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Ilman pääomamarkkinoita ei ole kasvua ja ilman kasvua ei ole pääomamarkkinoita. Pääomamarkkinoilla kohtaavat sijoittajat ja sijoituskohteet. Sijoituskohteita ovat kasvuhalukkaat yhtiöt, joilla on loistava
idea ja halu luoda uusia työpaikkoja, mutta ei rahaa toteuttaakseen näitä suunnitelmia. Sijoittajia ovat
esimerkiksi kotimaiset yksityishenkilöt, jotka haluavat sijoittaa varallisuuttaan tuottavammin. He ovat
valmiita ottamaan tiettyä riskiä saadakseen mahdollisuuden vaurastua. Samalla he rahoittavat kasvua,
mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen ja lopulta osallistuvat koko hyvinvointiyhteiskuntamme
rahoittamiseen.
Vuoden 2011 lopussa tilanne näytti hälyttävältä. Yksikään yhtiö ei ollut listautunut Suomessa koko
vuonna ja edellisestä listautumisannista oli aikaa yli neljä vuotta. Pörssilistautumista kritisoitiin vaikeana,
kalliina ja riskialttiina projektina. Saman vuoden keväänä Suomeen oli tullut uusi kevyemmin säännelty
markkinapaikka, First North Finland. Tämä markkinapaikka oli vain kolmen yhtiön koti ja useimmille
sijoittajille ja yhtiöille täysin tuntematon.
Pörssisäätiö kokosi yhteen markkinatoimijoita selkiyttämään listautumista monenkeskiselle markkinapaikalle Suomessa. Listautumisten edistämisprojektissa luotiin kansallista käytäntöä listautumiskynnyksen poistamiseksi. Päätettiin keskittyä monenkeskisen markkinapaikan hakeutumisprosessiin. Syntyi
Listautujan käsikirja.
Listautumisten edistämisprojektiin osallistuivat työryhmän varsinaisina jäseninä Jaakko Eteläaho
(Finanssialan Keskusliitto / Nordea Corporate Finance), Sari Helminen (Finanssivalvonta), Janne Lauha
(Asianajajaliitto / Asianajotoimisto Castrén & Snellman), Susanna Tolppanen (NASDAQ OMX Helsinki) ja Mikael Österlund (KHT-yhdistys / PwC). Pörssisäätiö kiittää heitä tästä markkinoiden hyväksi
pyyteettömästi ja korvauksetta tehdystä erittäin arvokkaasta työstä.
Lisäksi työskentelyyn ovat osallistuneet Anna-Maarit Laurila ja Thomas Landell Castrén &
Snellmanilta, Maria Rekola Finanssivalvonnasta, Maria Gartz NASDAQ OMX Helsingistä, Esa
Kankkunen ja Liisa Kiuru Euroclear Finlandista, Claes von Heiroth Heiroth Capitalista sekä Kirsi
Tamminen Pörssisäätiöstä. Pörssisäätiö kiittää myös heitä lämpimästi.
Meidän markkinatoimijoiden tulee jatkaa työskentelyä yhteisten käytäntöjen luomiseksi ja listausmarkkinoiden herättämiseksi. Suomi tarvitsee toimivia pääomamarkkinoita ja toimiva listausmarkkina
on tässä yksi keskeinen osa. Listauskynnyksen poistamiseksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä.
Verolainsäädäntömme luo keinotekoisen kynnyksen. Listaamattomien ja monenkeskisen markkinapaikan yhtiöiden osinkoverokohtelu tulisi yhtenäistää. Yrittäjyyden tukeminen on elintärkeää. Sama
edullinen osinkoverokohtelu tulee kuitenkin ulottaa myös monenkeskiselle markkinapaikalle Stadighin
työryhmän suosituksen mukaisesti.
Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksessa täytyy lisäksi varmistaa, ettei monenkeskisen markkinapaikan yhtiöille uloteta turhaan säännellyn markkinan pörssiyhtiöiden sääntelyä
silloin kun tämä ei EU-direktiivien kansallisessa implementoinnissa olisi välttämätöntä.
Kädessäsi on Listautujan käsikirja. Toivotan antoisia lukuhetkiä sen parissa. Toivottavasti jo pian
teoriasta tulee käytäntöä. Juuri Sinulla on tärkeä rooli kotimaisen pääomamarkkinan edistämisessä.
Kiitos että olet mukana edistämässä Suomen kasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä.
Pörssitalossa 4.6.2012
Sari Lounasmeri
Pörssisäätiön toimitusjohtaja
Listautumisten edistämisryhmän puheenjohtaja
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Monenkeskinen markkinapaikka
kasvuyhtiöille Suomessa
Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin johdosta markkinoille syntyi säänneltyjen markkinoiden eli
pörssien rinnalle uusia monenkeskisiä kauppapaikkoja (Multilateral Trading Facility, MTF). Monenkeskinen kauppapaikka voi olla joko pelkkä kaupankäyntipaikka tai listautumismarkkinapaikka kasvuyrityksille. Pelkälle kaupankäyntipaikalle voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi jo muualla kaupankäynnin
kohteena olevan yhtiön arvopaperit ilman yhtiön suostumusta ja ilman yhtiölle syntyviä lisävelvoitteita.
Tällaisia kauppapaikkoja ovat esimerkiksi Chi-X, Burgundi ja BATS. Silloin kun yhtiö itse hakee
arvopapereidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi monenkeskiselle kauppapaikalle puhutaan ns.
listautumismarkkinapaikasta kasvuyhtiöille. Tällä hetkellä Suomessa toimii yksi tällainen monenkeskinen
kauppapaikka First North Finland (First North), jota ylläpitää NASDAQ OMX Helsinki(Pörssi). First North
-markkinapaikka on toiminut osana NASDAQ OMX Helsinkiä 4.4.2011 alkaen. Mainitun direktiivin myötä
erityisesti pienten yhtiöiden hakeutuminen kaupankäynnin kohteeksi helpottui.
Firsth North -markkinapaikka on räätälöity yhtiöille, jotka ovat kiinnostuneita rahoitusmarkkinoiden mahdollisuuksista, mutta joilla kenties ei vielä ole edellytyksiä tai halua listautua päämarkkinalle. First North
on vaihtoehto pienille, vastaperustetuille tai kasvuvaiheessa oleville yhtiöille, jotka haluavat perinteiset
listautumisen edut, näkyvyyttä markkinoilla ja yhtiölle jatkuvan sekä läpinäkyvän arvostuksen. Sijoittajille
First North tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön jo toiminnan varhaisessa kehitysvaiheessa ja ottaa
osaa yhtiön kasvuun ja menestykseen. Yhtiö puolestaan voi kerätä tarvittavat pääomat yhtiön kasvun ja
kehittämisen rahoittamiseksi. First North on myös hyvä ponnahduslauta päämarkkinalle.
Yhtiön arvopaperi otetaan First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta.
Listalleottovaatimukset ovat kevyemmät kuin pörssilistalle haettaessa. Yhtiön ei tarvitse laatia pörssilistaukseen liittyvää esitettä1 eikä listauskomiteakäsittelyä edellytetä. Yhtiön tiedonantovelvollisuudesta
säädetään pääosin First North -markkinapaikan säännöissä ja taloudellisen raportoinnin osalta yhtiö on
velvollinen julkistamaan vain tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen. Yhtiön ei myöskään tarvitse laatia
tilinpäätöstään IFRS-standardin mukaisesti. Nämä kevyemmät vaatimukset helpottavat huomattavasti
erityisesti pienempien yhtiöiden hakeutumista kaupankäynnin kohteeksi. Mikäli First North –yhtiö päättää noudattaa tiukempia tiedottamisvaatimuksia ja IFRS -standardia, yhtiö voi hakea erilliselle First North
Premier –segmentille.
Kevyempien listalleottovaatimusten ja raportointivaatimusten lisäksi yhtiöllä on apunaan ns. Hyväksytty Neuvonantaja, joka auttaa yhtiötä toimimaan First North -markkinapaikalla ja neuvoo yhtiötä esim.
tiedottamista ja raportointia koskevissa asioissa.
First North -markkinapaikalla on käytössä sama kaupankäyntijärjestelmä ja samat välittäjät kuin pohjoismaisissa pörsseissä. Viereisellä sivulla oleva taulukko esittelee niitä listautumisvaatimuksia, jotka
eroavat NASDAQ OMX Helsingin päälistan ja First North -markkinapaikan välillä.

1 Arvopaperimarkkinalain mukainen esite tulee laatia silloin, kun yhtiö järjestää annin ja tarjoaa arvopapereitaan yleisölle. Esitteen sisältö mää-

räytyy arvopaperimarkkinalain ja muiden säännösten perusteella. Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan 1.7.2012 voimaan tulevaksi kaavaillun
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.
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Hakeutuminen First North -markkinapaikalle
Yhtiön, joka harkitsee hakeutumista kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinalle, on hyvä olla
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä Pörssiin. Pörssi auttaa ja neuvoo yhtiötä hakemusprosessin eri vaiheissa.
Yhtiön kannalta on tärkeää valita ns. Hyväksytty Neuvonantaja jo heti kaupankäynnin kohteeksi hakeutumista koskevan päätöksen yhteydessä. Hyväksytystä Neuvonantajasta on kerrottu tarkemmin kohdassa
Hyväksytyt Neuvonantajat.
Yhtiön osakkeiden tulee olla liitettynä arvo-osuusjärjestelmään ennen kaupankäynnin aloittamista,
mieluiten jo ennen hakemusprosessin alkamista. Arvo-osuusjärjestelmästä on kerrottu tarkemmin
kohdassa Arvo-osuusjärjestelmä. Lisäksi yhtiön tulee sopia kaupankäyntitunnuksesta Pörssin kanssa
ennen kaupankäynnin aloittamista.
Aika yhtiön päätöksestä hakeutua kaupankäynnin kohteeksi ensimmäiseen kaupankäyntipäivään kestää yleensä alle kolme kuukautta. Prosessi voi olla nopeampikin ja aikatauluun vaikuttaa esimerkiksi
se, laatiiko yhtiö esitteen vai kevyemmän yhtiöesitteen. Yhtiöesitteen sisällöstä säädetään First North
– markkinapaikan säännöissä. Yhtiön valitsema Hyväksytty Neuvonantaja on mukana yhtiöesitteen laatimisprosessissa ja varmistaa, että yhtiöesite sisältää First North -markkinapaikan säännöissä edellytetyt
tiedot. Yhtiöesitteen malli on esitetty kohdassa Mallidokumentaatio, Yhtiöesitepohja.

Yhtiön ja Hyväksytyn Neuvonantajan on allekirjoitettava ja toimitettava allekirjoitettu hakemus Pörssille
viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen suunniteltua ensimmäistä kaupankäyntipäivää. Hakemuslomakkeena toimii First North -sääntökirjan liite B. Hakemuslomake, yhtiöesite ja yhtiöesitteen tarkistuslista on esitetty kohdassa Mallidokumentaatio.
Hakemuksen, yhtiöesitteen ja yhtiöesitteen tarkistuslistan lisäksi yhtiön tulee toimittaa vain seuraavat
liitteet:
1.
Jäljennös kirjallisesta sopimuksesta Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa,
2.

Yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote, omistajaluettelo,

3.

Sääntökirjan liite D – Uusi yhtiö kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle,

4.

Sääntökirjan liite E – Tiedot uusista yhteyshenkilöistä tai yhteyshenkilömuutoksista,

5.

Sääntökirjan liite F – Toimialaluokitus sekä

6.

Laskutustietolomake

Kaikki edellä mainitut liitteet löytyvät First North -markkinapaikan sääntökirjasta.
Pörssi antaa päätöksen kaupankäynnin aloittamisesta kaksi päivää ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää, jonka jälkeen yhtiö voi tiedottaa kaupankäynnin aloittamisesta.

Mikäli yhtiöllä ei ole Internet-sivuja, yhtiön tulee viimeistään hakemusprosessin aikana laatia omat
Internet-sivut, joista löytyvät sääntöjen edellyttämät yhtiön tiedotteet ja dokumentit. Yhtiön tulee järjestää tiedottaminen siten, että sillä on tarpeelliset resurssit tehtävän hoitamiseen ja varmistaa, että yhtiön
tiedottamisesta vastaavat henkilöt ovat saaneet tähän liittyvän koulutuksen. Pörssi järjestää yhtiölle
koulutusta osana hakemusprosessia ja neuvoo yhtiötä sääntöjen noudattamisessa
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Hyväksytyt Neuvonantajat (Certified Advisers)
First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi otettavalla yhtiöllä tulee olla Pörssin hyväksymä
Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Adviser). Yhtiön ja Hyväksytyn Neuvonantajan tulee allekirjoittaa
asiaa koskeva sopimus. First North -sääntökirjan liitteessä C on mainittu sopimuksen vähimmäissisällöstä.
Hyväksytty Neuvonantaja neuvoo ja tukee yhtiötä yhtiön velvoitteiden noudattamisessa yhteistyössä
yhtiön ja markkinapaikan kanssa. Hyväksytty Neuvonantaja auttaa yhtiötä hakemusprosessissa, hallinnoinnin järjestämisessä ja First North - sääntöjen noudattamisessa. Hyväksytyn Neuvonantajan tehtäviin
kuuluu varmistaa, että yhtiöesite tai esite laaditaan ja että se sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Hyväksytty Neuvonantaja valvoo, että yhtiö täyttää First North -markkinapaikan vaatimukset kaupankäynnin
kohteeksi ottamisen yhteydessä ja sen jälkeen. Hyväksytyn Neuvonantajan täytyy olla tavoitettavissa
normaaleina kaupankäyntiaikoina.
Hyväksytyn Neuvonantajan tulee olla sopiva toimimaan neuvonantajana ja Hyväksytyllä Neuvonantajalla
tulee olla vähintään kaksi nimettyä yhteyshenkilöä. Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimisesta vastaavat ja toimintaa johtavien henkilöiden tulee olla tehtävään sopivia ja heillä tulee olla kokemusta taloudellisesta neuvonannosta. Lisäksi Pörssi antaa Hyväksytyille Neuvonantajille neuvonatotehtävään liittyvää
koulutusta.
Hyväksytyn Neuvonantajan tulee laatia sisäiset säännöt tietojen dokumentoinnista ja säilyttämisestä
sekä kaupankäynnistä sellaisten yhtiöiden osakkeilla, joiden Hyväksyttynä Neuvonantajana se toimii.
Sisäisissä säännöissä on määrättävä muun muassa, että työntekijät, jotka osallistuvat toimintaan Hyväksyttynä Neuvonantajana, eivät saa käydä kauppaa minkään sellaisen yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä, jonka Hyväksyttynä Neuvonantajana yhtiö toimii.

Merkittävä osa Hyväksytyn Neuvonantajan varsinaisista tehtävistä voidaan käytännössä jakaa kahteen
alueeseen: tehtäviin listautumisen yhteydessä ja jatkuvaan tiedonantovelvollisuuteen liittyviin tehtäviin.
Käytännön tasolla näihin liittyvät tehtävät koskevat suurilta osin Yhtiöesitteen (Company Description)
sisältöä ja laatimista sekä yhtiön tiedottamisen valvontaa. Hyväksytyn Neuvonantajan velvollisuudet
ovat hyvin kuvattu First North -säännöissä. Sääntöjen määräysten mukaisten tehtävien lisäksi tehtäviin
voidaan sisällyttää muuta jatkuvaa neuvonantoa tai kertaluonteisia neuvonantoprojekteja. Hyväksytyn
Neuvonantajan tuntiessa yhtiön hyvin pystyy tämä tehokkaasti toimimaan yhtiön neuvonantajana erilaisissa esiin tulevissa asioissa. Hyväksytyn Neuvonantajan toimiessa yhtiön ulkopuolisena neuvonantajana näemme myös, että Hyväksytty Neuvonantaja voi tuoda yhtiölle hyödyllistä tietoa mm. pääomamarkkinoiden ja yritysjärjestelyiden toiminnasta ja siten edesauttaa yhtiön kehitystä.
Olemme varsinaisten Hyväksytyn Neuvonantajan tehtävien lisäksi toimineet asiakasyhtiömme neuvonantajana useissa järjestelyissä First North -markkinapaikalla, mukaan lukien mm. osakkeiden lunastuksessa, de-listautumisen valmistelussa ja käänteisessä listautumisessa (reverse-IPO). Järjestelyiden
yhteydessä olemme todenneet, että First North -säännöt toimivat hyvin ja joustavasti ja että niitä voidaan hyvin soveltaa kulloiseenkin tilanteeseen. Lisäksi Pörssin henkilöstö on ollut avulias järjestelyjä
suunniteltaessa ja toteutettaessa.
Listautumisprosessi vaatii listautuvan yhtiön johdolta tyypillisesti merkittäviä ylimääräisiä työpanoksia.
Hyväksytyn Neuvonantajan osallistuminen yhtiön listautumisprosessiin ja sen suunnitteluun jo aikaisesta
vaiheesta keventää yritysjohdon taakkaa ja helpottaa johdon keskittymistä päivittäiseen liiketoimintaan
prosessin ajan.”

Lisäksi Hyväksytyn Neuvonantajan tulee olla riippumaton yhtiöstä, jonka neuvonantajana se toimii.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että konserni, johon Hyväksytty Neuvonantaja -yhtiö kuuluu, ei saa
omistaa kymmentä prosenttia tai enempää osakkeista tai äänivallasta sellaisessa yhtiössä, jonka
Hyväksyttynä Neuvonantajana konserniin kuuluva yhtiö toimii. Hyväksytyn Neuvonantajan on toimitettava Pörssille tieto konserninsa omistuksista niissä yhtiöissä, joiden neuvonantajana se toimii. Pörssi
julkaisee tiedon vähintään kaksi kertaa vuodessa. Riippumattomuussäännösten mukaan henkilö, joka
omistaa joko suoraan tai välillisesti enemmän kuin kymmenen prosenttia Hyväksytyn Neuvonantajan
osakkeista, ei saa toimia hallituksessa sellaisessa yhtiössä, jonka neuvonantajana Hyväksytty Neuvonantaja toimii tai toimia tällaisen yhtiön toimitusjohtajana tai varatoimitusjohtajana. Sama rajoitus koskee
Hyväksytyn Neuvonantajan työntekijää.
First North -sääntökirjassa on tarkempi kuvaus edellytyksistä toimia Hyväksyttynä Neuvonantajana ja
Hyväksytyn Neuvonantajan tehtävistä. Ajantasainen lista Hyväksytyistä Neuvonantajista on saatavilla
Pörssin Internet-sivuilta.
Mm. Heiroth Capital on toiminut Hyväksyttynä Neuvonantajana First North –markkinapaikalla vuodesta
2010 lähtien. Heiroth Capitalin Claes von Heiroth kertoo kokemuksistaan suomalaisten First North -yhtiöiden Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimisesta.
”Heiroth Capital on toiminut Eirikuva Digital Image Oyj:n ja Zeeland Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana
First North -markkinapaikalla. Roolimme määräytyy lähtökohtaisesti First North -sääntökirjan mukaisista
tehtävistä. Sääntömääräisten tehtävien lisäksi asiakkaamme kanssa on kuitenkin muodostunut laajempi yhteistyösuhde, ja olemme olleet mukana asiakasyhtiömme kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa
omalla osaamisalueellamme.
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Arvo-osuusjärjestelmä
Arvo-osuusjärjestelmä on arvopaperiomistusten sähköinen rekisteri, jossa arvopapereiden omistukset
kirjataan omistajien arvo-osuustileille. Arvo-osuustilille kirjattu omistus osoittaa omistusoikeuden arvopaperiin sekä siihen liittyviin tuottoihin ja muihin oikeuksiin.
Järjestelmässä olevalle yhtiölle tarjotaan mm .

•
•
•
•
•

Ulkoistettu osakasluettelon ylläpito
Omistusmuutosten kirjaus tilinhoitajien kautta
Ajantasaiset omistus- ja osoitetiedot
Osingonmaksut omistajien pankkitileille ja automaattinen veroraportointi
Erilaisten yhtiötapahtumien toteutukset

Käynnistäessä selvityksen yhtiön osakkeiden listaamiseksi First Northiin yhtiön on hyvä olla heti yhteydessä Euroclear Finlandiin osakkeiden liittämisestä ja aikataulusta sopimiseksi. Yhtiön koosta ja taustoista riippuen liittäminen on mahdollista toteuttaa jopa muutamassa viikossa. Laajan omistuspohjan
yhtiöissä liittäminen saattaa kuitenkin viedä useita kuukausia.
Liittäminen arvo-osuusjärjestelmään on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen varsinaisen listaamisprojektin
alkamista, jotta yhtiöllä on aikaa keskittyä varsinaiseen listaamiseen liittyviin asioihin.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄN KUSTANNUKSET YHTIÖLLE
Alla olevassa taulukossa on kahden kuvitteellisen yhtiön esimerkkikustannukset
liittämisvaiheen tiedoilla.
Parametrit		
Osakepääoma		
Osakkeenomistajien lukumäärä
Arvo-osuustilit Suomen Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisössä *)
Kustannusarvio		
Liittämismaksu / kertamaksu
Vuosikustannukset

Yhtiö A
100 000 €
125

Yhtiö B
800 000 €
600

15

30

2 400 €
2 900 €

2 600 €
5 800 €

Esimerkkiyhtiöiden vuosikustannuksissa on huomioitu muutamia omistajainformaatioon liittyviä raportteja sekä osingonmaksu varsinaisten perusmaksujen lisäksi. Vuosikustannukset eivät sisällä mahdollisia
yhtiötapahtumia.
*) lakisääteisen tilinhoitajayhteisön lajitilimaksu, jos yhtiön osakkeenomistajien omistuksia on kirjattuna
Suomen Arvopaperikeskuksen tilinhoitajayhteisössä.

LIITTÄMISTOIMET ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄÄN SIIRRYTTÄESSÄ
Osakkeet voidaan liittää järjestelmään kahta vaihtoehtoista liittämismallia käyttäen:

• Vaihtomalli tai
• Yksinkertaistettu malli
Vaihtomallia käytetään silloin, kun yhtiön osakkeenomistajien lukumäärä on laaja eikä tarvittavia suostumuksia poiketa osakeyhtiölain määräajoista voida kerätä kaikilta osakkeenomistajilta. Yksinkertaistettua
mallia voidaan käyttää silloin, kun kaikilta osakkeenomistajilta saadaan suostumukset.
Siirtymisen toteuttajaksi on mahdollisesti valittava Liikkeeseenlaskijan asiamies. Asiamiehinä toimivat
pankit ja pankkiiriliikkeet, jotka ovat arvo-osuusjärjestelmän osapuolia. Asiamies huolehtii osakkeiden
kirjaamisesta omistajien ilmoittamille arvo-osuustileille.
Osakkeiden liittäminen edellyttää aina yhtiökokouksen päätöstä. Tehtyjen päätösten, omistajaohjeistuksen, hakemusten sekä sopimusten jälkeen yhtiö huolehtii tarvittavista kaupparekisterimerkinnöistä.
Ilmoittautumisaikana tilinhoitajayhteisöt kirjaavat yhtiön osakkeet arvo-osuustileille, ja tämän jälkeen
yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiö on nyt valmis listautumaan First Northiin.
Liittämisen yksityiskohdat ja aikataulu on aina sovittava Euroclear Finlandin kanssa.
Ole yhteydessä arvo-osuusjärjestelmään ja liittämisiin liittyvissä asioissa Euroclear Finlandiin, josta saa
lisätietoja liikkeeseenlaskijaksi hakemisesta.
Tarkempi kuvaus liittämistoimista internetissä.
10
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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 esimerkiksi houkuttelevampaa käyttää maksuvälineenä yritysostoissa, niille
on olemassa kauppapaikka ja yhtiölle markkinoilla määritelty markkinaarvo, yhtiön näkyvyys sekä tunnettuus lisääntyvät ja osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien houkutteleva käyttö palkitsemisessa helpottuu.
Seuraavat mallit on laadittu osana Pörssisäätiön Listautumisten edistämisprojektia 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.

12
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Työkaluja listautumiseen

Ohjeita yhtiöesitemallin käyttämiseen

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

Yhtiöesitemallia käytettäessä tulee pitää mielessä, että kaikkia mallidokumentin sisältämiä kohtia ja otsikoita 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.

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 toimialakatsaus”, ”Katsaus Yhtiön talouteen” sekä ”Huomioita taloudellisesta kehityksestä”.

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 liiketoiminnasta. 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 suositeltavaa edellyttäen, että kohta on relevantti myös yksittäisen yhtiön liiketoiminta huomioiden. Yhtiöesitemallin käyttäjän tätä punnintaa helpottamaan esitämme alla selvityksen yhtiöesitemallissa käytetystä
merkistöstä:

Kysymysluettelon perusteella yritys voi koota merkitykselliset tiedot sen organisaatiosta sekä sopimuksista, järjestelyistä, omaisuuseristä yms, jotka ovat olennaisia sen liiketoiminnan kannalta. Kysymysluettelon 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 tiedot 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 kaupankäynnin kohteeksi. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopaperien tarjoamisessa yleisölle eikä listautumisessa 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 kysymysluettelon mukaisten tietojen tarkastuksessa ja yhtiöesitteen laatimisessa turvaudutaan riittävään asiantuntemukseen.

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.

2
3
4

Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan esitteestä säädetään 1.7.2012 voimaan tulevaksi kaavaillun uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvussa.
Hallituksen esityksen 32/2012 mukaan vastaavasta velvollisuudesta säädetään uuden arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä.
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.

14

Ohjeet kysymysluettelomallin käyttöön löytyvät kyseisen dokumentin (”Due diligence kysymysluettelo
tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista
varten”) kohdasta ”Yleiset ohjeet”.
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Yhtiöesitepohja
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Yhtiöesite [Yhtiö] osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle First North Finland -markkinapaikalle

[YHTIÖN NIMI ]
[Soveltuva kuvitus, logo tms.]
[päivämäärä ]

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 Northilla” tarkoitetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämää monenkeskistä markkinapaikkaa First North
Finlandia.]
HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA (CERTIFIED ADVISER)

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 päämarkkinoiden 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.

18

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

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]

TÄRKEÄÄ TIETOA

[xxx]

Tämä yhtiöesite Yhtiöesite on laadittu Yhtiön [osakkeen/osakkeiden] hakemiseksi monenkeskisen
kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain (1989/495) 2 luvun 3 §:ssä1
tarkoitettua esitettä koskevia säännöksiä taikka esitedirektiivin (2003/71/EY) säännöksiä. Yhtiöesitettä 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.

[Taloudelliset tavoitteet]

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.]

[Listautuminen NASDAQ OMX First Northiin]

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

[Esim. omavaraisuus-/nettovelkaantumis-/liikevaihdollinen tavoite tms.]
[Yhtiön johto ja tilintarkastajat]
Yhtiöesitteen päivämääränä hallitukseen kuuluu [hallituksen jäsenten nimet ja asemat] sekä toimitusjohtajana toimii [toimitusjohtajan nimi ja asema]. Yhtiökokouksen [pp.kk.vuosi] valitsemana tilintarkastajana
toimii [tilintarkastajan nimi] sekä päävastuullisena tilintarkastajana [tilintarkastajan nimi].

Yhtiön tavoittelema ensimmäinen kaupankäyntipäivä First Northissa on [pp.kk.vuosi].
[Mainittava mahdollisesta aikaisemmassa listautumisesta ennen First Northille hakeutumista.]

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 monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan kaupankäyntisääntöjen mukainen
yhtiöesite.
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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 huomioiden. 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.]

[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 arvopapereilla.]

KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI HAKEUTUMISEN TAVOITTEET (n. ¼ - ½ sivua)
Yhtiö tavoittelee kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisella First Northissa [esim. osakkeidensa likviditeetin parantamista. Tätä likviditeettiä tarvitaan mahdollisten yritysjärjestelyiden yhteydessä. Pääomamarkkinoita voidaan käyttää kasvun rahoittamiseen, yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin
henkilökunnan kannustepalkkioihin.]

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

•
•
•
•
•
•

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

[Rahoitusriskejä/taloudellisia riskejä]

[paikka, pp.kk.vuosi]

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

[YHTIÖN NIMI]
Hallitus

[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 historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. 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. Osakekurssiin voi vaikuttaa myös monia ulkoisia tekijöitä toiminnan kehityksen lisäksi. Näitä ulkoisia tekijöitä
voivat esimerkiksi olla vallitseva suhdanne ja markkinatilanne.]
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS (n. 2-3 sivua)

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS (n. 3-5 sivua)

[Ks. esimerkkikuvaus Sarin Kukkakauppa Oy:stä]

[Historia]

Toimialakatsaus

[xxx]

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

[Toiminta-ajatus ja toiminnan keskeiset periaatteet]

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

[xxx]

Tavoitteena on määrittää riittävällä ja relevantilla tavalla keskeisimmät markkinasegmentit]

[xxx]

[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 tulevaisuudessa, 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]

[Visio]

[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)

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ (n. 2-3 sivua)

[Ks. esimerkkikuvaus Sarin Kukkakauppa Oy:stä]

[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 tilintarkastamattomia. 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 tilinpäätösstandardien (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.]

[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]

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

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

Hallitus

[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]

[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:		
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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:

[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]

[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 menettelyihin.]
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 määräysvaltayhteisöjen, 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.]
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OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE (n. 2 sivua)

YHTIÖJÄRJESTYS

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

[Kopio yhtiöjärjestyksestä]

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 aikaisemmin.)

• 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]
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[VEROTUS SUOMESSA (n. 2 sivua)]

Luonnolliset henkilöt

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

Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden julkisesti noteeratuista yhtiöistä saaduista osinkotuloista 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.

[VEROTUS]

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksamasta osingosta peritään lähdevero. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon 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 omaisuudenhoitaja 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.

Yleistä
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Yhteenveto 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 hankintaa, 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, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin taikka avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. 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 verotukseen soveltuu säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista. 5

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 yhtiön 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 artiklan 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 verovapaita 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

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 kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella. First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntipaikka, joten Yhtiön

Luonnolliset henkilöt
Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona ja vastaavasti syntynyt luovutustappio vähennetään luovutusvoitosta.

osinkotulojen verotukseen soveltuu säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista.
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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 huomioida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle.
Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osakkeista saama luovutusvoitto, ei kuitenkaan ole verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut
luovutushinnat ovat enintään tuhat euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavassa tilanteessa luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen.
Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä 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 hankintamenoolettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta.
Suomalaiset osakeyhtiöt

Varainsiirtovero
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
mm. arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäynnissä tai sitä
Euroopan talousalueella vastaavassa direktiivissä 2004/39/EY tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäynnin
kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa (826/1991) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomaiseen rekisterijärjestelmään.
Verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperivälittäjä tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi 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 vuosiilmoituksen.6

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 luovutusten 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. Vastaavasti 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 luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita.
Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien muiden kuin luovutusvoittoverovapaussäännöksen piiriin kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen 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 osakkeiden myynnistä saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan
tuloverolaissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi.

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 kaupankäynnin 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 kaupankäyntiosapuoleksi 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.
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[SANALUETTELO]
[Harkittava, mikäli alaspesifiä sanastoa käytetty tai taloudellisten tietojen esittämiseen liittyen tarve selventää sanastoa.]

Esimerkkikuvaus

YHTEYSTIETOJA
[Yhtiön nimi]
[Yhtiön osoite]
[Yhtiön Internet osoite]
[Hyväksytyn Neuvonantajan nimi]
[Hyväksytyn Neuvonantajan osoite]
[Hyväksytyn Neuvonantajan Internet osoite]
[Muun neuvonantajan nimi]
[Muun neuvonantajan osoite]
[Muun neuvonantajan Internet osoite]
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tarkoitettu ainoastaan havainnollistamaan jaksojen sisältöä ja laajuutta. Esimerkkijaksoja ei tule
käyttää sellaisinaan. Yhtiö- ja toimialakohtaiset seikat on aina huomioitava laadittaessa yhtiöesitteen jaksoja ”Markkina- ja toimialakatsaus”, ”Katsaus Yhtiön talouteen” sekä ”Huomioita
taloudellisesta kehityksestä”.

Suomen viherkasvi- ja ruukkukukkamarkkinat
Suomen
Suomen viherkasviviherkasvi- ja
ja ruukkukukkamarkkinat
ruukkukukkamarkkinat
2011
2011
2011

Sarin Kukkakaupan markkina- ja toimialakatsaus
8%
88%
%

%
Seuraavassa on10
kuvattu
kukkakaupan markkinoita Sarin Kukkakaupan (myöhemmin Yhtiö) taloudellisen
10
10%
%
Sarin Kukkakauppa
Sarin
raportoinnin mukaisten segmenttien mukaisesti.
SarinKukkakauppa
Kukkakauppa
Annin Kukkakauppa
Annin
12 %
AnninKukkakauppa
Kukkakauppa
12
%
%
Sirpan Kukkaliike
Yhtiön liiketoimintaa12
raportoidaan
kahtena
ydinsegmenttinä,
jotka ovat Leikkokukkasegmentti ja Viher70 %
Sirpan
SirpanKukkaliike
Kukkaliike
70
70%
%
kasvi- ja ruukkukukkasegmentti.
Leikkokukkasegmenttiin
kuuluvat
kukat, jotka leikataan varsineen ja
Muut
Muut
Muut

Kokonaisliikevaihto
(milj.
Kokonaisliikevaihto
(milj.
Kokonaisliikevaihto
(milj.
e)e)e)

asetetaan esille koristetarkoituksessa maljakkoon tai kukkasidontatöissä. Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmenttiin kuuluvat puolestaan kaikki kukat ja kasvit, jotka istutetaan joko ruukkumultaan tai maahan.
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Yhtiön käyttökatteen (milj. e) jakautuminen ja kehitys 2005-2011
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Lähde: Yhtiö
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Yhtiön liikevaihto on kasvanut tasaisesti kummassakin segmentissä. Vuotuinen kasvuvauhti 2005-2011
on ollut molemmissa segmenteissä 4,91%. Tämä kasvu saavutettiin kokonaan orgaanisesti. Molempien
segmenttien käyttökatemarginaali vuonna 2011 oli 9,0%. Käyttökate on kasvanut molemmissa segmenteissä samaa vuotuista kasvuvauhtia 6,99%. Molempien segmenttien liikevoittomarginaali vuonna
2011 oli 8,5%. Liikevoitto on kasvanut molemmissa segmenteissä samaa vuotuista kasvuvauhtia 7,5%.
Yleinen kansantaloudellinen lama iski yhtiö liikevaihtolukuihin vuonna 2009, minkä takia kasvu jäi poikkeuksellisen alhaiseksi.

Leikkokukkasegmentin mukaiset markkinat

Leikkokukka on nimitys kukille, jotka leikataan varsineen ja asetetaan esille koristetarkoituksessa maljakkoon tai kukkasidontatöissä. Suosittuja kasveja, joita käytetään leikkokukkina ovat esimerkiksi ruusut,
neilikat, krysanteemit ja tulppaanit. Kaupallisesti merkittäviä leikkokukkia viljellään yleisesti kasvihuoneissa.
Leikkokukkien valikoima on kasvanut viime vuosikymmeninä. Vielä vuonna 1990 neilikat, krysanteemit,
ruusut ja gladiolukset muodostivat 80% Suomen leikkokukkamarkkinoista. Vuoteen 2011 mennessä
niiden osuus oli pienentynyt 15 prosenttiin. Leikkokukkamarkkinoiden koko on kasvanut tasaisesti läpi
historian. (Lähde: FiktiivinenTilastokeskus).
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Lähde: Yhtiö
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Vuonna 2011 Suomen koko leikkokukkakaupan arvoksi arvioitiin noin 33 miljoona euroa. Leikkokukkien
markkinahinnat määräytyvät Hollannin kukkahuutokaupoissa hollantilaisen hintatason mukaan. (Lähde:
Fiktiivinen Tilastokeskus).
Yhtiö ei itse kasvata leikkokukkia, vaan kotimaiset viljelijät päivittävät varastoja tarvittaessa vaikka päivittäin. Hollannista, Tanskasta ja Virosta saapuvat rekat täydentävät varastoja keskimäärin kaksi kertaa
viikossa, kun taas Ruotsista ja Saksasta tulevat noin kerran viikossa
Yhtiön laaja leikkokukkavalikoima on maan suurimpia. Kotimaisten leikkokukkatuotteiden ohella Yhtiö
myy mm. tanskalaisten, hollantilaisten, ruotsalaisten, saksalaisten sekä virolaisten viljelijöiden tuotteita.
Yhtiö oli ylivoimainen markkinajohtaja liikevaihdolla mitattuna (2011 liikevaihto 20 milj. €)
Suomen leikkokukkamarkkinat 2011

Yhtiön liikevoiton (milj. e) jakautuminen ja kehitys 2005-2011
Yhtiön
Yhtiönliikevoiton
liikevoiton(milj.
(milj.e)
e)jakautuminen
jakautuminenjajakehitys
kehitys2005-2011
2005-2011

1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

Lähde: [Fiktiivinen Tilastokeskus]
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Viherkasvija ruukkukukkasegmentti
2008
2009
2010
Viherkasvija
ruukkukukkasegmentti
Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmentti

2011
2011
2011

Lähde: Yhtiö
Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus
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Yhtiön keskeisimmät kilpailijat, joilla on valtakunnallinen ulottuvuus, leikkokukkasegmentissä ovat
Annin Kukkakauppa ja Sirpan Kukkaliike. Muiden
kilpailijoiden osuus (20%) leikkokukkamarkkinoista jakaantuu tasaisesti 14 eri paikallisen toimijan
kesken. (Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus).
Leikkokukkasegmentin tyypillinen asiakas on
vähintään keskituloinen keski-ikäinen nainen, joka
ostaa kukkia kotiinsa.
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Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmentin mukaiset markkinat
Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmenttiin kuuluvat puolestaan kaikki kukat ja kasvit, jotka istutetaan joko
ruukkumultaan tai maahan.
Viherkasvien ja ruukkukukkien valikoima on kasvanut viime vuosikymmeninä. Vielä vuonna 1990 jukkapalmut muodostivat 80% Suomen viherkasvi- ja ruukkukukkamarkkinoista. Vuoteen 2011 mennessä
niiden osuus oli pienentynyt 15 prosenttiin. Viherkasvi- ja ruukkukukkamarkkinoiden koko on kasvanut
tasaisesti läpi historian. (Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus).

Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmentissä Yhtiön keskeisimmät kilpailijat, joilla on valtakunnallinen ulottuvuus, ovat Annin Kukkakauppa ja Sirpan Kukkaliike. Muiden kilpailijoiden osuus (8%) jakaantuu tasaisesti 14 eri paikallisen toimijan kesken. (Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus).
Viherkasvi- ja ruukkukukkasegmentin tyypillinen asiakas on vähintään keskituloinen iäkkäämpi nainen,
joka ostaa kukkia kotiinsa.
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Yleinen tulotaso
Yleinen tulo- ja varallisuustason nousu kasvattaa sekä leikkokukkien että viherkasvi- ja rukkukukkien
kysyntää. Lisäksi varallisuuden kasvu lisää kalliimpien ja harvinaisten kukkien ja kasvien kysyntää.
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Lähde: Fiktiivinen Tilastokeskus

Suomen koko markkinoiden arvoksi arvioitiin noin 28,6 miljoona euroa. Viherkasvien ja ruukkukukkien
markkinahinnat määräytyvät pääasiassa kotimaisten kasvattajien hintatason mukaan. (Lähde: Fiktiivinen
Tilastokeskus).
Käytännössä kaikki viherkasvit ja ruukkukukat tulevat kotimaisilta kasvattajilta ja toimittajilta. Ainoastaan
harvinainen Mammillaria longimamma -kaktus tuodaan ulkomailta.
Yhtiö oli ylivoimainen markkinajohtaja liikevaihdolla mitattuna (2011 liikevaihto 20 milj. €)

Väestön ikääntyminen
Väestön ikääntyminen lisää kukkien kysyntää. Vanhempi väestö ostaa muisto- ja merkkipäivinä keskimäärin enemmän kukkia kuin nuorempi väestö. Väestön ikääntyminen vaikuttaa positiivisesti erityisesti
viherkasvi- ja ruukkukukkasegmentin kysyntään, koska vanhempi väestö ostaa keskimäärin enemmän
kyseisen segmentin tuotteita kuin leikkokukkasegmentin.

Lähde: Fiktiivinen puolueeton markkinatutkimus
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Leikkokukkien hinnat
Leikkokukkien maailmanmarkkinahinnat määritellään Hollannin kukkahuutokaupoissa, joilla on hallussaan valtaosa kansainvälisistä markkinoista. Leikkokukkien hinnat huutokaupassa saattavat vaihdella
yhden päivän sisällä suurestikin, mikä johtuu kysynnän ja tarjonnan dynamiikasta. Leikkokukista maksettavat keskimääräiset vuosihinnat ovat viimeisen vuosikymmenen aikana pysyneet lähes ennallaan tai
hieman laskeneet.
Kukkien hinnat vaihtelevat selvästi sesonkien mukaan. Hinnat ovat halvimmillaan pohjoisen kesän
aikaan, jolloin mm. eurooppalainen tuotanto on runsaimmillaan. Vastaavasti kukkien hinnat nousevat
korkeimmalle tasolleen marras-joulukuussa.
Kukkien hinta on hyvin riippuvainen niiden laadusta. Laatua määrittää ennen kaikkia maljakkokestävyys
ja nupun aukeamisen ajankohta. Koska näitä ominaisuuksia on vaikea silmämääräisesti todentaa, laadun määrittely perustuu pitkälti tuottajan maineeseen markkinoilla.

Katsaus Yhtiön talouteen
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Sarin Kukkakauppa Oy:n historiallista taloudellisista
ja muista tiedoista 31.3.2011 ja 31.3.2012 päättyneiltä kolmen kuukauden jaksolla ja 31.12.2010 ja
31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta. Alla esitettävä yhteenveto tilinpäätöstiedoista on johdettu Sarin Kukkakauppa Oy:n tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 31.3.2012 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta vertailutietoineen sekä tilintarkastetuista tilinpäätöksistä 31.13.2010 ja 31.12.2011 päättyneiltä tilikausilta, jotka on liitetty tähän esitteeseen.
Tähän esitteeseen viittaamalla sisälletyt Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset ja tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja kirjanpitolain (31.12.1997/1336 muutoksineen) mukaisesti. Yhtiön noudattamat tilinpäätösperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tähän esitteeseen viittaamalla sisällytetyissä Yhtiön tilinpäätöksissä.
Alla esitettyä yhteenvetoa on luettava yhdessä muualla tässä esitteessä esitettävien ”Yhtiön yleisen
kuvauksen”-jakson sekä tähän esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen Yhtiön tilinpäätösten ja osavuosikatsauksen kanssa. Alla esitettävä yhteenveto ei sisällä kaikkia tilinpäätöksen tietoja.
Tuloslaskelmatietoja

1.1.-31.12.
1.1.-31.3.
2010
2011
2011
2012
€ miljoonaa		(tilintarkastettu)
(tilintarkastamaton)
				
Liikevaihto
38,0
40,0
10,0
13,0
				
Liiketoiminnan kulut 				
				
Materiaalit ja palvelut
-22,8
-26,0
-6,5
-8,5
Henkilöstökulut
-8,9
-7,1
-1,8
-2,4
Liiketoiminnan muut kulut
-3,3
-3,3
-0,8
-1,1
				
Poistot
-0,2
-0,2
-0,0
-0,1
Liikevoitto
3,2
3,4
0,9
1,1
				
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
0,0
0,0
0,0
0,0
Voitto ennen veroja
3,2
3,4
0,9
1,1
				
Tuloverot
-0,8
-0,9
-0,2
-0,3
Tilikauden voitto
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2,4

2,5

0,7

0,8
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Tasetietoja			
		
€ miljoonaa			
			
Aineettomat hyödykkeet

31.12.2010
31.12.2011		
31.3.2012
(tilintarkastettu)
(tilintarkastamaton)
-

0,5

0,5

Aineelliset hyödykkeet

1,0

0,9

1,0

Sijoitukset

1,1

0,5

0,5

Rahoituslaskelma				
2010
€ miljoonaa
Tot

2011
Tot

2011
1-3 Tot

2012
1-3 Tot

Liikevoitto
3,2
3,4
0,9
1,1
				
Poistot
0,2
0,2
0,0
0,1
Käyttöomaisuuden muutos

-

Rahoituskulut

-

(0,1)
-

-

0,1

-

-

Pysyvät vastaavat yhteensä
2,1
1,9
			
Vaihto-omaisuus
0,2
0,3

2,0

Pitkäaikaiset saamiset

0,1

0,1

-

Operatiivinen kassavirta
2,6
2,6
0,7
0,9
				
Investoinnit
(0,1)
(0,6)
(0,2)

Lyhytaikaiset saamiset

0,1

0,1

0,1

Sijoitukset

-

0,6

-

-

Rahoitusarvopaperit

0,0

0,0

0,0

Rahoitus

-

-

-

-

Rahat ja pankkisaamiset

0,5

1,1

0,0

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

0,9

1,6

0,4

0,3

Verot

(0,8)

(0,9)

(0,2)

(0,3)

Osingonjako
(2,0)
(2,0)
(1,9)
				
Kassavirta
0,5
0,6
0,7
(1,1)
				
Kassa 1.1.
0,0
0,5
0,5
1,1

Vastaavaa yhteensä
3,0
3,5
			
			
Osakepääoma
0,1
0,1

2,4

Edellisten tilikausien voitto

0,2

0,6

1,2

Tunnusluvut					
2010
2011
2011
2012
€ miljoonaa
Tot.
Tot.
1-3
1-3

Tilikauden voitto

2,4

2,5

0,8

Liikevaihto

38,0

40,0

10,0

13,0

Liikevoitto

3,2

3,4

0,9

1,1

Liikevoitto%

8%

9%

9%

8%

Tilikauden tulos

2,4

2,5

0,6

0,8

Oma pääoma

2,7

3,2

2,9

2,1

Omavaraisuus %

90%

91%

90%

87%

Oman pääoman tuotto

89%

79%

80%

152%

Henkilöstö keskimäärin

297

237

237

317

0,1

Oma pääoma yhteensä
2,7
3,2
			
			
Lyhytaikainen vieras pääoma 			

2,1

Ostovelat

0,1

0,1

0,1

Muut velat

0,2

0,2

0,2

Vieras pääoma yhteensä

0,3

0,3

0,3

Vastattavaa yhteensä

3,0

3,5

2,4

Kassa 31.12.

0,5

1,1

1,2

0,0

Liikevaihto/henkilöstökulut
(4,3)
(5,6)
(5,6)
(5,5)
					
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Liikevoitto% 		Liikevoitto jaettuna liikevaihdolla
Omavaraisuus % 		Oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla
Oman pääoman tuotto 		Nettotulos jaettuna omalla pääomala
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Huomioita taloudellisesta kehityksestä
Kausivaihtelut
Juhla- ja merkkipäivistä johtuvat kausivaihtelut ovat tyypillisiä Sarin Kukkakaupan liiketoiminnalle. Selkein myyntipiikki on joulusesonki, jolloin myynti painottuu sesonkituotteisiin. Kevättalvella kasvukauden
alettua myös ruukkukukkien ja kukkien hoitotarvikkeiden myynti kasvaa. Leikkokukkien osalta toukokuuhun sijoittuvat äitienpäivä ja kevään valmistujaiset merkitsevät myynnin kasvua. Kesäkaudella häät
lisäävät kukka-asetelmien myyntiä, joiden valmistelu vaatii lisäyksiä henkilöstöön. Kasvanut henkilöstön
tarve on toisaalta katettavissa alan opiskelijoilla ja oppisopimuskoulutuksella.
Liikevaihto
Liikevaihto katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 oli 13 miljoonaa euroa, eli 3 miljoonaa euroa enemmän kuin
vastaavalla jaksolla vuonna 2011, jolloin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui
Sarin kukkakaupan joulukuussa 2011 ostaman Tuulan kukkakaupan myynnistä, joka oli vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 3 miljoonaa euroa.
Katsauskaudella 2012 50% liikevaihdosta muodostui leikkokukkasegmentistä ja 50% viherkasvi- ja
ruukkukasvisegmentistä.
Liiketoiminnan kulut
Materiaalit ja palvelut olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 8,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 2 miljoonaa euroa verrattuna 6,5 miljoonaan euroon vastaavalla jaksolla vuonna 2011. Kasvu johtui pääasiallisesti Tuulan kukkakaupan hankkimisesta. Henkilöstökulut olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2012
2,4 miljoonaa euroa, eli 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2011, jolloin
henkilöstökulut olivat 1,8 miljoonaa euroa. Tuulan kukkakaupan fuusioiminen kasvatti henkilöstökuluja
0,6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon ovat Sarin kukkakaupan liikkeessä matalammat sillä Sarin kukkakauppa myy myös merkittävissä määrin sisustuselementtejä, joiden myynti ei
sido henkilökuntaa samoissa määrin kuin kukkien sidonta. Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 1,1 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 0,3 miljoonaa euroa verrattuna 0,8 miljoonaan
euroon vastaavalla jaksolla vuonna 2011. Tuulan kukkakaupan hankinnasta johtuvat vuokrakulut kasvattivat liiketoiminnan muita kuluja 0,2 miljoonaa euroa katsauskaudella 2012.
Poistot
Poistot olivat 0,1 miljoonaa euroa katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 ja 0,0 miljoonaa euroa vastaavalla
jaksolla vuonna 2011.
Liikevoitto
Liikevoitto katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 oli 1,1 miljoonaa euroa, eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän
kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2011, jolloin liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 2012
liikevoitto liikevaihdosta oli 8,5 prosenttia ja katsauskaudella 2011 9,0 prosenttia.
Tuloverot
Tuloverot olivat 0,3 miljoonaa euroa katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 ja 0,2 miljoonaa euroa vastaavalla
jaksolla vuonna 2011. Yhtiön efektiivinen verokanta katsauskaudella 2012 oli 26 prosenttia ja katsauskaudella 2011 26 prosenttia.
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Tilikauden voitto
Tilikauden voitto katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 oli 0,8 miljoonaa euroa, eli 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2011, jolloin tilikauden voitto oli 0,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 2012 tilikauden voitto liikevaihdosta oli 6,2 prosenttia ja katsauskaudella 2011 7,0 prosenttia.
31.12.2011 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2010 päättyneeseen tilikauteen
Liikevaihto
Sarin Kukkakaupan liikevaihto vuonna 2011 oli 40 miljoonaa euroa ja se kasvoi 2 miljoonaa euro verrattuna vuoteen 2010, jolloin liikevaihto oli 38 miljoonaa euroa. Puolet liikevaihdon kasvusta muodostuu
hinnan korotuksista ja puolet lisääntyneestä yritysmyynnistä joulusesonkina.
Vuonna 2011 ja 2010 50% liikevaihdosta muodostui leikkokukkasegmentistä ja 50% viherkasvi- ja
ruukkukasvisegmentistä. Ruukkukasvien myynti painottuu kasvukauden alkuun kun taas leikkokukkien
myynti koulujen päättymiseen ja valmistujaisiin. Joulun sesonkituotteet ovat jaettavissa melko tasaisesti
molempiin tuoteryhmiin.
Liiketoiminnan kulut
Materiaalit ja palvelut olivat vuonna 2011 26 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa verrattuna 22,8 miljoonaan euroon vuonna 2010. Kohonneet energiakustannukset ovat kasvattaneet kukkien
kasvatuksen kuluja mikä näkyy kohonneina sisäänostohintoina vuonna 2011. Henkilöstökulut olivat
vuonna 2011 7,1 ja ne laskivat 1,8 miljoonaa euroa verrattuna 8,9 miljoonaan euroon vuonna 2010. Henkilöstökuluja pystyttiin vuonna 2011 vähentämään onnistuneella työaikasuunnittelulla. Työvuoroja muutettiin paremmin vastaamaan vuorokauden ja vuoden sesonkiaikoja. Liiketoiminnan muut kulut olivat
vuonna 2011 3,3 miljoonaa euroa ja 3,3 miljoonaan euroa vuonna 2011. Suurimman osan liiketoiminnan
muista kuluista muodostavat vuokramenot, jotka olivat vuonna 2011 ja 2010 2,5 miljoonaa euroa.
Poistot
Poistot olivat 0,2 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja vuonna 2010.
Liikevoittoa
Liikevoitto vuonna 2011 oli 3,4 miljoonaa euroa, eli 0,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010, jolloin liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 liikevoitto liikevaihdosta oli 8,5 prosenttia ja vuonna
2010 8,4 prosenttia.
Tuloverot
Tuloverot olivat 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2010. Yhtiön efektiivinen verokanta vuonna 2011 oli 26 prosenttia ja vuonna 2010 26 prosenttia.
Tilikauden voitto
Tilikauden voitto vuonna 2011 oli 2,5 miljoonaa euroa, eli 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna
2010, jolloin tilikauden voitto oli 2,4 miljoonaa euroa. Vuosina 2011 ja 2010 tilikauden voitto liikevaihdosta oli 6,3 prosenttia.
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Maksuvalmius ja pääomanlähteet

Oma pääoma

Yhtiön rahoitustarpeet liittyvät pääasiassa liiketoiminnan rahoittamiseen ja investointeihin. Yhtiön maksuvalmiuden lähde on tulorahoitus.

Hyvän tuloksen takia vapaa oma pääoma on historiallisesti jaettu suurelta osin osinkona osakkeen omistajille maaliskuun aikana.

Rahavirrat

Velat

Sarin kukkakaupan liiketoiminnan rahavirta 1.1.-31.3.2012 oli 0,9 miljoonaa euroa, vuosina 2011 ja 2010
2,6 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole ollut ajanjaksolla 31.12.2010-31.3.2012 pitkäaikaista vierasta pääomaa. Lyhytaikainen
vieras pääoma oli 31.12.2010, 31.12.2011 ja 31.3.2012 0,3 miljoonaa euroa, ja muodostui ostoveloista,
henkilöstökulujen jaksotuksista sekä muista lyhytaikaisista veloista.

Yhtiön investointien rahavirta 1.1.-31.3.2012 oli -0,2 miljoonaa euroa, vuonna 2011 0 euroa ja 2010 -0,1
miljoonaa euroa. Vuonna 2011 investointien rahavirtaan vaikutti Tuulan kukkakaupan hankinta 0,6 miljoonan euron hankintahintaan, jonka rahoittamiseksi sijoituksia realisoitiin vastaavalla summalla.
Yhtiön rahoituksen rahavirta 1.1.-31.3.2012 oli -1,9 miljoonaa euroa, vuonna 2011 ja 2010 -2,0 miljoonaa
euroa. Rahoituksen rahavirta koostuu maksetuista osingoista.
Yhtiöllä ei ollut rahavaroja 1.1.-31.3.2012. Rahavarat vuonna 2011 olivat 1,1 miljoonaa euroa ja 2010 0,5
miljoonaa euroa. 31.3.2012 yhtiö käytti rahavarat osinkojen jakamiseen.
Tasetietoja
Varat

Investoinnit
Yhtiön investoi katsauskaudella 1.1.-31.3.2012 0,2 miljoonaa euroa kahden liikkeen uusiin kylmälaitteisiin sekä yhden liikkeen myymäläkaluston ajanmukaistamiseen. Vuoden 2011 investoinnit olivat 0,6
miljoonaa euroa, ja koostuivat kokonaisuudessaan hankitusta Tuulan kukkakaupasta. Kauppahinta sisälsi liikearvoa 0,5 miljoona euroa ja kylmälaitteita ja kalustoa 0,1 miljoonan euron arvosta. Yhtiö investoi
vuonna 2010 0,1 miljoonaa euroa kahden liikkeen myymäläkalusteisiin.
Rahoitustarve
Yhtiön liiketoiminta on tällä hetkellä kannattavaa eikä sinällään vaadi lisärahoitusta.

Yhtiön varat muodostuvat pysyvistä vastaavista ja vaihtuvista vastaavista. Vaihtuvat vastaavat ovat
aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääasiassa autoista, myymälöiden kylmäkalustosta sekä muusta myymälä- ja toimistokalustosta. Sijoitusomaisuus muodostuu rahasto- ja osakesijoituksista. Aineettomat hyödykkeet muodostuvat liikearvosta.
Suurin osa vaihtuvista vastaavista muodostuu rahoista ja pankkisaamisista, sekä vaihto-omaisuudesta.
Yhtiöllä ei ollut ennen vuotta 2011 aineettomia hyödykkeitä. 31.3.2012 ja 31.12.2011 aineettomien hyödykkeiden tasearvo oli 0,5 miljoonaa euroa. Muutos johtui vuonna 2011 hankitun Tuulan kukkakaupan
hankintahintaan sisältyvästä 0,5 miljoonan euroa liikearvosta.
Sijoitusten tasearvo on laskenut 0,6 miljoonaa euroa 31.12.2010 1,1 miljoonasta eurosta 0,5 miljoonaan
euroon 31.12.2011 ja 31.3.2012. Sijoituksia realisoitiin Tuulan kukkakaupan hankintaa varten.
Yhtiön vaihto-omaisuus oli 31.3.2012 ja 31.12.2012 0,3 miljoonaa euroa, eli 0,1 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010, jolloin vaihto-omaisuus oli 0,2 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus kasvoi vuoden
2011 lopussa Tuulan kukkakaupan hankinnan myötä. Kaikki kukkien hoitotarvikkeet kirjataan vaihtoomaisuuteen samoin kuin osa ruukkukasveista. Leikkokukkien lyhyen säilytysajan vuoksi ne kirjataan
suoraan tulosvaikutteisesti.
Sarin kukkakaupan myyntisaamiset 31.3.2012 olivat 0 miljoonaa euroa ja 31.12.2011 ja 31.12.2010 0,1
miljoonaa euroa. Pääosa Yhtiön myynnistä on käteiskauppaa, jolloin myyntisaamiset ovat verrattain
vähäiset. Myyntisaamiset vuoden lopussa muodostuvat saamisista yrityksiltä, jotka tilaavat joulusesonkina kukkia omaan somistukseen sekä asiakaslahjoihin. Ensimmäisellä kvartaalilla ei ole ollut merkittävää
yritysmyyntiä, joten myyntisaamisiakaan ei ole ollut.
Yhtiöllä ei ollut rahoja ja pankkisaamisia 31.3.2012. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2011 olivat 1,1 miljoonaa euroa ja 31.12.2010 0,5 miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset käytettiin osana 1,9 miljoonan
euron osinkojen maksua ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2012.
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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 -kysymysluettelosta (Kysymysluettelo), jonka pohjalta on tarkoitus kerätä tarpeelliset tiedot Yhtiöesitteen laatimista
varten.
Kysymysluettelon tarkoitus on auttaa Yhtiötä keräämään kaupankäynnin kohteeksi haettavista osakkeista kaikki merkitykselliset tiedot, jotka Sääntöjen mukaan on sisällytettävä Yhtiöesitteeseen. Kysymysluettelon 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 liiketoiminnan 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 Neuvonantajalle (HN) mahdollisuus Sääntöjen edellyttämällä tavalla varmistua muun muassa siitä, että
(1)
(2)
(3)
(4)

Yhtiö täyttää First North -markkinapaikan kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat
vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä,
Yhtiöesite laaditaan ja toimitetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle ennen Yhtiön
osakkeiden ehdotettua ensimmäistä kaupankäyntipäivää,
Yhtiöesite sisältää kaikki First Northin Sääntöjen edellyttämät tiedot, ja
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 Yhtiöesitteen 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 sisällöntuottamiseen Yhtiöesitteeseen, tulisi kuitenkin jokaisen kysymyksen yhteydessä pohtia ovatko sen perusteella 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 viimeksi 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 tarkoitukseen ei ole varmuutta.
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