteena on määrittää, miten keskeisten indikaattorien muutokset ovat aiemmin vaikuttaneet yhtiön 
keskeisimpiin markkinoihin ja miten oletetut muutokset vaikuttavat relevanttiin markkinoihin tulevaisuu-
dessa, mukaan lukien liiketoiminnan kustannusten ja myytävien tuotteiden/palveluiden hintakehitys.]

Kilpailutilanne

[Markkinoiden kilpailutilanne:

• Nimettävä merkittävimmät kilpailijat jokaisessa määritellyssä markkinasegmentissä 
 (tai vähintään suurimmissa/tärkeimmissä segmenteissä)
• Arvioitava määriteltyjen markkinasementtien koko
• Yhtiön asemointi merkittävimpiin kilpailijoihin nähden. 
 (Kuvioita tulisi käyttää havainnollistamisen tukena, jos mahdollista).
• Lyhyt kuvaus yhtiön kilpailueduista verrattuna kilpailijoihin]
 

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS (n. 3-5 sivua)

[Historia]

[xxx]

[Toiminta-ajatus ja toiminnan keskeiset periaatteet]

[xxx]

[Visio]

[xxx]

[Strategia]

[xxx]

[Taloudelliset tavoitteet]

[Omavaraisuus-/nettovelkaantumis-/liikevaihdollinen tavoite tms.]

[On huomattava, että yhtiöesitteen lukijalle tulee korostaa sitä, että taloudelliset tavoitteet ovat eri asia 
kuin taloudelliset ennusteet eikä tavoitteita tule pitää ennusteina tulevasta taloudellisesta kehityksestä.]

Organisaatio

[Konsernikuvaus, oikeudellinen rakenne (esim. kaaviona) yms.]

[Tuotteet/palvelut]

[xxx]

[Merkittävimmät tehdyt ja tulevat investoinnit]

[xxx]

[Oikeudenkäynnit]

[xxx]

Merkittävät sopimukset ja patentit

[xxx]

[Vakuutukset]

[xxx]

[Muut liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat]

[xxx]
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KATSAUS YHTIÖN TALOUTEEN (n. 2-3 sivua)

[Ks. esimerkkikuvaus Sarin Kukkakauppa Oy:stä]

Alla esitetään tiivistelmä Yhtiön taloudellisesta kehityksestä tilikausilta [pp.kk.vuosi – pp.kk.vuosi] ja 
[pp.kk.vuosi – pp.kk.vuosi]. Lukuun ottamatta tilinpäätöksiä [vuosi] ja [vuosi] muut tiedot ovat tilintar-
kastamattomia. Tilinpäätökset [vuosi] ja [vuosi] on tarkastanut [tilintarkastajan nimi] ja ne ovat liitteinä. 
Tilintarkastuskertomukset sisältyvät vuosikertomuksiin kultakin vuodelta ja ne eivät sisällä huomautuksia 
[jos huomautuksia, ne on selostettava]. Alla esitetyt tilinpäätöstiedot on laadittu [kansainvälisten tilin-
päätösstandardien (IFRS)/ suomalaisen kirjanpitosääntelyn] mukaisesti. 

[Esitettävä mieluiten taulukkomuodossa kahdelta edelliseltä tilikaudelta Yhtiön:
• Tulosluvut
• Taseluvut
• Tunnusluvut
• Kassavirtalaskelma
• Jos uusinta tilinpäätöstä tuoreempia osavuosilukuja on julkaistu, ne olisi hyvä esittää]

[Jos Yhtiö kuuluu konserniin, luvut esitettävä konsernitasolla.]

 

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ (n. 2-3 sivua)

[Ks. esimerkkikuvaus Sarin Kukkakauppa Oy:stä]

[Kuvaus taloudellisen aseman yleisestä kehityksestä kahden vuoden aikana, tilikausien vertailua] 

[Huomioita viimeaikaisesta taloudellisesta kehityksestä]

[Kausivaihtelut]

[xxx]

[Liikevaihto]

[xxx]

[Liiketoiminnan kulut]

[xxx]

[Poistot]

[xxx]

[Liikevoitto]

[xxx]

[Tuloverot]

[xxx]

[Tilikauden voitto]

[xxx]

[Huomioita taloudellisesta kehityksestä [edellinen tilikausi verrattuna toiseksi edelliseen tilikauteen]]

[Liikevaihto]

[xxx]

[Liiketoiminnan kulut]

[xxx]

[Poistot]

[xxx]

[Liikevoitto]

[xxx]

[Tuloverot]

[xxx]

[Tilikauden voitto]

[xxx]
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[Arvio lähitulevaisuuden kehityksestä]

[Tässä kohdassa tulee varoa, ettei tavoitteita esitetä tulevaisuuden ennusteina. Jos esitetään tulevaisuu-
den näkymiä tai tulosennusteita, tulisi niille esittää perustelut. Erityisesti, mikäli halutaan antaa euromää-
räisiä tai muuten laskettavissa olevia arvioita, tulee nämä arviot perustella.]

[Rahoitus, maksuvalmius ja pääomalähteet]

[Rahavirrat ja rahoitustarve]

[Kuvaus:
• Rahoituslähteistä
• Rahavirroista
• Tavasta, jolla rahoituksen saatavuus on varmistettu
• Siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi 
 vähintään kahdentoista kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien, jos Yhtiöllä
 ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä. Yhtiöesitteestä tulee lisäksi selvästi ilmetä, milloin Yhtiö
 odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen asti.]

[Tasetietoja]

[Varat]

[xxx]

[Oma pääoma ja velat]

[xxx]

[Investoinnit]

[xxx] 

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Hallitus

[Hallituksen puheenjohtajan nimi]
Hallituksen puheenjohtaja [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi   [vuosi]
Koulutus   [xxx]
[Tehtävä]   [Päätoimi Yhtiön ulkopuolella]

Aiempi työkokemus:  [xxx]

Nykyiset luottamustoimet: [xxx]

Omistus yhtiössä:  [xxx]

[Hallituksen jäsenen nimi]
Hallituksen jäsen  [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi   [vuosi]
Koulutus   [xxx]
[Tehtävä]   [Päätoimi Yhtiön ulkopuolella]

Aiempi työkokemus:  [xxx]

Nykyiset luottamustoimet: [xxx]

Omistus yhtiössä:  [xxx]

[Hallituksen jäsenen nimi]
Hallituksen jäsen  [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi   [vuosi]
Koulutus   [xxx]
[Tehtävä]   [Päätoimi Yhtiön ulkopuolella]
 
Aiempi työkokemus:  [xxx]

Nykyiset luottamustoimet: [xxx]

Omistus yhtiössä:  [xxx]

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä/muu johto

[Toimitusjohtajan nimi]
Toimitusjohtaja   [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi   [vuosi]
Koulutus   [xxx]

Aiempi työkokemus:  [xxx]



30 31

Listautujan käsikirja

Nykyiset luottamustoimet: 
[xxx]

Omistus yhtiössä: [xxx]

[Johtoryhmän/muun johdon jäsenen nimi]
[Johtoryhmän jäsen] [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi  [vuosi]
Koulutus  [xxx]
Vastuualue  [xxx]
Tehtävä   [Päätoimi Yhtiön ulkopuolella]

Omistus yhtiössä: [xxx]

[Johtoryhmän/muun johdon jäsenen nimi]
[Johtoryhmän jäsen] [pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi  [vuosi]
Koulutus  [xxx]
Vastuualue  [xxx]
Tehtävä   [Päätoimi Yhtiön ulkopuolella]

Omistus yhtiössä: xxx]

Eräitä tietoja hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä

Tiedot konkurssi- ja selvitystilamenettelyistä ja petoksiin liittyvistä tuomioista/vireillä olevista
menettelyistä

[Laadittaessa malliyhtiöesitettä oletuksena on ollut, että Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön johto ei ole 
syyllistynyt alla mainittuihin menettelyihin. Alla olevaa tekstiä tulee kuitenkin muokata tapauskohtaisesti, 
mikäli yksi tai useampi Yhtiön johtoon kuuluvista henkilöistä on syyllistynyt alla mainittuihin menettelyi-
hin.]

Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä yksikään hallituksen tai johtoryhmän jäsenistä taikka toimitusjohtaja 
ei ole Yhtiön käsityksen mukaan viiden viime vuoden aikana:

• saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin, 
• toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut
 johtoon sellaisessa yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen, tai 
• ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai 
 seuraamuksen kohteena tai saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan 
 minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa.

Lähipiiriliiketoimet

[Kuvaus liiketoimista Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden, hallituksen jäsenten tai näiden määräysval-
tayhteisöjen, tai edellä mainittuihin liittyvien henkilöiden, merkittävien omistajien tai samaan konserniin 
kuuluvien yritysten kanssa. Lähipiiriliiketoimi voisi olla kyseessä esimerkiksi tilanteessa, jossa yhtiön 
pääkonttori vuokrataan yhtiön pääomistajalta.] 

[Yhtiön johtaminen]

[Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Lisäksi Yhtiön toimintaa sääntelee 
yhtiöjärjestys, [esim. hallituksen työjärjestys ja ohjeet toimitusjohtajalle].]

[Kuvaus esim. hallituksen kokouksista, hallitusten jäsenten valinnasta, hallituksen työjärjestyksestä, 
valiokunnista yms.]

Tilintarkastajat

[Tilintarkastajan sekä päävastuullisen tilintarkastajan nimi sekä tiedot näiden valinnasta]
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OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE (n. 2 sivua)

Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön osakepääoma oli [xxx] euroa ja se jakautui [xxx] osakelajei-
hin. Yhtiöllä on yksi arvo-osuusmuotoinen osakesarja. Yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakemäärä on 
[xxx]. [Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.]

Kannustinjärjestelmät

[Kuvaus Yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä]

Johdon palkitseminen

[Kuvaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle edellisenä tilivuotena maksetuista palkkioista]

Osingonjakopolitiikka

[Kuvaus Yhtiön osingonjakopolitiikasta]

Osakkeenomistajat

[Tiedot Yhtiön osakkeenomistajien lukumääristä sekä suurimmista osakkeenomistajista  
(suppea taulukko)]

[Tiedot Yhtiön omien osakkeiden omistuksesta]

[Tieto siitä, omistaako Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja Yhtiön osakkeita]

Osakepääoman kehitys

[Kuvaus osakepääoman kehityksestä (sekä osakekurssin kehityksessä, jos osake ollut listattuna aikai-
semmin.)

• Markkinakäytäntönä on joko kirjallinen kuvaus toteutetuista anneista/muutoksista  
 osakepääomassa,  jos niitä ollut vain muutamia. Jos muutoksia on ollut useita, tiedot 
 on esitetty taulukkomuotoisena.]

[Mikäli relevanttia:

• Yhtiökokouksen antama valtuutus osakeantiin
• Tiedot markkinatakauksesta
• Tiedot mahdollisista osakassopimuksista sekä osakkeiden luovutukseen liittyvistä rajoituksista]

 

YHTIÖJÄRJESTYS

[Kopio yhtiöjärjestyksestä] 
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[VEROTUS SUOMESSA (n. 2 sivua)]

[Yhtiöesitteen ”Verotus Suomessa” -osio on laadittu tilanteen 7.5.2012 mukaan ja osio sisältää ajanta-
saista tietoa verotuksesta mallidokumentaation laatimishetkellä. Vero-osion tiedot tulisi aina tarkistaa ja 
tarvittaessa päivittää yksilöllisen yhtiöesitteen laatimisen yhteydessä.]

[VEROTUS]

Yleistä

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolain-
säädäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yh-
teenveto on yleisluontoinen, se ei ole tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden 
kuin Suomen verolainsäädäntöä. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti verovelvollisiin luonnollisiin 
henkilöihin ja osakeyhtiöihin, ellei toisin nimenomaisesti mainita.

Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Osakkeiden han-
kintaa, omistamista ja luovuttamista koskevista Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista.

Seuraavassa ei käsitellä sellaisia osakkeiden omistajien tai haltijoiden erityisiä veroseuraamuksia, jotka 
liittyvät muun muassa erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimin-
taa harjoittamattomiin yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin taikka avoimiin yhtiöihin tai kommandiitti-
yhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Osinkojen verotus

Osinkotulojen verokohtelun määrää se, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Julkisesti 
noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena:

• AML 1:3:ssä tarkoitetussa julkisessa kaupankäynnissä tai rahoitusvälineiden markkinoista 
 annetussa direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetulla muulla säännellyllä markkinalla
• muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen
 ulkopuolella tai
• direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan 
 talousalueella, edellyttäen että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta
 tai sen suostumuksella.

First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntipaikka, joten Yhtiön osinkotulojen verotuk-
seen soveltuu säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista. 5 

5  Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan osinkotulojen verokohtelun määrää se, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Julkisesti 
noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena: kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa ( / ) 
tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella tai 
direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä Euroopan talousalueella, edellyttäen että osake on otettu kaupankäyn-
nin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella. First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntipaikka, joten Yhtiön 
osinkotulojen verotukseen soveltuu säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista.

Luonnolliset henkilöt

Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotu-
loista 70 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan kiinteän 30 prosentin verokannan (32 
prosenttia yli 50 000 euron pääomatulojen osalta) mukaan, ja loput 30 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksamasta osingosta peri-
tään lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osin-
gon maksamisen yhteydessä. Lähdeveron määrä on tällä hetkellä 30 prosenttia, ellei sovellettavassa 
verosopimuksessa toisin määrätä. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetusta osingosta peritään 
verosopimuksen mukainen lähdevero, kuitenkin aina vähintään 15 prosenttia edellyttäen, että osingon 
saaja asuu verosopimusvaltiossa. Tällainen menettely edellyttää kuitenkin, että ulkomainen omaisuu-
denhoitaja on merkitty verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka 
kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, 
että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on suomalaisen tilinhoitajayhteisön kanssa sopimus osakkeiden 
säilyttämisestä. Vaihtoehtoisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvan rajoitetusti 
verovelvollisen verotukseen voidaan soveltaa verotusmenettelylain säännöksiä. 

Suomalaiset osakeyhtiöt

Osingot, joita noteerattu yhtiö saa toiselta noteeratulta yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. 
Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on 
verotettavaa tuloa 75 prosenttia loppuosan ollessa verovapaata tuloa. Tällaista sijoitusomaisuutta voi 
olla ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla.

Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö (yksityinen osakeyhtiö) saa noteeratulta yhtiöltä ovat 
lähtökohtaisesti 75 prosenttisesti verotettavaa tuloa loppuosan ollessa verovapaata tuloa. Jos kuitenkin 
listaamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan noteeratun yhti-
ön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko verovapaata edellyttäen, että osakkeet eivät 
kuulu osakkeen omistajan sijoitusomaisuuteen.

Suomen verolainsäännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa asuvalle ja kotivaltiossaan tuloveronalaiselle emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2 ar-
tiklan mukaiselle ulkomaiselle yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa 
jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin vero-
vapaita tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin 
jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Euroopan talousalueen ulkopuolella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetuista osingoista pidätetään 
tällä hetkellä 24,5 prosentin lähdevero, ellei sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä. 

Luovutusvoitot

Luonnolliset henkilöt

Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnolli-
sen henkilön pääomatulona ja vastaavasti syntynyt luovutustappio vähennetään luovutusvoitosta. 
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Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin (32 prosenttia yli 50 000 euron luovutusvoitoista) 
verokannan mukaan. Luonnollisten henkilöiden arvopapereiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot 
voidaan vähentää luovutusvoitoista samana ja viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena. Koska 
luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista, niitä ei huomi-
oida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle. 

Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osakkeista saama luovutus-
voitto, ei kuitenkaan ole verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut 
luovutushinnat ovat enintään tuhat euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen vero-
lainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavassa tilanteessa luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen.

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myyn-
nistä aiheutuneet kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta 
käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos 
osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-
olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannus-
ten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihin-
nasta.

Suomalaiset osakeyhtiöt

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön 
verotettavaa tuloa.

Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuutta. Osakkeiden luovutus-
ten ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat 
olla myös osakeyhtiön muun toiminnan tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain säännöksiä sovelletaan 
luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta. 

Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vas-
taavasti osakkeiden tai merkintäoikeuksien hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön 
verotuksessa osakkeiden tai merkintäoikeuksien luovutuksen yhteydessä. Tiettyjen tiukasti määriteltyjen 
edellytysten täytyttyä suomalaisen osakeyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovu-
tusvoitot ovat kuitenkin verovapaita.

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin luovutusvoittoverovapaussäännöksen pii-
riin kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällai-
nen tappio voidaan vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista 
verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta 
syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä 
kymmenenä sitä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti.

Rajoitetusti verovelvolliset

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osak-
keiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan 
tuloverolaissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipai-
kan omaisuudeksi. 

Varainsiirtovero

Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava luovutettaessa kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä. Va-
rainsiirtoverolain 15 a §:n mukaan tällaisina pidetään arvopapereita, jotka ovat kaupankäynnin kohteena 
mm. arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä 
Euroopan talousalueella vastaavassa direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäynnin 
kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestel-
mästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomai-
seen rekisterijärjestelmään. 

Verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitettu arvopaperivälittäjä tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosa-
puoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole 
suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolai-
toksen Suomessa sijaitseva sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja 
antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta 
tai että välittäjä antaa luovutuksesta verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain mukaisen vuosi-
ilmoituksen.6 

6 Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan varainsiirtoveroa ei ole suoritettava luovutettaessa kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, jotka 
on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä. Varainsiirtoverolain 15 a §:n mukaan tällaisina 
pidetään arvopapereita, jotka ovat kaupankäynnin kohteena kaupan käynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa ( / ) tarkoitetulla säännellyllä 
markkinalla, muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla sellaisessa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, 
joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen tai kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa 
laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäyn-
nin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa 
laissa ( / ) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomaiseen rekisterijärjestelmään. 

Verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa ( / ) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, 
ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyn-
tiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen sijoituspalveluyritys tai 
luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa sijaitseva sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä 
on, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä 
antaa luovutuksesta verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain mukaisen vuosi-ilmoituksen.


