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KASVUN RAHOITTAMINEN SUOMESSA

S

uomi tarvitsee työpaikkoja. Työpaikat syntyvät yrityksissä. Kasvaakseen ja työllistääkseen yritykset
tarvitsevat rahoitusta. Me kaikki voimme olla kasvuyritysten omistajia ja kasvun rahoittajia. Omistajat ovat Suomelle kullanarvoisia työpaikkojen ja kasvun mahdollistajia.

Listautujan käsikirja monenkeskiselle markkinapaikalle syntyi alunperin keväällä 2012. Edellisenä vuotena
listautumisia ei ollut tullut lainkaan ja tilanne näytti huonolta. Kasvuyrityksille suunnattu kevyemmin säännelty monenkeskinen markkinapaikka oli vasta siirtynyt Helsinkiin keväällä 2011 ja uudet yritykset eivät
vielä olleet löytäneet sitä. Markkinatoimijat kokoontuivat Pörssisäätiön kutsusta kirjoittamaan käsikirjaa
toivoen että se helpottaisi omalta osaltaan listautujan hallinnollista taakkaa ja tekisi monenkeskistä markkinapaikkaa tutummaksi kasvuyrityksille.
Syksyllä 2014 markkinatoimijat kokoontuivat jälleen Pörssitaloon. Tällä kertaa mukaan kutsuttiin aikaisempaa laajempi joukko osanottajia. Markkinatilanne näytti suotuisammalta. Yhä useampi suomalainen yrittäjä ja omistaja on valinnut listautumisen. Löytyy halua kasvattaa yrityksiä kotimaassa, tuoda oma yritys
kaupankäynnin kohteeksi, hakea suurelta yleisöltä kasvuun rahoitusta. Silti vain harva yritys on hyödyntänyt kevyintä mahdollisuutta hakeutua markkinapaikalle. Alle viiden miljoonan euron rahoitusta hakeva
yritys voi tehdä kotimaisen mallin mukaisen yhtiöesitteen. Tässä käsikirjassa kuvataan kuinka tällainen
yhtiöesite tehdään.
Alkuperäiseen käsikirjaan verrattuna tähän päivitettyyn käsikirjaan on lisätty kuvausta siitä miksi markkinapaikalle hakeudutaan ja minkälaista jatkuva elämä markkinapaikalla on. Toki käsikirjassa edelleen
kuvataan myös markkinapaikalle hakeutumisprosessi vaatimuksineen. Käsikirjaan on lisätty myös havainnollistavia case-kuvauksia First North –markkinapaikalle hakeutuneista yrityksistä.
Kiitän lämpimästi Listautujan käsikirja –projektiin osallistunutta työryhmää, kaikkia käsikirjaa varten tietoja
ja neuvoja antaneita tahoja sekä esimerkkiyrityksiksi lupautuneita First North –yhtiöitä. Hienoja asioita
tapahtuu tekemällä yhdessä. Kiitän myös Sinua että luet käsikirjaa. Yhdessä voimme nostaa Suomen
kasvuun.

Pörssitalossa 5.12.2014
Sari Lounasmeri
toimitusjohtaja
Pörssisäätiö
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Yhtiön listaaminen pörssiin tuo monia etuja
Helsingin pörssissä on 2000-luvulla
nostettu uutta osakepääomaa yli sata
kertaa ja kerätty yli 10 miljardia euroa.

Y

Kasvun
rahoittaminen

Maine &
tunnettavuus

Rahoituksen
kustannusten
alentaminen
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htiön osakkeen listaaminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi tuo yhtiölle monia merkittäviä etuja. Pörssi toimii keskeisenä pääoman hankintalähteenä, ja maailman suurimmat
yhtiöt ovatkin pääsääntöisesti listattuja. Monet merkittävät investoinnit olisivat jääneet ja jäisivät edelleen tekemättä ilman pörssiä yrityksen rahoituskanavana. Esimerkiksi Helsingin pörssin päälistalla
sekä First North -markkinapaikalla olevat, ja sinne
listautuneet, yhtiöt ovat yhteensä nostaneet noin
10 miljardilla eurolla uutta osakepääomaa pörssin
kautta 2000-luvulla.
Uuden oman pääoman lisäksi yhtiöt ja niiden
omistajat saavat monia muita etuja, joista keskeisimpiä ovat seuraavat:
Listautuessaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi yritys pystyy keräämään uutta pääomaa
rahoittaakseen tulevia investointejaan1. Pääomaa
pyritään myös keräämään tasapainottamaan yhtiön
rahoitusrakennetta tai kasvattamaan yrityksen kassaa, jolloin yhtiön joustavuus kulloiseenkin markkinatilanteeseen paranee.
Yrityksen pörssinoteeraaminen toimii laatumerkkinä yhtiölle ja tuo merkittävää medianäkyvyyttä.
Yhtiötä seuraavat analyytikot ylläpitävät informaatiovirtaa yhtiön kehityksestä ja näkymistä. Yhtiön
säännöllinen raportointi ja kasvanut näkyvyys saattavat myös myötävaikuttaa parempiin sopimusehtoihin asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Rahoitusjohtajien mukaan listautumisen tuoma maine on
tärkeää erityisesti pienemmille korkean teknologian
yrityksille2. Yhtiön parantunut tunnettavuus saattaa
myös helpottaa yrityksen rekrytointeja.
Yritysten tulisi pyrkiä minimoimaan rahoituksensa kustannuksia. Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä on
pääsy monipuolisiin rahoituksen lähteisiin, mikä
jo itsessään pienentää rahoituksen kustannuksia.
Listatut yhtiöt saavat myös rahoitustaan yleensä
helpommin ja paremmin ehdoin julkisen statuksen
vähentäessä yhtiön rahoittajien riskejä. Koska listatut yhtiöt ovat säännöllisen tiedonantovelvollisuuden
sekä valvonnan piirissä, on luonnollista, että rahoittajien tuottovaatimukset ovat matalampia. Oman

pääoman kustannus saattaa olla velkaantuneelle
yhtiölle pienempi kuin vieraan pääoman kustannus3,
jolloin yhtiölle onkin edullisempaa hakea uutta oman
pääoman ehtoista rahoitusta. Noteerattu yhtiö pystyy myös laskemaan vieraan pääoman kustannusta,
sillä listautumisen myötä sen rahoituksen tarjonta
kasvaa ja siten se pystyy parantamaan asemaansa
lainaneuvotteluissa4.
Listautumalla yhtiö saa reaaliaikaisen markkina-arvon, joka heijastelee sijoittajien näkemystä yhtiöstä ja sen suunnasta. Markkina-arvoa yhtiö pystyy
hyödyntämään esimerkiksi henkilöstön palkitsemisjärjestelyissä ja johdon toimenpiteiden arvioinnissa. Sijoittajat taas pystyvät vertaamaan yhtiötä sen
listattuihin verrokkiyrityksiin, mikä helpottaa arvonmääritystä. Tutkimuksien mukaan yhtiön läpinäkyvä,
jatkuva ja reaaliaikainen markkina-arvo onkin keskeisimpiä syitä listautumiseen5.
Rahoitusjohtajien mukaan tärkeimpiä syitä pörssinoteeraamiselle on mahdollisuus hyödyntää listattuja osakkeita maksuvälineenä tulevissa yrityskaupoissa6 Tällöin yritys vaihtaa yrityskauppatilanteessa
omia osakkeitaan kohdeyhtiön osakkeisiin ja kohdeyrityksen omistajista tulee listatun yrityksen omistajia.
Monesti kohdeyrityksen myyjän kannattaakin ottaa
maksuksi yhtiön osakkeita ja nauttia mahdollisesta
tulevasta arvonnoususta. Tämä saattaa tietyissä tapauksissa olla verotuksellisesti edullista omistajille.
Listautumisen myötä kaupankäynti yhtiön osakkeilla helpottuu ja osakkeeseen sijoittamisen riskit
vähenevät yhtiön osakkeen ollessa jatkuvan kaupankäynnin kohteena. Lisäksi yhtiöllä on velvollisuus raportoida tuloksestaan säännöllisin väliajoin ja ilmoittaa merkittävistä muutoksista liiketoiminnassaan.
yhtiölle on suoritettu myös kattava Due Diligence
listautumisen yhteydessä, joten sijoittajat pystyvät
arvioimaan luotettavammin yhtiön lukuja ja toimintaa. Näiden ansiosta yhtiön osakkeen likviditeetti
paranee, minkä tutkimusten mukaan tulisikin näkyä
yhtiön arvostuksen nousuna7.
Yhtiön julkinen listaaminen on yksi vaihtoehto nykyomistajien halutessa irtautua yhtiöstä osittain. Tällöin nykyomistajat pystyvät listautumisen yhteydessä
vapautetuilla pääomilla hajauttamaan omistustaan
muihin yhtiöihin ja vähentämään omistusportfolionsa riskisyyttä8. Nykyomistajat pääsevät myös hyötymään noteeratun yhtiön tulevasta kehityksestä ja
rahoitusmarkkinoiden tarjoamasta likviditeetistä, kun
omistusosuutta halutaan vähentää tai lisätä.

Läpinäkyvä ja
reaaliaikainen
markkina-arvo

Listattujen osakkeiden
hyödyntäminen maksuvälineenä yrityskaupoissa

Likviditeetti

Omistuksen
hajauttaminen

1 Kim & Weisbach, 2008
2 Brau & Fawcett, 2006
3 Modigliani & Miller, 1963. Scott, 1976
4 Pagano et al., 1998
5 Brau & Fawcett, 2006
6 Brau & Fawcett, 2006
7 Amihud & Mendelson, 1986
8 Pagano et al., 1998
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VERKKOKAUPPA.COMIN LISTAUS
FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE KEVÄÄLLÄ 2014

Samuli Seppälä,
Verkkokauppa.comin pääomistaja,
toimitus- sekä ostojohtaja,
perusti yhtiön vuonna 1992.

olisivat tukeneet yhtiön tulevaa kehitystä halutulla tavalla?
Rahoitusta yhtiön kasvuun olisi todennäköisesti
saatu muillakin tavoilla, mutta kyllä listautuminen
näin jälkikäteen katsottuna osoittautui parhaimmaksi vaihtoehdoksi.

V

Mikä seikka painoi vaakakupissa eniten listautumisen ajankohtaa valittaessa?
Yhtiön saapuminen tiettyyn tavoitepisteeseen ja
myös kaupan alan murroksen tilanne.

erkkokauppa.comin osakkeiden kaupankäynti alkoi 4.4.2014 First North Finland
-markkinapaikalla. Listautumisen yhteydessä myytiin 2 425 656 osaketta hintaan 23,00
euroa ja kerättiin yhteensä 18,86 miljoonaa euroa uutta pääomaa yhtiöön.
Listautumisen motivaatio:
Mitkä olivat mielestäsi tärkeimpiä listautumistanne puoltaneita tai tukeneita seikkoja?
Listautuminen on kuitenkin se perinteinen tapa
hankkia yhtiön kasvulle rahoitusta, joka oli Verkkokauppa.comillekin se päällimmäinen syy listata yhtiö. Lisäksi kuluttajatuotteita myyvälle
yhtiölle myös merkittävästi parempi näkyvyys ja
julkisuus listayhtiönä oli varmasti yhtä tärkeä syy.
Uskoitko listautumisen tuoneen yhtiölle lisää
tunnettavuutta tai toimineen markkinointitapahtumana niin myynnin kuin rekrytoinnin näkökulmasta?
Toki tästä puhuttiin ennen listautumista, mutta kyllä meille tuli yllätyksenä sekä positiivinen
julkisuus, rekrytoinnin helpottuminen että myös
merkittävä muutos päämiessuhteissa.
Vaikuttivatko listautumispäätöksen taustalla
enemmän omistajien intressit vai yhtiön tuleva
kehitys?
Listautuminen tehtiin puhtaasti yhtiön tarpeiden
mukaan, erityisesti haettiin rahoitusta yhtiön kasvuhankkeisiin.
Koitko yhtiön listautumisen ainoana vaihtoehtona yhtiön tulevaisuutta ajatellen vai koitko, että
yrityksellä olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, jotka

8

Mitkä muut tekijät vaikuttivat yhtiön listautumispäätökseenne?
Toki osakemarkkinoiden oikea ja hyvä tilanne
vaikutti lopulliseen ajoitukseen.
Listautumisprosessi:
Miten koitte itse listautumisprosessin?
On selvää, että itse listautuminen on mille tahansa yhtiölle työläs prosessi, mutta toisaalta niin
on aina liiketoiminnan kehittäminen ja vieminen
uudelle tasolle. Listautumisprosessi toi meillä
paljon hyvää ja vaikka itse listautumista ei olisi
koskaan tehty, sen eteen tehty työ olisi ollut yhtiölle vain hyväksi.
Koitko itse listautumisprosessin olleen hyödyllinen yhtiön liiketoiminnan kannalta?
Kyllä, listautumisen eteen tehty työ oli pääsääntöisesti myös yhtiölle hyödyllinen - vaikka itse listautuminen olisi jäänytkin tekemättä.
Miten koit osakkeen hinnoittelun onnistuneen listautumishetkellä?
Hinnoittelu onnistui hyvin.
Listautumisen jälkeen:
Uskotko yhtiön saaneen listautumisesta muitakin
hyötyjä kuin uutta pääomaa liiketoiminnan kehittämiseen?

Yhtiön merkittävästi lisääntynyt näkyvyys oli
meille erittäin positiivinen asia, jonka uskomme
kääntyneen jopa lisääntyneeksi myynniksi. Toki
oletimme saavamme muitakin hyötyjä, mutta
odotuksemme ylittyivät.
Näetkö, että yhtiön julkinen markkina-asema
vaikuttaisi yhtiön tai sen sidosryhmien toimintaan?
Kyllä, positiivisesti. Erityisesti yhteistyökumppanien asenne yhtiötä kohtaan muuttui merkittävästi.
Ovatko yrityksen rahoituskeskustelut helpottuneet listautumisen myötä?
Ehdottomasti, merkittävästi parempaan suuntaan.
Näetkö muita ulottuvuuksia, joita haluaisit tuoda esiin listautumista pohtiville?
Toki listautuminen vie aikaa, mutta myös yhtiön
kehittäminen vie aikaa. Listautuminen vie yhtiön eri tasolle - hyvällä tavalla.

Verkkokauppa.com
lyhyesti:
• Verkkokauppa.com on Suomen tunnetuin
ja vierailluin verkossa toimiva suomalainen
vähittäiskauppa.
• Yhtiön toimintahistoria ulottuu vuoteen 1992,
ja sillä on yli 400 työntekijää kolmessa toimipisteessä.
• Vuoden 2013 liikevaihto oli EUR 238 m ja
liikevoitto EUR 6,6 m.
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Yrityksen kasvupolku

H

yvän yhtiön tunnusmerkkejä ovat sen liiketoiminnan kannattava kasvu ja kehittäminen. Liiketoiminnan laajentuessa yleensä
myös pääoman tarve kasvaa. Määrätyn pisteen jälkeen vieraan pääoman ehtoiset kanavat on käytetty loppuun ja on syytä hankkia rahoitusta yleisöltä.
Tässä vaiheessa pääomamarkkinoista tulee tärkeä
tekijä yrityksen menestyksessä.
Moni yritys kokee pääomamarkkinoille siirtymisen suureksi harppaukseksi tuntemattomaan. Onneksi kynnystä voi madaltaa merkittävästi jo etukäteen yrityksen omilla toimilla.
Aivan yrityksen alkuvaiheessa perustajaosakkaat rahoittavat toiminnan. Heille yrityksen liiketoiminta on erittäin tuttua. Monesti perustajaosakkaat
ovat myös yrityksen ensimmäiset työntekijät. Yrityksen kasvaessa mukaan tulee usein myös muita
rahoittajia. He eivät todennäköisesti työskentele yrityksessä, joten heille pitää kertoa toiminnasta. On
luonnollista, että kukaan ei anna rahaa tietämättä
mihin se menee. Rahoittaja haluaa varmistua siitä,
että saa aikanaan rahansa sovitusti takaisin.
Kasvupolulla yritys kohtaa ja usein hyödyntääkin monia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja. Uusi pääoma voi olla vierasta pääomaa eli lainaa tai omaa
pääomaa. Vieraan pääoman käytöstä maksetaan
korvaukseksi korkoa. Oman pääoman sijoittaja saa
yrityksestä omistusosuuden.
Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tarjoavat
tyypillisesti pankit. Pankkilaina onkin yleisesti käytetty rahoitusmuoto. Yritys voi ottaa lainaa myös
suoraan sijoittajilta. Rahaa lainaavat tahot asettavat
kaikki yritykselle tiettyjä tiedonantovaatimuksia varmistuakseen siitä, ettei annettuja rahoja menetetä.
Tyypillisesti rahoittaja haluaa tietää, kuka käyttää
rahaa ja mihin tarkoitukseen.
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Oman pääoman ehtoisesti sijoittavia kutsutaan
omistajiksi. Ensimmäiset uudet omistajat saattavat
löytyä perustajaosakkaiden ja yrityksen lähipiiristä. He voivat olla muita perheenjäseniä, sukulaisia,
tuttavia, työntekijöitä tai yrityksiin sijoittavia bisnesenkeleitä. Yritys voi myös käyttää joukkorahoitusta löytääkseen uusia rahoittajia. Pääomasijoittajien
liiketoimintaa on kasvuyrityksiin sijoittaminen. Yrityksen osake voidaan ottaa vaihdannan kohteeksi
kauppapaikoilla. Yritys voi hakeutua monenkeskiselle markkinapaikalle tai pörssilistalle. Vaihtoehtoja on lukuisia.
Kaikki rahoittajat vaativat jotain tietoja yritykseltä. Kun rahoittajia on vähän, heidän on helppo
esittää tietovaateensa suoraan yritykselle. Pankki
haluaa tiettyjä tietoja, kun taas pääomasijoittajalla
on omat vaatimuksensa. Kun yritys hakeutuu monenkeskiselle markkinapaikalle tai pörssilistalle, se
saa ison joukon uusia omistajia. Osakkeenomistajia on niin paljon, ettei jokainen voi kertoa erikseen
omia tietovaateitaan. Jotta yritysten pääoman hankinta yleisöltä olisi mahdollista, onkin sovittu sitä
koskevista laeista ja säännöistä, joissa on valmiiksi
mietitty, mitä tietoja osakkeenomistajat tarvitsevat.
Sääntely mahdollistaa kaikkien osapuolien tasavertaisen kohtelun ja siten merkittävien pääomien
keräämisen. Yhteiset pelisäännöt luovat luottamusta ja säästävät osapuolien aikaa. Säänneltyä pörssikauppaa Suomessa käydään Nasdaq Helsinki
–pörssissä. Monenkeskisenä markkinapaikkana
toimii First North Finland, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki.

Pääomamarkkinoilla toimivat sijoittajat arvostavat erityisesti sellaisia yhtiöitä, joiden arvopapereilla on hyvä vaihdettavuus eli likviditeetti. Tähän
liittyy usein laaja omistuspohja. Sijoittajat arvioivat
yritystä toki myös taloudellisilla mittareiilla. Lisäksi
arvioidaan yrityksen johtoa ja sen toimintatapoja.
Sijoitus on luottamuksen osoitus yritysjohdolle.
Pääomamarkkina tarjoaa likvidin kauppapaikan
yhtiön osakkeille ja yhtiön omistajille mahdollisuuden irtautua omistuksestaan. Osakkeen riittävä
vaihtuvuus on oleellinen osa osakkeen tehokasta
hinnanmuodostusta. Likviditeettiä parantavia tekijöitä ovat

Yrityksen tulee huolehtia sijoittajaviestinnästä.
yhtiön tunnettavuus alentaa sijoittajien kynnystä sijoittaa yhtiöön. Yhtiön tulisi kiinnittää jo varhaisessa
vaiheessa huomiota siihen, että se antaa sijoittajille säännöllisesti oikeaa ja hyvää informaatiota ja
järjestää sijoittajatapaamisia. Laadukkaasti tehdyt
yritysesittelyt ovat omiaan lisäämään sijoittajien
luottamusta. On myös syytä muistaa, että sijoittajat katsovat, kuinka yhtiö on saavuttanut aiemmin
esittämänsä tavoitteet. Parantunut informaatio lisää
osakkeiden vaihtoa, mikä johtaa usein parempaan
arvostukseen.

• Kasvava ja kiinnostava liiketoiminta
• Vapaasti vaihdettavien osakkeiden riittävän
suuri lukumäärä eli osakeomistus ei ole täysin keskittynyt tietyille pääomistajille
• Riittävä informaatio yhtiöstä sekä analyysiseuranta. Mikäli yhtiöstä ei ole jatkuvasti
saatavilla ajankohtaista ja läpinäkyvää informaatiota, eivät sijoittajat kiinnostu osakkeesta eikä kauppaa täten synny
• Heterogeeninen omistajapohja eli erilaisia
omistajia, joilla erilaisia tavoitteita ja eri aikahorisontti
• Institutionaalisten omistajien läsnäolo.
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Monenkeskinen markkinapaikka
kasvuyhtiöille Suomessa

R

ahoitusvälineiden markkinat -direktiivin
johdosta markkinoille syntyi säänneltyjen
markkinoiden eli pörssien rinnalle uusia
monenkeskisiä kauppapaikkoja. Muutoksen myötä erityisesti pienien yhtiöiden hakeutuminen kaupankäynnin kohteeksi helpottui. Täällä hetkellä
Suomessa toimii vain yksi tällainen monenkeskinen kauppapaikka First North Finland (First North),
jota ylläpitää Nasdaq Helsinki (Pörssi). First North
-markkinapaikka on toiminut osana Nasdaq Helsinkiä 4.4.2011 alkaen.
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 hake-

muksesta. Listalleottovaatimukset ovat kevyemmät
kuin pörssilistalle haettaessa. Yhtiön ei tarvitse
laatia pörssilistaukseen liittyvää esitettä9 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 erityisesti pienempien yhtiöiden hakeutumista kaupankäynnin kohteeksi.
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. Taulukko 1 esittelee
niitä listautumisvaatimuksia, jotka eroavat Nasdaq
Helsingin päälistan ja First North -markkinapaikan
välillä.
Mikäli First North –yhtiö päättää noudattaa tiukempia tiedottamisvaatimuksia ja IFRS -standardia,
yhtiö voi hakea erilliselle First North Premier –segmentille.

9 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 kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukainen yhtiöesite.
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Taulukko 1
VAATIMUS

FIRST NORTH
<5MEUR anti

FIRST NORTH
>5MEUR anti

PÖRSSILISTA

Yleiset yhtiötä ja osaketta koskevat edellytykset (juridinen
pätevyys, vapaa luovutettavuus, arvo-osuusjärjestelmä
ym.)

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Tilinpäätökset 3 vuodelta,
toimintahistoria

Ei

Ei

Kyllä

IFRS-tilinpäätös

Ei

Ei

Kyllä

Riittävä tuloksenmuodostuskyky ja/tai 12 kuukauden
käyttöpääoma

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Osakemäärä yleisön hallussa
+ riittävä kysyntä ja tarjonta

10% yleisöllä + vähintään
300 osakkeenomistajaa tai
100 osakkeenomistajaa ja
markkinatakaus

10% yleisöllä + vähintään 300
osakkeenomistajaa tai 100
osakkeenomistajaa ja markkinatakaus

25% yleisöllä + riittävä määrä
osakkeenomistajia

Markkina-arvo

Ei

Ei

1 MEUR

Esite*

yhtiöesite

listalleottoesite

listalleottoesite

Raportointikyky
ja -organisaatio

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Neljännesvuosiraportointi

Ei

Ei

Kyllä**

Liputusilmoitukset

Ei

Ei

Kyllä

Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodin (Corporate
Governance) noudattaminen

Ei

Ei

Kyllä

Hyväksytty Neuvonantaja

Kyllä

Kyllä

Ei

Käsittely

Pörssi

Finanssivalvonta + Pörssi

Finanssivalvonta + Listauskomitea

Aikataulu

1-3kk

2-4 kk

3-6 kk

*Listalleottoesite laaditaan silloin,

• kun tarjouksen kokonaismäärä on vähintään 5 miljoonaa euroa edeltävältä 12 kuukauden ajalta laskettuna Euroopan talousalueella ja
• aina, kun arvopapereita haetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle.
• Arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä ei tarvitse laatia, kun arvopapereita tarjotaan alle 5 000 000
euron suuruinen määrä, ne haetaan kaupankäynnin kohteeksi Suomessa First North -markkinapaikalle ja sijoittajien saatavilla pidetään markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiöesite.
**Neljännesvuosittainen raportointivelvoite on tavoitteena poistaa EU-alueella 15.11.2015 mennessä.
Avoimuusdirektiivin mukaisesti pörssiyhtiöt voivat jatkossa julkistaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsauksen.
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OSA II:
KUINKA HAKEUDUTAAN
MARKKINAPAIKALLE
Hakeutuminen First North –markkinapaikalle
Case Herantis Pharma
Hyväksytyt neuvonantajat
Arvo-osuusjärjestelmä
Arvo-osuusjärjestelmän kustannukset yhtiölle
Työkaluja listautumiseen
Ohjeita yhtiöesitepohjan käyttämiseen
Yhtiöesitemalli
Yhtiöesitteen tarkistuslista
Due diligence -prosessi
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Hakeutuminen First North -markkinapaikalle
Yhtiön, joka harkitsee hakeutumista kaupankäynnin
kohteeksi First North -markkinalle, kannattaa 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.
Aika yhtiön päätöksestä hakeutua kaupankäynnin kohteeksi ensimmäiseen kaupankäyntipäivään
kestää yleensä alle kolme kuukautta. Prosessi voi
olla nopeampikin ja aikatauluun vaikuttaa esimerkiksi se, laatiiko yhtiö listalleottoesitteen 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 yhtiöesitemalli. Arvopaperimarkkinalaissa säädettyyn esitteeseen liittyviä vaatimuksia ja menettelytapoja ei käydä yksityiskohtaisesti
läpi tässä ohjeistuksessa.
Yhtiön osakkeiden tulee olla liitettynä arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmästä
on kerrottu tarkemmin kohdassa Arvo-osuusjärjestelmä. Lisäksi yhtiön tulee sopia kaupankäyntitunnuksesta Pörssin kanssa ennen kaupankäynnin
aloittamista.
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
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. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa:
https://listingcenter.nasdaqomx.com
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

7.

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.
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First North –prosessi
ALUSTAVA SUUNNITTELU
•

Tavoitteiden ja tarpeiden kartoittaminen

•

Tapaaminen pörssin kanssa

•

Neuvonantajien tekemä Due Diligence

•

Listalleottoesitteen tai yhtiöesitteen valmistelu

LISTAUTUMISEN VALMISTELU
HYVÄKSYTYN NEUVONANTAJAN KANSSA
•

Muiden listautumiseen osallisten valinta:
- Oikeudellinen neuvonantaja
- Tilintarkastusyhteisö - Taloudellinen neuvonantaja

•

Listalleottamisen edellytysten läpikäynti

•

Mahdollisen osakeannin järjestäjän valinta

•

Listautumissuunnitelma ja aikataulu

•

Neuvonantajien tekemä Due Diligence

•

Listalleottoesitteen tai yhtiöesitteen valmistelu

3-6 KUUKAUTTA
ENNEN LISTAUSTA

2-3 KUUKAUTTA
ENNEN LISTAUSTA

•

Hyväksyttyjen Neuvonantajien kilpailuttaminen

•

Esiteluonnoksen lähettäminen Finanssivalvonnalle/Pörssille kommentoitavaksi

•

Hyväksytyn Neuvonantajan valinta ja
sopimuksen tekeminen

•

Mahdollisen osakeannin ja markkinoinnin
suunnittelu

•

Yhtiöoikeudellinen valmistelu

•

Hyväksytty Neuvonantaja kontaktoi pörssiä
aikataulusta ja suunnitelmista

•

Arvo-osuusjärjestelmään siirtyminen

•

Tiedonantopolitiikan laatiminen

•

Tiedottamisvalmiuden varmistaminen

•

Sisäpiiriohjeen laatiminen

•

Sijoittajasivuston valmistelu

•

Kaupankäyntitunnuksen varaus
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VIIMEISTELY JA
LISTAUTUMISPÄÄTÖS
•

Listalleottoesitteen tai
yhtiöesitteen viimeistely

•

Hakemuksen valmistelu

•

Listautumisannin ehtojen
viimeistely

•

Listalleottoesitteen
hyväksyttäminen
(Finanssivalvonta)

LISTAUTUMISANTI
JA KAUPANKÄYNNIN
KOHTEEKSI HAKEMINEN
•

•

1-2 KUUKAUTTA
ENNEN LISTAUSTA

Annin ehtojen julkistaminen
ja markkinoinnin aloittaminen
Osakkeiden markkinointi
ja myynti

LISTAUTUMINEN
•

Pörssin tiedote
markkinaosapuolille

•

Tervetulotilaisuus

•

Kaupankäynti alkaa

1-3 VIIKKOA
ENNEN LISTAUSTA

KAUPANKÄYNTI
ALKAA

•

Hallituksen päätös
listautumisesta

•

Sijoittaja- ja analyytikkotapahtumat

ELÄMÄ FIRST
NORTH -YHTIÖNÄ

•

Sopimus mahdollisen
markkinatakaajan kanssa

•

•

Yhteistyö Hyväksytyn
Neuvonantajan kanssa jatkuu

•

Hakemus toimialaluokituksesta

Hakemus pörssille,
yhtiötiedote hakemuksen
jättämisestä.
yhtiön tiedonantovelvollisuus
alkaa. Sijoittajasivut avattava
viimeistään.

•

Tiedonantovelvollisuus

•

Sijoittajatapaamiset

•

Pörssin sääntökoulutus
•

Esitteen julkistaminen

•

Hakemuksen käsittely
ja hyväksyminen pörssissä
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| CASE HERANTIS PHARMA |

HERANTIS PHARMAN LISTAUS FIRST
NORTH FINLANDIIN KESÄLLÄ 2014

Herantis Pharman
osakkeiden kaupankäynti alkoi
11.6.2014 First North Finland
-markkinapaikalla.Listautumisen
yhteydessä myytiin
1 364 770 osaketta hintaan 10,50
euroa ja kerättiin yhteensä 14,3
miljoonaa euroa uutta pääomaa
yhtiöön.

H

erantis Pharman listautumisannin lähtökohdat olivat haastavat. Lääkekehitysyhtiön edellisestä listautumisesta
Suomessa oli kulunut lähes 15 vuotta. Toimiala on vaikea: lääkekehitys sitoo pääomia
vuosiksi ennen kuin liikevaihtoa voidaan odottaa, ja kehitysriskit ovat merkittäviä. Yhtiön kehitystyön haluttiin jatkuvan keskeytyksittä, joten listautuminen piti toteuttaa noin kolmessa
kuukaudessa kun se oli valittu ensisijaiseksi
rahoitusmuodoksi. Rahoitustarve oli minimissään kymmenen miljoonaa euroa, joten listautumisanti edellytti täyttä listalleottoesitettä.
Lisäksi samaan aikatauluun sisällytettiin vielä
yrityskaupan toteuttaminen, jossa kaksi suomalaista lääkekehitysyhtiötä yhdistettiin listattavaksi kokonaisuudeksi.
Haasteista huolimatta First North -listautuminen nähtiin hyväksi vaihtoehdoksi sekä
omistajien että yhtiön kannalta. Onnistuessaan sen uskottiin parantavan yhtiön tunnettuutta ja kansainvälistä uskottavuutta,
laajentavan ja vahvistavan rahoituspohjaa
merkittävästi, ja kuitenkin säilyttävän pienen
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innovatiivisen suomalaisyhtiön suomalaisena.
Näin myös tapahtui listautumisen onnistuttua
suunnitellusti.
Toisinkin olisi toki voinut käydä. Listautumisen suurimpina riskeinä pidettiin äärimmäisen
tiukkaa aikataulua ja toisaalta itse listautumisannin onnistumista. Aikatauluriskiä hallittiin
toteuttamalla listautuminen – ja sitä edeltänyt
yritysjärjestely – tiiviillä ja kokeneella ydintiimillä, jossa yrityksen johto, taloudelliset ja juridiset neuvonantajat sekä Hyväksytty Neuvonantaja tekivät todella saumatonta yhteistyötä
pahimmillaan lähes ympäri vuorokauden. Listautumisannin onnistuminen pyrittiin varmistamaan asettamalla osakkeen listautumishinta
järkeväksi sekä riippumattoman asiantuntijan
että pääomistajien kanssa: vanhojen omistajien ei haluttu myyvän osakkeita listautumisannin yhteydessä vaan jopa kasvattavan
omistustaan. Huolellinen varautuminen näihin
riskeihin lienee ollut keskeinen menestystekijä.
Lopputulokseen voi olla erittäin tyytyväinen:
yhtiö saavutti sen mitä lähdettiin hakemaan, ja
rohkaisee toivottavasti muita vastaavantyyppisiä yrityksiä harkitsemaan esimerkiksi juuri
First North –listautumista rahoituskanavana.
Listayhtiön status on asettanut toiminnalle tiettyjä lisävaatimuksia, mutta käytännössä niiden noudattaminen on vain parantanut
yhtiön hallintoa tasolle, joka olisi muutenkin
pitänyt saavuttaa yhtiön kansainvälisessä toimintaympäristössä. Kuuden hengen asiantuntijaorganisaatiota ei ainakaan ensimmäisen
puolen vuoden aikana ole tarpeen kasvattaa
eikä sisäinen byrokratia ole lisääntynyt.
Sen sijaan itse listautumisprosessi yrityskauppoineen oli Herantiksen tapauksessa
aikataulupaineiden takia erittäin raskas ja

tiukka projekti, joka ei olisi onnistunut ilman
ydintiimin täydellistä sitoutuneisuutta ja vahvaa asiantuntemusta ja toisaalta pienen yhtiön ketteryyttä ja kykyä tehdä päätöksiä salamannopeasti. Kuvaavaa on, että projektin
alkaessa harva ydintiimin ulkopuolinen taho
piti aikataulua realistisena. Kolme kuukautta
lisäaikaa ei ehkä olisi vaikuttanut lopputulokseen, mutta se olisi tehnyt prosessista henkisesti helpomman.

HERANTIS PHARMA OYJ
LYHYESTI:
• Herantis Pharma Oyj on suomalainen
lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut
tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimuslöydöksiä kliinisiin lääketutkimuksiin,
pyrkien kehittämään niistä uusia lääkeitä.
• Herantis keskityy erityisesti sairauksiin,
joihin ei tunneta lääkehoitoja tai tunnetut
hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia
sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä rintasyöpähoidon seurauksena kehittyvä lymfaturvotus.
• Herantis Pharma syntyi kahden suomalaisen lääkekehitysyhtiön, Hermo Pharman
ja Laurantis Pharman yhdistyessä.
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Hyväksytyt Neuvonantajat

F

irst North -markkinapaikalle kaupankäynnin
kohteeksi otettavalla yhtiöllä tulee olla Pörssin hyväksymä Hyväksytty Neuvonantaja.
yhtiön ja Hyväksytyn Neuvonantajan tulee allekirjoittaa asiaa koskeva sopimus. First North -sääntökirjan liitteessä C on mainittu sopimuksen vähimmäissisällöstä. Tämän lisäksi osapuolten tulee
sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti sopimuksen laajuudesta, osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, korvausvelvollisuudesta ja mahdollisista
vastuunrajoituksista. Lisäksi sopimuksessa tulee
olla maininta voimassaolosta ja vähintään kolmen
kuukauden irtisanomisajasta, palkkioista sekä soveltuvasta laista.
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 listalleottoesite 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 neuvonantotehtävään liittyvää koulutusta.
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Hyväksytyllä 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.
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.

Arvo-osuusjärjestelmä

A

rvo-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. Oppaan kirjoitushetkellä Suomessa toimii yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland.
Arvo-osuusjärjestelmässä olevalle yhtiölle tarjotaan palveluja kuten

• Ulkoistetun osakasluettelon ylläpito
• Omistusmuutosten kirjaus tilinhoitajien kautta
• Ajantasaiset omistus- ja osoitetiedot
• Osingonmaksut omistajien pankkitileille ja
automaattinen veroraportointi
• Erilaisten yhtiötapahtumien toteutukset
• Sisäpiirirekisteri- ja yhtiökokouspalvelut
Kun yhtiö käynnistää selvityksen osakkeiden
listaamiseksi First Northiin, on hyvä olla samalla
yhteydessä arvopaperikeskukseen osakkeiden liittämisestä ja liittämisen aikataulusta sopimiseksi.
Yhtiön koosta ja taustoista riippuen liittäminen on
mahdollista toteuttaa jopa muutamassa viikossa.
Laajan omistuspohjan yhtiöissä liittäminen saattaa
kuitenkin viedä useita kuukausia. Jos mahdollista,
arvo-osuusjärjestelmään liittäminen on hyvä tehdä
hyvissä ajoin ennen varsinaisen listaamisprojektin
alkamista.

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 arvoosuusjärjestelmän osapuolia. Asiamies huolehtii
osakkeiden kirjaamisesta omistajien ilmoittamille
arvo-osuustileille.
Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään
edellyttää aina yhtiökokouksen päätöstä. Tehtyjen päätösten, omistajaohjeistuksen, hakemusten
sekä sopimusten jälkeen yhtiön tulee huolehtia
tarvittavista kaupparekisterimerkinnöistä. Ilmoittautumisaikana tilinhoitajat 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.
Tarkempi kuvaus liittämistoimista internetissä.
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ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄN KUSTANNUKSET YHTIÖLLE
Alla olevassa taulukossa on kahden kuvitteellisen yhtiön esimerkkikustannukset liittämisvaiheen tiedoilla.
Parametrit

Yhtiö A

Yhtiö B

Osakepääoma

100 000 €

800 000 €

Osakkeenomistajien lukumäärä

125

600

Arvo-osuustilit Suomen Arvopaperikeskuksen tilinhoitajalla *)

15

30

Liittämismaksu / kertamaksu

2 400 €

2 600 €

Vuosikustannukset

2 900 €

5 800 €

Kertamaksu palvelun perustamisen
yhteydessä

1 200 €

1 200 €

Käyttömaksu ja ilmoitusvelvollisten
luetteloiden ylläpito vuodessa, kun
ilmoitusvelvollisia maksimissaan 20

1 452 €

1 452 €

Kustannusarvio

Sisäpiirirekisteripalvelut

Yhtiön liittämisvaiheen kertakustannukset riippuvat aina liittämismallista ja liittämisen työmäärästä. Osakkeenomistajien lukumäärä ja mahdollisesti liikkeelle lasketut osakekirjat vaikuttavat liittämismalliin. Kustannusarviossa ei ole huomioitu siirtymisessä mahdollisesti tarvittavan liikkeeseenlaskijan asiamiehen kustannuksia.
Esimerkkiyhtiöiden vuosikustannuksissa on huomioitu muutamia omistajainformaatioon liittyviä raportteja
sekä osingonmaksu varsinaisten perusmaksujen lisäksi. Vuosikustannukset eivät sisällä mahdollisia yhtiötapahtumia.
*) lakisääteisen tilinhoitajan lajitilimaksu, jos yhtiön osakkeenomistajien omistuksia on kirjattuna Euroclear
Finlandin/Suomen Arvopaperikeskuksen asiakastilipalveluissa
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Työkaluja listautumiseen

Y

ritys voi hyötyä merkittävästi osakkeidensa
hakemisesta säännellylle markkinalle 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
markkina-arvo, yhtiön näkyvyys sekä tunnettuus
lisääntyvät ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien houkutteleva käyttö palkitsemisessa helpottuu.
Seuraavat mallit on laadittu yhteistyössä Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n, Nordea Pankki Oyj:n ja PricewaterhouseCoopers Oy:n kanssa.
Työhön ovat osallistuneet myös Finanssivalvonta
ja Nasdaq Helsinki. Mallit on laadittu helpottamaan
yritysten listautumista Nasdaq Helsingin 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.
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”.
Kysymysluettelon perusteella yritys voi koota
merkitykselliset tiedot muiden muassa organisaatiosta sekä sopimuksista, järjestelyistä ja omaisuuseristä, jotka ovat olennaisia yrityksen liiketoiminnan kannalta. Kysymysluettelon mukaan kerättyjen
tietojen on tarkoitus helpottaa yhtiöesitteen laatimista sekä First Northiin listautumista hoitavan Hyväk-

sytyn 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 arvopaperimarkkinalain 4 luvun esitettä
koskevia säännöksiä, vaan sen sisältöä sääntelevät First Northin säännöt. Yrityksellä on kuitenkin
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 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 arvopaperimarkkinalain ja EU:n esiteasetuksen mukainen
listalleottoesite10.
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.

10 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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Ohjeita yhtiöesitemallin käyttämiseen

K

aikkia mallidokumentin sisältämiä kohtia ja
otsikoita ei ole välttämätöntä sisällyttää lopulliseen yhtiöesitteeseen. 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 Nasdaqin First North internet-sivuilla
olevia dokumentteja, erityisesti yhtiöesitteen tarkistuslistaa.
First Northin säännöt asettavat kuitenkin tietyt
vaatimukset yhtiöesitteen sisällölle. Yhtiöesitemalli
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 sisällyttäminen yhtiöesitteeseen
on lähtökohtaisesti suositeltavaa edellyttäen,
että kohta on relevantti myös yksittäisen yhtiön
liiketoiminta huomioiden. Yhtiöesitemallin käyttäjää helpottamaan esitämme alla selvityksen yhtiöesitemallissa käytetystä merkistöstä:
Ohjeet kysymysluettelomallin käyttöön löytyvät
kyseisen dokumentin (”Due diligence kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North
Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista
varten”) kohdasta ”Yleiset ohjeet”.

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.
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Yhtiöesitemalli
Yhtiöesite [Yhtiö] osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseksi Nasdaq OMX Helsinki Oy:n
ylläpitämälle 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 päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North
-markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty
Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.
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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]

[ERILLISINÄ LIITTEINÄ ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT]
• Seuraavat asiakirjat esitetään erillisinä liitteinä yhtiöesitteen yhteydessä ja ne muodostavat osan yhtiön
taloudellisista tiedoista. Nämä asiakirjat ovat saatavilla internetistä osoitteesta [www.yhtionnimi.fi/sijoittajat] ja yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta osoitteessa [•] arkipäivinä normaalin työajan puitteissa.
[Alla mainitut dokumentit voidaan joko sisällyttää osaksi yhtiöesitettä, jolloin ne huomioidaan sisällysluettelossa tai esittää erillisinä liiteasiakirjoina, jolloin asia kerrotaan tässä kohdassa yhtiöesitettä.]
• Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus [edelliseltä tilikaudelta]
• Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus [toiseksi edelliseltä tilikaudelta]
• Yhtiön taloudellinen katsaus [viimeisimmältä puolivuotiskaudelta/osavuosikaudelta]
• [Vuosikertomus [edelliseltä tilikaudelta]]
• [Vuosikertomus [toiseksi edelliseltä tilikaudelta]]
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MÄÄRITELMÄT
[Tässä voidaan määritellä esim. ”Yhtiö”, ”Listautuminen” ”Yhtiöesite”, ”First North” yms.] [”First Northilla”
tarkoitetaan Nasdaq Helsingin ylläpitämää monenkeskistä markkinapaikkaa First North Finlandia.]

HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA (CERTIFIED ADVISER)
Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii [pp.kk.vuosi] tehdyn sopimuksen perusteella
[Hyväksytyn Neuvonantajan nimi].

TILINTARKISTAJA
[Tiedot yhtiön tilintarkistajasta]

[MARKKINATAKAAJA]
[Tiedot mahdollisesta markkinatakaajasta]

[OIKEUDELLINEN NEUVONANTAJA]
[Tiedot mahdollisesta oikeudellisesta neuvonantajasta]

[TALOUDELLINEN NEUVONANTAJA]
[Tiedot mahdollisesta taloudellisesta neuvonantajasta]
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YHTIÖESITTEEN SISÄLLYSLUETTELO

TÄRKEÄÄ TIETOA
Tämä ”Yhtiöesite” on laadittu Yhtiön [osakkeen/osakkeiden] hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin
kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöesitteeseen ei sovelleta arvopaperimarkkinalain (2012/746) 3-5 luvun esitettä koskevia säännöksiä taikka esitedirektiivin (2003/71/EY) säännöksiä. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle1 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”, ”•” ja ”•-konserni” tarkoittavat • Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, ellei
asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan • 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 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
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YHTIÖ LYHYESTI (N. 1 SIVU)
[Tässä tulisi esittää lyhyt yhteenveto seuraavista Yhtiöesitteen jaksoista: Yhtiön liiketoiminnan kuvaus,
katsaus Yhtiön talouteen sekä Yhtiön johto ja tilintarkastajat.]

[Toimintakuvaus]

| CASE SIILI SOLUTIONS |

[Lyhyt kuvaus seuraavista asioista:

•
•
•
•
•

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

[Toiminta-ajatus]
[xxx]
[Visio]

TALOUDELLISET TAVOITTEET
JA OSINGONJAKO
Siilin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti keskimäärin 20 % vuodessa siten, että yhtiön kannattavuus säilyy hyvänä (käyttökate (EBITDA) yli
10 %).
Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii jakamaan 30-70 %
tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

[xxx]

[Taloudelliset tavoitteet]
[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]. Toimitusjohtajan lisäksi Yhtiön johtoon kuuluvat [johtohenkilöiden nimet ja asemat] yhtiökokouksen [pp.kk.vuosi] valitsemana tilintarkastajana toimii [tilintarkastajan nimi] sekä päävastuullisena tilintarkastajana [tilintarkastajan nimi].

[Listautuminen 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 tuloskehityksen 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.]

[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.]
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[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.]
[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.]
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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.]

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.

[paikka, pp.kk.vuosi]
[YHTIÖN NIMI]
Hallitus
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MARKKINA- JA TOIMIALAKATSAUS (N. 2-3 SIVUA)

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 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]
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MARKKINA- JA TOIMIALAKUVAUS
Seuraava markkinakuvaus perustuu pääasiallisesti tietoihin ja lukuihin, jotka on saatu
riippumattomista lähteistä, kuten Marketvisiolta, Marketlineilta, IDC:ltä; Global Industry
Analysts:iltä ja Valtiovarainministeriltä. Tässä
kohdassa esitettyjä tietoja ei tule pitää täydellisinä käsiteltävien markkinoiden analyysina
vaan ainoastaan niiden keskeisten piirteiden
yleiskuvauksena. Kohdassa ”Riskitekijät” käsitellään seikkoja, joita Osakkeiden ostamista
ja merkitsemistä harkitsevien sijoittajien tulisi
erityisesti ottaa huomioon.
MARKKINAKUVAUS
Johdanto
IT-markkinat jaetaan tyypillisesti laitteistoihin,
palveluihin ja ohjelmistoihin. Siilin kannalta
merkityksellisiä ovat palvelut ja ohjelmistot
sekä niihin liittyvät IT-konsultointipalvelut, sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalvelut sekä hallinta-, käyttö- ja verkkopalvelut.
Siilin asiakkaat toimivat pääosin finanssisektorilla, julkishallinnossa, tietoliikenteen, teollisuuden sekä median toimialoilla. Siilin ensisijaisina
kohdeasiakkaina ovat Suomen 500 suurinta
yritystä sekä valtion- ja kunnallishallinto.
Kansainvälisen IT-konsultointi ja –palvelumarkkinan koko oli vuonna 2011 n. €390
miljardia. Markkinoista 13,2 % (€ 51 miljardia) koostui IT-konsultointipalveluista. Suurin
markkina-alue oli Amerikka, joka muodosti
noin puolet koko markkinasta ja seuraavaksi
suurin oli Eurooppa, jonka koko oli noin neljännes kokonaismarkkinasta. (Marketline,
Global IT Consulting & Other Services, 2012)
Kansainvälinen IT-konsultointi ja –palvelumarkkina on kasvanut viime vuosina, huolimatta epäedullisesta yleisestä taloustilanteesta. Markkinan vuosikasvu on 2007-2011 ollut
keskimäärin 3,2 %. Yritykset ovat huomanneet investointien IT-konsultointipalveluihin
tuovan parannuksia yritysten IT-infrastruktuuriin ja tehokkuuteen, ja sitä kautta myös
kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Teknolo-
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gioiden, kuten pilvipalveluiden, nopea kehittyminen ja lisääntyminen, sekä yrityksien omien
asiantuntijoiden puute, ovat myös lisänneet
konsultointipalveluiden tarvetta. Alan ennustetaankin jatkavan kasvuaan keskimäärin 3,8 %
vuosivauhtia € 469 miljardiin vuoteen 2016
mennessä. (Marketline, 2012)
IT-palvelumarkkinan kehitys seuraa jossain
määrin talouden yleistä kehitystä. Siilin osalta
erityisesti finanssi-, tietoliikenne-, teollisuusja mediatoimialojen kehityksellä on vaikutus
kysyntätilanteeseen. Vuoden 2012 bruttokansantuotteen kasvun odotetaan jäävän vaatimattomaksi (0,9 %). BKT:n kasvun odotetaan
pysyvän matalalla tasolla vuonna 2013 ja
elpyvän vuonna 2014. BKT:n odotetaan kasvavan 1,0 % ja 2,0 % vuosina 2013 ja 2014.
(Valtiovarainministeriö 19.9.2012).
Kansainvälisen IT-konsultointi ja -palvelumarkkinan
jakautuminen luokittain 2011

13 %
49 %

16 %

22 %

Integraatio ja
kehityspalvelut
Laitteiston ylläpito
ja huolto
Ohelmistojen ylläpito
IT-konsultointi palvelut
Lähde: Marketline

Suomen IT-palvelumarkkinat
Marketvision mukaan Suomen IT-palvelumarkkinat olivat vuonna 2011 suuruudeltaan
n. € 2,9 miljardia. Kasvua edellisestä vuodesta

Pohjoismaiset IT-palvelumarkkinat 2011

Siilin kohdemarkkinan kehitys 2009–2014 E

1 500

3,0 %

35 %

EUR miljoonaa

1 250

15 %

2,1 %

1 000
750
500

1,3 %
0,7 %

1,5 %

2,0 %

1,8 %

1,5 %

0,8 %

1,0 %

250

50 %

0

Projektipalvelut

2,5 %

0,5 %
2009

2010

2011E

2012E

2013E

2014E

0,0 %

IT-Konsultointipalvelut
Sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalvelut

Ulkoistuspalvelut

Asiakastukipalvelut

Siilin liikevaihto markkinoihin nähden, %
Lähde: Marketvision: It-markkinat 2011–2014 ja Siili Solutions Oyj
(perustuen yhtiön antamaan ohjeistukseen)

Lähde: IDC

oli 2,8 % (Marketvisio, Suomen IT-markkinat,
tammikuu 2012). Marketvision arvion mukaan
IT-palvelumarkkinoiden kasvu tulee vuonna
2012 olemaan 2,7 % ja vuosina 2011-2014
keskimäärin 2,9 % vuosittain. Arvion mukaan
IT-palvelumarkkinan koko on € 3,2 miljardia
vuonna 2014. Siilin liiketoiminnan kannalta
keskeiset markkinat, sisältäen IT-konsultointipalvelut, sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalvelut kasvoivat vuonna 2011 2,9 %
€ 1,0 miljardiin. Nämä markkinat muodostivat
n. 34 % palvelumarkkinoista.
Näiden markkinoiden odotetaan kasvavan
2,9 % vuosivauhtia € 1,1 miljardiin vuoteen
2014 mennessä.
Palvelumarkkinan kasvun ajureina toimivat
useiden ensimmäisen sukupolven järjestelmien tuleminen elinkaarensa päähän, jonka arvioidaan lisäävän sovelluskehitys-, integrointi- ja käyttöönottopalveluiden kysyntää. Oman
kilpailukykynsä vahvistamiseksi organisaatioilla on yhä suurempi tarve parantaa keskeisiä
kriittisiä järjestelmiä ja niiden toiminnallisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa panostuksia
sähköiseen asiointiin, kaupankäyntiin ja markkinointiin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin

vastaamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Lisäksi rakenteelliset muutokset monilla toimialoilla asettavat liiketoiminnalle uusia
haasteita ja luovat samalla kysyntää IT-konsultoinnille ja järjestelmäintegraattoreiden
palveluille. Myös keskisuurissa organisaatioissa ja valtionhallinnossa tapahtuva kasvava
ulkoisten palveluiden käyttö lisää ulkoisten
IT-palveluiden kysyntää, ja mahdollistaa valtionhallinnon osalta myös entistä joustavamman hankintamenettelyn. Liiketoimintatiedon
määrän kasvu, sekä tarve parantaa tiedon
hyödyntämisen tehokkuutta, luo myös tarpeita
erilaisille IT-hankkeille (BI, analytiikka, master
data management, tiedon laatu). (Marketvisio
2012)
Pilvipalveluiden ja SaaSin yleistyminen tulee
tulevaisuudessa vähentämään asiakkaan tiloissa tehtävien järjestelmäimplementointien
ja versiopäivitysten tarvetta. Lähiaikoina organisaatioiden siirtyminen uuteen pilvipalveluympäristöön lisää kutenkin IT-konsultoinnin
ja sovellusintegroinnin kysyntää sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. (Marketvisio, 2012 ja Global Industry Analysts, IT
Consulting: A Global Outlook, 2012)
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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.]
[Taloudelliset tavoitteet voidaan antaa numeerisessa muodossa tai muutoin yksiselitteisesti. Liikkeeseenlaskija voi
esimerkiksi kertoa, että se on asettanut tavoitteeksi tietyn enimmäisnettovelkaantumisasteen, että se tavoittelee
tiettyä keskimääräistä pääoman tuottoa tai että se pyrkii nostamaan luottoluokituksen tietylle tasolle. On huomattava, että Yhtiöesitteen lukijalle tulee korostaa sitä, että taloudelliset tavoitteet ovat eri asia kuin taloudelliset
ennusteet (vrt. jäljempänä kohta ”Arvio lähitulevaisuuden kehityksestä”) 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)
Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön taloudellisesta kehityksestä [pp.kk.vuosi] ja [pp.kk.vuosi] päättyneillä tilikausilla [sekä [pp.kk.vuosi] päättyneellä puolivuotis-/osavuosijaksolla vertailutietoineen].
Alla esitetyt tiedot perustuvat Yhtiön tilintarkastettuihin [konserni]tilinpäätöksiin [pp.kk.vuosi] ja [pp.kk.vuosi]
päättyneiltä tilikausilta [sekä Yhtiön tilintarkastamattomaan puolivuotiskatsaukseen/osavuosikatsaukseen
pp.kk.vuosi päättyneeltä puolivuotis-/ osavuosijaksolta].
[Yhtiön tilintarkastetut [konserni]tilinpäätökset [ja tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus/osavuosikatsaus]
on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti [ja puolivuotiskatsaus on esitetty First
Northin sääntöjen edellyttämässä laajuudessa]. Tilintarkastuskertomukset eivät sisällä huomautuksia [jos
tilintarkastuskertomukset sisältävät huomautuksia, ne on selostettava].
[Alla esitettyä yhteenvetoa on luettava yhdessä [muualla tässä Yhtiöesitteessä esitettävien]/[tämän Yhtiöesitteen erillisinä liitteinä esitettyjen] Yhtiön tilinpäätösten [ja puolivuotiskatsauksen/osavuosikatsauksen]
kanssa.
[Tiivistelmä tulisi esittää taulukkomuodossa kahdelta edelliseltä tilikaudelta ja viimeisimmältä puolivuotis-/osavuosijaksolta (jos puolivuotistietoja/osavuositietoja on laadittu), ja siinä tulisi esittää seuraavat tiedot:

•
•
•
•

Tuloslaskelmatiedot
Tasetiedot
Rahoituslaskelmatiedot
Keskeiset tunnusluvut]

[Jos Yhtiö kuuluu konserniin, luvut esitettävä konsernitasolla.]

| CASE SIILI SOLUTIONS |
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Yhtiön tilinpäätöstietoja
Alla esitetään tiivistemä Siili-konsernin
taloudellisesta
kehityksestä
tilikausilta
1.1.–31.12.2010 ja 1.1.–31.12.2011 sekä
puolilvuotiskausilta 1.1.–30.06.2011 ja 1.1.–
30.06.2012. Lukuun ottamatta tilinpäätöksiä
2010 ja 2011 muut taloudelliset tiedot ovat
tilintarkastamattomia. Tilinpäätökset 2010 ja

2011 on tarkastanut KPMG Oy ja ne ovat liitetty yhtiöesiteeseen viittaamalla. Tilintarkastuskertomumset sisältyvät vuosikertomuksiin
kultakin vuodelta ja ne eivät sisällä huomatuksia. Alla esitetyt tilinpäätötiedot on laadittu
suomalaisen kirjanpitolainsäädännön (FAS)
mukaisesti.

Tuloslaskema1
Rahayksikkö
tuhat EUROA

1.1.–31.12.
2011

2010

(tilintarkastettu)

1.1.–30.06.
2012

2011

(tilintarkastamaton)

LIIKEVAIHTO

13 156,4

7 900,9

7 698,3

6 458,1

Materiaalit ja palvelut

-2 682,0

-933,2

-1 678,0

-1 197,9

Henkilöstökulut

-7 723,0

-5 025,9

-4 570,7

-3 666,5

-185,4

-119,6

-118,8

-86,7

-1 129,0

-1 086,3

-676,2

-466,2

1 437,0

735,9

645,6

1 040,8

3,5

1,3

0,6

0,2

-12,0

-6,7

-4,7

-3,4

-8,5

-5,4

-4,1

-3,2

VOITTO (TAPPIO)
ENNEN SATUNNAISIA
ERIÄ

1 428,5

730,5

650,5

1 037,6

VOITTO (TAPPIO)
ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

1 428,5

730,5

650,5

1 037,6

-416,4

-206,2

184,4

-289,0

1 012,1

524,3

466,1

748,6

Poistot ja
arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut
kulut
LIIKEVOITTO
(-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja
rahoitustuotot
Korkokulut ja muut
rahoituskulut

Tulosverot
TILIKAUDEN VOITTO
(TAPPIO)
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Tase1
Rahayksikkö
tuhat EUROA

31.12.
2011

2010

(tilintarkastettu)

30.06.
2012

2012

(tilintarkastamaton)

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
0,0

6,3

723,4

0,0

528,2

675,6

0,0

602,0

528,2

681,9

723,4

602,0

95,1

33,0

101,2

56,8

95,1

33,0

101,2

56,8

623,3

714,9

824,6

658,8

2 834,6

1 930,3

2 780,3

2 584,2

Muut saamiset

4,7

3,8

47,6

4,3

Siirtosaamiset

269,0

332,9

434,1

146,8

3 108,3

2 267,0

3 262,0

2 735,3

1 207,8

680,5

208,3

1 101,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT
YHTEENSÄ

4 316,1

2 947,5

3 470,3

3 836,7

VASTAAVAA
YHTEENSÄ

4 939,4

3 662,4

4 294,9

4 495,5

Liikearvo
Konserninliikevaihto

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto

PYSYVÄT VASTAAVAT
YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset
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Kassavirtalaskelma 1
Rahayksikkö
tuhat EUROA

2011

1.1.–31.12.
2010
(tilintarkastettu)

2012

1.1.–30.06.
2012

(tilintarkastamaton)

LIIKETOIMINTA
Tulos ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja

1 428,5

730,5

650,5

1 037,6

185,4

119,6

118,8

86,7

-361,0

-219,5

-164,3

-91,5

-943,3

-617,9

-127,0

-506,4

765,0

174,5

563,6

134,0

622,8

512,9

-715,0

302,1

1 697,4

700,1

326,6

962,5

Investoinnit
(aineelliset ja aineettomat)

-93,8

-3,9

-193,4

-30,6

Investointi tytäryritykseen

-150,0

-512,1

0,0

-150,0

Investointien
rahavirta (B)

-243,8

-516,0

-193,4

-180,6

10,0

100,3

64,6

10,0

0,0

-165,1

0,0

0,0

Lyhytaikaiset lainat,
lisäys (+), vähennys (-)

10,0

-8,9

-120,0

-71,9

Pitkäaikaiset lainat,
lisäys (+), vähennys (-)

0,0

270,0

-280,0

100,0

Maksetut osingot ja
muu voitonjako

-946,4

-190,5

-797,4

-399,1

Rahoituksen rahavirta (C)

-926,4

5,8

-1 132,8

-361,0

527,3

189,9

-999,6

420,9

680,5

490,6

1 207,8

680,5

1 207,8

680,5

208,2

1 101,4

Poistot ja arvonalentumiset
Välittömät verot
Lyhytaikaiset liikesaamiset,
lisäys (-), vähennys (+)
Korottomat lyhytaik. velat,
lisäys (+), vähennys (-)
Muut lyhytaikaiset velat,
lisäys (-), vähennys (-)
Liiketoiminnan
rahavirta (A)
Investoinnit

Rahoitus
Maksullinen osakeanti
Omien osakkeiden
hankkiminen

Rahavarojen muutos,
lisäys (+), vähennys (-)
Rahavarat muutos kauden
alussa
Rahavarat kauden lopussa
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Rahayksikkö
tuhat EUROA

31.12.
2011

2010

(tilintarkastettu)

30.06.
2012

2012

(tilintarkastamaton)

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

429,2

538,5

165,2

548,6

429,2

538,5

165,2

548,6

-237,0

65,7

433,0

748,6

Tilikauden voitto (tappio)

1 012,1

524,3

466,1

748,6

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 304,3

1 288,5

1 164,3

1 588,0

280,0

280,0

0,0

380,0

280,0

280,0

0,0

380,0

120,0

110,0

0,0

38,1

1 027,3

608,0

1 437,7

765,8

0,0

26,4

0,0

0,0

Muut velat

663,7

488,2

843,6

658,8

Siirtovelat

1 544,1

921,3

849,3

1 064,8

3 355,1

2 153,9

3 130,6

2 527,5

2 433,9

3 130,6

2 907,5

4 294,9

4 495,5

Osakepääoma

Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto
(tappio)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Velat saman konsernin
yrityksille

VIERAS PÄÄOMA
YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
YHTEENSÄ

3 635,1
4 939,4

3 662,4
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Tunnusluvut1
2012
1.1.–30.6.

2011
1.1.–30.6.

2011
1.1.–31.12.

2010
1.1.–31.12.

2009
1.1.–31.12.

Liikevaihto, 1000 €

7 698,3

6 458,1

13 156,4

7 900,9

6 681,9

Liikevoitto, 1000 €

654,6

1 040,8

1 437,0

735,9

203,1

466,1

748,6

1 012,1

524,3

147,4

4 294,9

4 495,5

4 939,4

3 662,4

1 916,6

Tilikauden tulos, 1000 €
Taseen loppusumma, 1000 €
Omavaraisuusaste, %

27,1 %

35,3 %

26,4 %

33,5 %

35,0 %

Nettovelkaantumisaste, %

-17,9 %

-43,0 %

-61,9 %

-23,6 %

-54,0 %

Oman pääoman tuotto, %*

75,5 %

106,3 %

79,9 %

55,2 %

19,0 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %*

91,3 %

114,9 %

86,5 %

60,9 %

22,9

EBITDA, % liikevaihdosta

10,0 %

17,5 %

12,3 %

10,8 %

8,0 %

8,5 %

16,1 %

10,9 %

9,3 %

3,0 %

Osakekohtainen tulos, €**

0,36

0,59

0,80

0,42

0,13

Osakekohtainen oma pääoma, €**

0,89

1,26

1,03

0,97

0,58

Osakekohtainen osinko, €**
Osakekohtainen
pääomanpalautus, €**
Osakekohtainen voitonjako
yhteensä, €***
Henkilöstön lukumäärä kauden
lopussa

0,28

0,32

0,65

0,15

0,43

0,33

0,00

0,09

0,00

0,00

0,61

0,32

0,75

0,15

0,43

125

92

106

84

68

Liikevoitto, % liikevaihdosta

* Puolivuotisluvuissa tulos on annualisoitu
** Osakepohjaiset tunnusluvut laskettu osakkeelle 18.9.2012 tehty split huomioiden
*** Sisältää osingon ja pääomanpalatuksen, tunnusluvut laskettu osakkeelle 18.9.2012 tehty split huomioiden
1
Luvut konsernista vuosilta 2010 ja 2011. Toteutetun tytäryhtiösulautumisen jälkeen yhtiössä ei ole muodostunut konsernia 1.1.2012 eteenpäin.

LASKENTAKAAVAT
Omavaraisuusaste, %=

Oma pääoma + vähemmistöosuus
Taseen loppusumma - saadut ennakot

*100

Nettovelkaatumisaste, %=

Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Oma pääoma

*100

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), %=

Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä - verot
Oma pääoma keksimäärin + vähemmistöosuus

*100

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), %=

Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + nettorahoituskulut
Taseen loppusumma - korottomat velat keskimäärin

*100

EBITDA, % liikevaihdosta=

Liikevoitto ennen poistoja
Liikevaihto

*100

Liikevoitto, % liikevaihdosta=

Liikevoitto
Liikevaihto

*100

Osakepohjainen tulos (EPS), €=

Tulos ennen satunnaisia eriä - verot +/- vähemmistöosuus
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma, €=

Omapääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko, €=

Tilikauden osinko osaketta kohden
Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osakekohtainen pääomanpalatus, €=

Tilikauden pääomapalaus osaketta kohden
Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin

Osakekohtainen voitonjako yhteensä, €=

Tilikauden voitonjako osaketta kohden
Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
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HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ (N. 2-3 SIVUA)

[Kuvaus taloudellisen aseman yleisestä kehityksestä kahden edellisen tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson/osavuosijakson vertailujaksoineen aikana, kausien vertailua]
[Huomioita taloudellisesta kehityksestä [viimeisin puolivuotisjakso verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon]]
[Kausivaihtelut]
[xxx]
[Liikevaihto]
[xxx]
[Liiketoiminnan kulut]
[xxx]
[Poistot]
[xxx]
[Liikevoitto]
[xxx]
[Rahoitustuotot ja -kulut]
[xxx]
[Tuloverot]
[xxx]
[Tilikauden voitto]
[xxx]
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[Huomioita taloudellisesta kehityksestä [edellinen tilikausi verrattuna toiseksi edelliseen tilikauteen]]
[Liikevaihto]
[xxx]
[Liiketoiminnan kulut]
[xxx]
[Poistot]
[xxx]
[Liikevoitto]
[xxx]
[Rahoitustuotot ja kulut]
[xxx]
[Tuloverot]
[xxx]
[Tilikauden voitto]
[xxx]
[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.]
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| CASE SIILI SOLUTIONS |

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA
KEHITYKSESTÄ
Seuraavassa on esitetty yhtiön liiketoiminnan kehitystä 31.12.2010 ja 31.12.2011
päättyneiltä tilikausilta sekä 30.6.2011 ja
30.6.2012 päättyneiltä puolivuotiskausilta.
Esitetyt puolivuotisluvut ovat tilintarkastamattomia. Yhtiön lukujen vertailukelpoisuudessa on huomioitava tilikaudella 2010
hankittu tytäryhtiö jonka luvut on yhdistetty
konserniin elokuusta 2010 alkaen.
Lisäksi
tilikauden
2011
päättyessä
31.12.2011 yhtiön sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö, Devtrain Oy, on fuusioitu
emoyhtiöön. Fuusioerotuksesta on kirjattu
liikearvoa yhteensä 555,9 tuhatta euroa joka
poistetaan 43 kuukaudessa noudattaen konsernissa tehdyn viiden vuoden poistosuunnitelman jäljellä olevaa aikaa. Toteutetun tytäryhtiösulautumisen jälkeen yhtiössä ei ole
muodostunut konsernia 1.1.2012 eteenpäin.
Kesäkuussa 2012 yhtiöön yhdistettiin Suunnittelutoimisto Fusion Oy:ltä hankittu liiketoiminta. Tällä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta puolivuotiskauden 1.1.–30.6.2012
lukuihin.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA
KEHITYKSESTÄ PUOLIVUOTISJAKSOLLA 1.1.–30.6.2012
VERRATTUNA PUOLIVUOTISJAKSOON 1.1.-30.6.2011
Liikevaihto
Puolivuotisjaksolla 1-6/2012 yhtiön liikevaihdon kasvu oli 19,2 % edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verraten. Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä 1 240,2
tuhatta euroa ollen yhteensä 7 698,3 tuhatta euroa (6 458,1 tuhatta euroa). Raportoitu
kasvu painottui julkishallinnon, teollisuuden
ja finanssitoimialan asiakkuuksiin.

yhtiön IT-palveluiden kysyntä on säilynyt
markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. Siilin
palvelutarjoamaa vahvistettiin lisäksi kesäkuussa 2012 ostamalla käyttöliittymäosaamista tarjonneen Suunnittelutoimisto Fusion
Oy:n liiketoiminta. Edellisellä ei kuitenkaan ole
olennaista vaikutusta puolivuotisjakson vertailukelpoisuuteen liikevaihdon osalta.
Liiketoiminnan kulut
Ulkopuolisten palvelujen, joka koostuu asiakasprojekteihin liittyvistä alihankintakustannuksista, osuus 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihdosta oli 21,8 % (18,5 %).
Ulkopuoliset palvelut katsauskaudella olivat
yhteensä 1.678,0 tuhatta euroa (1..197,9 tuhatta euroa). Tilikauden 2011 tasoon verraten
alihankinnan prosentuaalinen osuus liikevaihdosta 2012 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla
kasvoi 1,5 %.
Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1-6/2012 noin 59,4 % (56,8 %). Kevään
2012 rekrytoinneista merkittävä osa painottui
huhtikuuhun mikä laski hieman käyttöastetta
suhteessa 2011 ensimmäiseen puolivuotisjaksoon. Yhtiön henkilöstökulut ajanjaksolta
olivat yhteensä 4.570,7 tuhatta euroa (3.666,5
tuhatta euroa).
Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen ja listautumisen valmisteluun liittyvät kulut näkyivät
liiketoiminnan muissa kuluissa vertailtaessa
puolivuotiskausia toisiinsa. Liiketoiminnan
muut kulut puolivuotiskaudella 2012 olivat
676,2 tuhatta euroa, jossa kasvu 2011 vastaavaan ajanjaksoon nähden 210 tuhatta euroa.
Suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan muut
kulut olivat 2 % korkeammalla tilikauden 2011
tasoon nähden.
Poistot
Katsauskauden 2012 poistot olivat yhteensä
118,8 tuhatta euroa (86,7 tuhatta euroa), joista
liikearvopoistojen osuus oli 105,9 tuhatta euroa (81,0 tuhatta euroa). Poistettava liikearvo
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on syntynyt yhtiön tekemien yritysostojen ja
tytäryhtiösulautumisten kautta.
Liikevoitto
Yhtiön liikevoitto ajanjaksolta 1.1.–30.6.2012
oli 654,6 tuhatta euroa (1.040,8 tuhatta
euroa).
Tuloverot
Katsauskauden 2012 verot olivat yhteensä
184,4 tuhatta euroa. Vuoden 2011 vastaavalta
ajanjaksolta verot olivat 288,9 tuhatta euroa.
Tilikauden voitto
Puolivuotisjakson 1.1.–30.6.2012 voitto oli
yhteensä 466,1 tuhatta euroa (748,6 tuhatta
euroa).

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA
KEHITYKSESTÄ TILIKAUDELLA
2011 VERRATTUNA TILIKAUTEEN
2010
Tilikausi 2011 oli Siilille vahva kasvun vuosi.
Yhtiön liikevaihto oli 13 156 tuhatta euroa
(7.900,9 tuhatta euroa) kasvaen edellisestä
vuodesta noin 67 %. Huomioitaessa tilikausien välisessä vertailussa vuonna 2010 hankittu tytäryhtiö, joka yhdistettiin tilikaudella
2010 konserniin elokuusta alkaen, liikevaihdon orgaanisen kasvun osuus oli noin 48 %
edelliseen vuoteen verraten. Yhtiö kasvoi
kaikilla liiketoiminta-alueillaan, voimakkainta
kasvu oli kuitenkin finanssi- ja julkishallinnon
sektorilla.
Liiketoiminnan kulut
Vuoden 2011 aikana yhtiö sai aikaisempaa laajempia ja kokonaisvaltaisempia asiakasprojekteja, mikä näkyi osittain myös asiakasprojekteihin liittyvien alihankintakustannusten kasvuna.
Ulkopuolisten palvelujen osuus tilikauden 2011
liikevaihdosta oli 20,3 % (11,8 %).
Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 106
henkilöä (84) henkilöä. Tilikaudella 2011 henkilöstökulut olivat yhteensä 7.723,0 tuhatta
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euroa (5.025,9 tuhatta euroa). Asiakastyössä
toimivien konsulttien käyttöaste oli edellisvuotta korkeampi, erityisesti keväällä 2011,
minkä seurauksena henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat alhaisemmat ollen 58,7
5 liikevaihdosta (63,6 %).
Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat tilikaudella 2011 noin 43 tuhatta euroa ollen suhteessa
liikevaihtoon tarkasteltuna 5,2 % aikaisempaa
vuotta matalammalla tasolla. Liiketoiminta
keskittyy IT-palveluiden tuottamiseen, joten
yhtiöllä ei ole tuotekehitykseen liittyviä kuluja.
Voimakkaan liikevaihdon kasvun ohessa
myös yhtiön kannattavuus on säilynyt hyvänä.
Tarkasteluajanjaksolla yhtiön EBITDA (käyttökate) kasvoi noin 767 tuhatta euroa ollen 2011
noin 12,3 % liikevaihdosta (10,8 %).
Poistot
Tilikauden 2011 poistot olivat yhteensä 185,4
tuhatta euroa (119,6 tuhatta euroa), joista
konsernin liikearvopoistojen osuus oli 153,7
tuhatta euroa (117,9 tuhatta euroa). Poistettava liikearvo on syntynyt yhtiön tekemien yritysostojen kautta.
Liikevoitto
Yhtiön liikevoitto tilikaudelta 2011 oli 1 437,0
tuhatta euroa, jossa oli viime vuoteen kasvua
701,1 tuhatta euroa. Liikevoittoa tarkasteltaesa
huomioitavaa, että tilikauden 2010 poistot sisältävät 2010 hankitun tytäryhtiön liikearvopoistot
viiden kuukauden ajalta alkaen elokuusta.
Tuloverot
Konsernin tilikauden 2011 verot olivat yhteensä 416,4 tuhatta euroa. Vuoden 2010 osalta
tilikauden verot olivat 206,2 tuhatta euroa.
Tilikauden voitto
Tilikauden voitto oli yhteensä 1.012,1 tuhatta
euroa jossa kasvua noin 93,0 % tilikauteen
2010 verraten, jolloin Yhtiön nettotulos oli
524,3 tuhatta euroa.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA
KEHITYKSESTÄ PUOLIVUOTISJAKSOLLA
1.1.–30.6.2012 VERRATTUNA PUOLIVUOTISJAKSOON 1.1.–30.6.2011

Liikevaihto
Puolivuotisjaksolla 1–6/2012 Yhtiön liikevaihdon kasvu oli 19,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten.
Euromääräisesti liikevaihto kasvoi yhteensä 1 240,2 tuhatta euroa ollen yhteensä
7 698,3 tuhatta euroa (6 458,1 tuhatta euroa).
Raportoitu kasvu painottui julkishallinnon,
teollisuuden ja finanssitoimialan asiakkuuksiin.
Yhtiön IT-palveluiden kysyntä on säilynyt
markkinatilanteesta huolimatta hyvänä. Siilin
palvelutarjoamaa vahvistettiin lisäksi kesäkuussa 2012 ostamalla käyttöliittymäosaamista tarjonneen Suunnittelutoimisto Fusion
Oy:n liiketoiminta. Edellisellä ei kuitenkaan ole
olennaista vaikutusta puolivuotisjakson vertailukelpoisuuteen liikevaihdon osalta.
Liiketoiminnan kulut
Ulkopuolisten palvelujen, joka koostuu asiakasprojekteihin liittyvistä alihankintakustannuksista, osuus 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden liikevaihdosta oli 21,8 % (18,5 %).
Ulkopuoliset palvelut katsauskaudella olivat
yhteensä 1.678,0 tuhatta euroa (1..197,9 tuhatta euroa). Tilikauden 2011 tasoon verraten
alihankinnan prosentuaalinen osuus liikevaihdosta 2012 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla
kasvoi 1,5 %.

olivat yhteensä 4.570,7 tuhatta euroa (3.666,5
tuhatta euroa).
Yhtiön liiketoiminnan kehitykseen ja listautumisen valmisteluun liittyvät kulut näkyivät
liiketoiminnan muissa kuluissa vertailtaessa
puolivuotiskausia toisiinsa. Liiketoiminnan
muut kulut puolivuotiskaudella 2012 olivat
676,2 tuhatta euroa, jossa kasvu 2011 vastaavaan ajanjaksoon nähden 210 tuhatta euroa.
Suhteessa liikevaihtoon liiketoiminnan muut
kulut olivat 2 % korkeammalla tilikauden 2011
tasoon nähden.
Poistot
Katsauskauden 2012 poistot olivat yhteensä
118,8 tuhatta euroa (86,7 tuhatta euroa), joista
liikearvopoistojen osuus oli 105,9 tuhatta euroa (81,0 tuhatta euroa). Poistettava liikearvo
on syntynyt yhtiön tekemien yritysostojen ja
tytäryhtiösulautumisten kautta.
Liikevoitto
Yhtiön liikevoitto ajanjaksolta 1.1.–30.6.2012
oli 654,6 tuhatta euroa (1.040,8 tuhatta euroa).
Tuloverot
Katsauskauden 2012 verot olivat yhteensä
184,4 tuhatta euroa. Vuoden 2011 vastaavalta
ajanjaksolta verot olivat 288,9 tuhatta euroa.
Tilikauden voitto
Puolivuotisjakson 1.1.–30.6.2012 voitto oli
yhteensä 466,1 tuhatta euroa (748,6 tuhatta
euroa).

Henkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon olivat 1-6/2012 noin 59,4 % (56,8 %). Kevään
2012 rekrytoinneista merkittävä osa painottui
huhtikuuhun mikä laski hieman käyttöastetta
suhteessa 2011 ensimmäiseen puolivuotisjaksoon. Yhtiön henkilöstökulut ajanjaksolta
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RAHOITUS, MAKSUVALMIUS
JA INVESTOINNIT
Yhtiön liiketoiminnan rahavirta oli tarkasteluajanjaksolla 1.1.–31.12.2011 yhteensä
1.697,4 tuhatta euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen nähden 142,5 %. Samalla
tarkastelujaksolla yhtiön liikevaihto kasvoi noin
66,5 %. Liiketoiminnan kassavirtaa paransi vapautunut käyttöpääoma, joka 1.1.–31.12.2011
oli yhteensä 444,6 tuhatta euroa (69,6 tuhatta
euroa) eli 375,0 tuhatta euroa enemmän kuin
edellisenä vuonna.
Puolivuotisjaksolla 1.1.–30.6.2012 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä 326,6 tuhatta euroa (962,5 tuhatta euroa). Puolivuotisjaksolla
2012 liiketoiminnan kassavirtaa heikensi sitoutuneen käyttöpääoman kasvaminen. Käyttöpääoma kavoi yhteensä 208,1 tuhatta euroa
enemmän kuin 1.1-30.6.2012 puolivuotisjaksolla.
Yhtiön merkittävimät investoinnit vuosina
2010-2011 sekä puolivuotiskaudella 2012 liittyvät yritysostoihin. Vuonna 2010 yhtiö osti Devtrain Oy –nimisen yhtiön koko osakekannan.
Ostettu yhtiö fuusioitiin emoyhtiön 31.12.2011.
Kesäkuussa 2012 yhtiö hankki Suunnittelutoimisto Fusion Oy:n liiketoiminnan. Investoinnit
tilikauella 2011 olivat yhteensä 243,8 tuhatta
euroa (515,9 tuhatta euroa) ja puolivuotiskaudella 2012 investoinnit olivat 193, tuhatta euroa (180,6 tuhatta euroa).
Rahoituksen rahavirta tilikaudella 2011 oli
-926,4 tuhatta euroa (5,8 tuhatta euroa). Tilikaudella 2011 yhtiö jakoi omistajilleen osinkoina ja pääomapalautuksena yhteensä 946,4
tuhatta euroa (190,5 tuhatta euroa) ja puolivuotisjaksolla 2012 yhteensä 797,4 tuhatta euroa.
Puolivuotiskauden 2012 jälkeen ylimääräinen
yhtikokous 18.9.2012 päätti ylimääräisestä
250,0 tuhannen euron voitonjaosta. Keväällä 2012 yhti järjesteli rahoitustaan uudelleen
maksamalla kokonaisuudessaan 400,0 tuhannen euron lainan ja neuvotteli samassa yhteydessä 1,0 miljoonan euron luottolimiitin. Vuo-
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sina 2010–2012 tehdyt maksulliset osakeannit
liittyvät yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmään. Yhtiön rahavarojen muutos 1.1.–
31.12. oli 527,3 tuhatta euroa (189,9 tuhatta
euroa) ja puolivuotisjaksolla 1.1.–30.6.2012
yhteensä -999,6 tuhatta euroa (420,9 tuhatta
euroa).

Tasetietoja
Yhtiön taseen loppusumma 31.12.2011 oli 4
939,4 tuhatta euroa (3.662,4 tuhatta euroa),
jossa kasvua 31.12.2010 tilanteeseen nähden
1.277,0 tuhatta euroa noin 34,9 %. Samalla
tarkasteluajanjaksolla yhtiön liikevaihto kasvoi
noin 66,5 %. Taseen loppusumma 30.6.2012
oli yhteensä 4.294,9 tuhatta euroa (4.495,5
tuhatta euroa).
Varat
Yhtiön pysyvät vastaavat olivat 30.6.2012
yhteensä 824,6 tuhatta euroa, 623,3 tuhatta euroa 31.12.2011 ja 714,9 tuhatta euroa
31.12.2010. Pysyvistä vastaavista merkittävimmän erän muodostavat aineettomat
hyödykkeet, jotka koostuvat yrityskauppojen
kautta muodostuneesta liikearvosta. Taseen
liikearvo oli vuoden 2011 lopussa 528,3 tuhatta euroa (682,0 tuhatta euroa) ja 30.6.2012
723,4 tuhatta euroa (602,0). Liikearvon kasvu
vuosina 2010 ja 2012 aikana liittyy yhtiön tekemiin yrityskauppoihin.
Aineellisten hyödykkeiden lisäyksenä 2011
osalta voimakas panostus näkyi liiketoiminnan
kehittämiseen, yhtiön aineelliset hyödykkeet
31.12.2011 olivat 95,1 tuhatta euroa (33,0 tuhatta euroa), jossa kasvua yhteensä 62,1 tuhatta euroa.
Yhtiön taseen vastaavan puolen merkittävin
erä muodostuu myyntisaamisista. Tilinpäätöksessä 2011 myyntisaamisista. Tilinpäätöksessä 2011 myyntisaamiset olivat yhteensä
2.834,6 tuhatta euroa (1.930,3 tuhatta euroa)
muodostaen 57,4 % (52,7 %) taseen loppusummasta. Kesäkuun 2012 lopussa myyntisaamiset olivat yhteensä 2.780,3 tuhatta euroa (2.584,2 tuhatta euroa) laskien 31.12.2011
tilanteesta -54,3 tuhatta euroa. Yhtiön johdon
näkemyksen mukaan saamisiin liittyvä riski ei
poikkea normaalista liiketoimintariskistä.

Rahat ja pankkisaamiset tilinpäätöshetkellä 2011 olivat 1.207,8 tuhatta euroa
(680,5 tuhatta euroa). Puolivuotisjakson
lopussa 30.6.2012 rahat ja pankkisaamiset olivat 208,2 tuhatta euroa, jossa muutosta -999,6 tuhatta euroa 31.12.2011 tilanteeseen.
Oma pääoma ja velat
Yhtiön oma pääoma tiikauden 2011 lopussa oli yhteensä 1.304,3 tuhatta euroa
(1.228,5 tuhatta euroa). Omavaraisuusaste 31.12.2011 oli 26,4 % (33,5 %).
Puolivuotiskauden lopussa 2012 oma
pääoma oli 1.164,2 tuhatta euroa ja omavaraisuusaste 27,1 %.
Lainat rahoituslaitoksilta 31.12.2011 olivat yhteensä 400,0 tuhatta euroa (390,0
tuhatta euroa), josta 280,0 tuhatta euroa
(280,0 tuhatta euroa) luokiteltiin pitkäaikaisiin lainoihin. Yhtiö maksoi lainansa
kokonaan 2012 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.
Lyhytaikaiset velat ilman rahoituslaitoslainoja olivat 31.12.2011 yhteensä 3.235,1
tuhatta euroa (2.043,9 tuhatta euroa) ja
30.6.2012 yhteensä 3.130,6 tuhatta euroa. Lyhytaikaisista veloista merkittävimmän erän muodostavat yhtiön osto- ja
siirtovelat yhteensä, joiden osuus 2011
tilinpäätöshetkellä oli 76,6 % kaikista lyhytaikaisista veloista ja kesäkuun 2012
lopussa 73,1 %.
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[Tasetietoja]
[Varat]
[xxx]
[Oma pääoma]
[xxx]
[Velat]
[xxx]

[Investoinnit]
[xxx]

[Arvio lähitulevaisuuden kehityksestä]
[Jos esitetään tulevaisuuden näkymiä tai tulosennusteita, tulisi niille esittää perustelut. Erityisesti, mikäli halutaan
antaa euromääräisiä tai muuten laskettavissa olevia arvioita, tulee nämä arviot perustella. Tulevaisuudennäkymiä
annettaessa otetaan huomioon liiketoimintaan liittyvät merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät ja pitäydytään arvioissa, jotka voidaan perustellusti esittää. Taloudelliset tavoitteet ja arvio lähitulevaisuuden kehityksestä
tulisi erottaa toisistaan. Mikäli Yhtiö esittää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita, tulisi ne esittää kohdassa ”Yhtiön liiketoiminnan kuvaus – Taloudelliset tavoitteet”.]
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HALLITUS JA JOHTO

Nykyiset luottamustoimet:
[xxx]

Hallitus
[Hallituksen puheenjohtajan nimi]
Hallituksen puheenjohtaja
alkaen
Syntymävuosi
Koulutus
[Tehtävä]

Omistus Yhtiössä:
[xxx]
[pp.kk.vuosi]
[vuosi]
[xxx]
[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]

Toimitusjohtaja
ja muu johto
[Toimitusjohtajan nimi]
Toimitusjohtaja
Syntymävuosi
Koulutus

[pp.kk.vuosi] alkaen
[vuosi]
[xxx]

Aiempi työkokemus:
[xxx]
Nykyiset luottamustoimet:
[xxx]
Omistus Yhtiössä:
[xxx]
[Muun johdon jäsenen nimi]
[Johtoryhmän jäsen]
[pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi
[vuosi]
Koulutus
[xxx]
Vastuualue
[xxx]
Tehtävä
[Päätoimi
Yhtiön
ulkopuolella]
Omistus Yhtiössä:
[xxx]
[Muun johdon jäsenen nimi]
[Johtoryhmän jäsen]
[pp.kk.vuosi] alkaen
Syntymävuosi
[vuosi]
Koulutus
[xxx]
Vastuualue
[xxx]
Tehtävä
[Päätoimi
Yhtiön
ulkopuolella]

Omistus Yhtiössä:
[xxx]
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Eräitä tietoja hallituksen
jäsenistä ja johdosta
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 jäsenistä, toimitusjohtaja taikka yksikään muu johdon jäsenistä 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.
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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.]

[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.]

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE (N. 2 SIVUA)
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.]

Kannustinjärjestelmät
[Kuvaus Yhtiön osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä]

Johdon palkitseminen
[Kuvaus hallitukselle edellisenä tilikautena maksetuista palkkioista sekä kuluvana tilikautena jo mahdollisesti päätetyistä palkkioista. Toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle edellisenä tilikautena maksetut palkkiot voidaan esittää yhtenä summana]

Osingonjakopolitiikka
[Kuvaus Yhtiön osingonjakopolitiikasta]

Osakkeenomistajat
[Tiedot Yhtiön osakkeenomistajien lukumääristä sekä suurimmista osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien
omistuksessa olevien osakkeiden lukumäärä ja prosenttiosuus kaikista Yhtiön osakkeista ennen ja jälkeen listautumisen (suppea taulukko)]
[Tiedot Yhtiön omien osakkeiden omistuksesta]
[Tieto siitä, omistaako Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja Yhtiön osakkeita]

Osake ja 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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OMISTUSRAKENNE

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön
pääomistajat sekä heidän osakeomistuksensa
välittömästi ennen Listautumisantia ja välittömästi sen jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Uudet
Osakkeet merkitään muille sijoittajille kuin nykyisille osakkeenomistajille:

Yhtiöllä oli 46 osakkeenomistajaa 27.9.2012.
Yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan osuus yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ennen Listautumisantia oli yhteensä 76,6 prosenttia.

%

Listautumisannin jälkeen
Osakkeiden
määrä

%

342 600

25,3 %

342 600

21,9 %

Erina Oy

292 200

21,6 %

292 200

18,7 %

Santava OY

80 775

6,0 %

80 775

5,2 %

Teemu Helve

60 000

4,4 %

60 000

3,8 %

Seppo Kuula

51 375

3,8 %

51 375

3,3 %

Jari Siitonen

45 825

3,4 %

45 825

2,9 %

Saku Laitinen

42 525

3,1 %

42 525

2,7 %

Kirsi Narvanto

42 375

3,1 %

42 375

2,7 %

Sakari Toivanen

40 050

3,0 %

40 050

2,6 %

Jani Antikainen

37 500

2,8 %

37 500

2,4 %

Muut
osakkeenomistajat

316 350

23,4 %

316 350

20,2 %

Ennen
listautumisantia
Osakkeiden
määrä

GTW Group Oy

Osakkeenomistaja

Uudet sijoittajat
Yhteensä

YHTIÖJÄRJESTYS
[Kopio yhtiöjärjestyksestä]
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-

-

214 000

13,7 %

1 351 575

100,0 %

1 565 575

100,0 %

[VEROTUS SUOMESSA (N. 2 SIVUA)]
[Yhtiöesitteen ”Verotus Suomessa” -osio on laadittu
26.11.2014 tilanteen mukaan ja osio sisältää ajantasaista 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 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. Tuloverolain mukaan julkisesti noteeratulla Yhtiöllä tarkoitetaan Yhtiötä, jonka osakkeet ovat osingonjaosta
päätettäessä kaupankäynnin kohteena:

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä
markkinallamuulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella tai

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissatarkoitetussa monenkeskisessä
kaupankäyntijärjestelmässä 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. Yhtiöstä saatua osakeyhtiölain (624/2006) 13 luvun 1 §:n 1 kohdassa
tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman
rahastosta pidetään osinkona, ja siihen sovelletaan, mitä tuloverolain 33 a §:ssä säädetään.

Luonnolliset henkilöt
Yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden
julkisesti noteeratuista Yhtiöistä saaduista osinkotuloista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa,
jota verotetaan kiinteän 30 prosentin verokannan
(32 prosenttia yli 40 000 euron pääomatulojen osalta) mukaan, ja loput 15 prosenttia on verovapaata
tuloa. Pääomatulojen verotusta on esitetty muutettavaksi vuoden 2015 alusta alentamalla ylemmän
verokannan tulorajaa 40 000 eurosta 30 000 euroon
ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista
33 prosenttiin.
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.
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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-, vakuutusja 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 20 prosentin lähdevero, ellei
sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä.

Luovutusvoitot
Luonnolliset henkilöt
Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona ja vastaavasti
syntynyt luovutustappio vähennetään luovutusvoitosta. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä
30 prosentin (32 prosenttia yli 40 000 euron pääomatuloista) verokannan mukaan. Pääomatulojen
verotusta on esitetty muutettavaksi vuoden 2015
alusta alentamalla ylemmän verokannan tulora-
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jaa 40 000 eurosta 30 000 euroon ja korottamalla
ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin.
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
hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää
erikseen myyntihinnasta.

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
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.

Varainsiirtovero
Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava luovutettaessa
kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, jotka
on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä 11.

11 Varainsiirtoverolain 15 a §:n mukaan tällaisina pidetään arvopapereita, jotka ovat kaupankäynnin kohteena mm. kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla tai 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 (749/2012) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomaiseen
rekisterijärjestelmään. Verovapauden edellytyksenä on lisäksi, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa (747/2012)
tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi jos luovutuksessa on luovutuksensaajan välittäjänä tai
toisena osapuolena muu kuin varainsiirtoverolain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu arvopaperikauppias, verottomuuden edellytyksenä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja antaa luovutuksesta varainsiirtoverolain 30 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai
että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun vuosi-ilmoituksen.
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[SANALUETTELO]
[Harkittava, mikäli alaspesifiä sanastoa käytetty tai taloudellisten tietojen esittämiseen liittyen tarve selventää sanastoa.]

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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YHTIÖESITTEEN SANASTOA
Arkkitehtuurit
Tietojärjestelmän arkkitehtuuri kuvaa tietojärjestelmän kokonaisuuden ja sen osien
rakennetta, keskinäisiä suhteita ja toimintaperiaatteita kokonaisarkkitehtuuri käsittää
kokonaisen organisaation järjestelmien, toimintaprosessien, organisaatioyksiköiden ja
ihmisten toimintaa kokonaisuutena.

Tiedonhallinta
Tiedonhallinta (Database Management) käsittää
tietojen tehokasta järjestämistä tietokoneiden
tietokantoihin. Tässä yhteydessä tietoa nähdän
keskeisenä menestystekijänä, jota on hallittava
osana organisaation kokonaistoimintaa.

MDM
Master Data Management (MDM) viittaa
avaintiedon hallintamekanismeihin ja koostuu prosesseista, menettelytavoista, standardeista ja työkaluista, jotka jatkuvasti
määrittelevät ja käsittelevät organisaatioiden
avaintietoa, kuten tietoa asiakkaista, tuotteista ja työntekijöistä. Organisaatioiden tarjotessa eri palveluitaan samalle asiakkaalle
voi esim. tiettyä tietoa tulla kerättyä moneen
kertaan, joa johtaa tehottumuuteen mikäli ongelmaa ei käsitellä.

BI
Liiketoimintatiedon hallinta, tai Business Intelligence (BI), tarkoittaa organisaation liiketoimintatiedon systemaattista hankintaa, tallennusta ja analysointia. Tieto voi käsittää sekä
organisaation sisäisiä toimintoja että myös
sen ulkopuolisia, kuten tietoa markkinoinnista
ja kilpailijoista. Liiketoimintatiedon hallinnalla
tuetaan organisation päätöksentekoa ja tavoitteiden toteutumista.

määritelmä voi siten myös sisältää Business
Intelligence (BI) työkaluja ja avaintiedon hallintamekanismeja (MDM).

ERP
Enterprise Resource Planning (ERP), tai toiminnanohjausjärjestelmä, on tietojärjestelmä,
joka integroi organisaation eri toiminnoista tulevaa tietoa ja niiden käsittelyä, kuten
myynnin, valmistuksen, raportoinnin ja markkinoinnin. Toiminnanohjausjärjestelmään voi
sisältyä monta eri osiota kuten palkanlaskentaa, kirjanpitoa, varastonhallintaa ja tuotannonohjausta.
CRM
Customer Relationship Management (CRM),
eli asiakkuudenhallinta, käsittää eri ohjelmistoja asiakastietojen tallentamiseen ja analysointiin pääasiassa tavoitteena tukea yrityksen markkinointia ja myyntiä.

UI
User Interface (UI), eli käyttöliittymä, on laitteen, ohjelmiston tai muun tuotteen osa jonka kautta käyttäjä käyttää ko. laitetta tai ohjelmistoa. Tietokoneohjelmassa käyttöliittymä
voi esim. käsittää näytöllä näkyvää ohjelman
osaa sekä sen käyttöön tarvittavaa hiirtä ja
näppäimistöä.

e-Services
Sähköisellä asioinnilla (e-Services) tarkoitetaan organisaation palvelujen käyttöä ja hyödyntämistä tietotekniikan avulla. Sähköisen
asioinnin kehitykseen kuuluu koko asiaointiprosessin kehittäminen käyttöliittymistä organisaation sisäisiin prosesseihin.

Integraatio
DW
Data Warehousing (DW) käsittää organisaatioiden tietojen tallentamista tulevaa analysointia ja raportointia varten. Tallentamisen
ohessa Data Warehousing käsite voi myös
sisältää tapoja joilla ko. tietoa esim. haetaan,
muunnetaan ja analysoidaan. Tämä laajempi

Integraatiota voi kuvailla organisaatioiden tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteensovittamiseksi, mahdollistaen tiedon tehokkaan
jakamisen keskenään. Järjestelmien toimiva
integraatio voi mahdollistaa sekä kustannussäästöjä että lisätä organisaation tehokkuutta
monella eri osa-alueilla.
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Due diligence First North -listautumisessa
Jotta sijoittajat voisivat varmistua First Northiin
listautuvien yhtiöiden olevan riittävän hyviä sijoituskohtei-ta, suoritetaan listautumisen yhteydessä
niin sanottu due diligence -tarkastus. Tämä tarkoittaa yhtiön taloudellisen ja oikeudellisen tilanteen tarkastamista sekä riskien selvittämistä. Jotta
Hyväksytty Neuvonantaja voisi osallistua yhtiön
listaamiseen ja osakkeiden tarjoamiseen sijoittajille, sen on saatava riittävät tiedot yhtiöstä. Due
diligencen avulla Hyväksytty Neuvonantaja voi
varmistua siitä, että yhtiö täyttää listautumisedellytykset ja että mahdollisiin listautumista vaikeuttaviin seikkoihin puututaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Listautumisen yhteydessä suoritettavan
due diligencen tarkoituksena on myös todentaa ne
tiedot, jotka sisällytetään listautumisen yhteydessä laadittavaan yhtiöesitteeseen. Todentaminen
tehdään sitä varten, että yhtiöesite sisältäisi sijoittajien kannalta oikeat ja riittävät tiedot ja täyttäisi
First North Nordic -sääntöjen edellytykset. Due
diligence -tarkastuksen voikin ajatella mahdollistavan sijoittajien osallistumisen antiin, sillä Hyväksytty Neuvonantaja on käynyt yhdessä muiden tahojen kanssa läpi yhtiön tilanteen ja siten sijoittajat
voivat luottaa siihen, että esitteessä olevat tiedot
ovat oikein.
Due diligence toteutetaan antamalla yhtiölle kysymysluettelo, jonka pohjalta yhtiö toimittaa
vastauksia neuvonantajilleen. Yhtiön neuvonantajat käyvät läpi yhtiöstä ja kaupankäynnin kohteeksi
haettavista osakkeista kaikki ne merkitykselliset
tiedot, jotka sisällytetään yhtiöesitteeseen. Due diligencessa neuvonantajat pyytävät omien velvoitteidensa täyttämiseksi yhtiöltä tietoja yhtiöesitteen
minimivaatimuksia laajemmin, eikä kaikkea kerättyä tietoa luonnollisesti sisällytetä yhtiöesitteeseen
tai julkisteta. Yhtiön ei siis edellytetä julkistavan listautumisen yhteydessä esimerkiksi yksityiskohtaisia liikesalaisuuksiaan, vaikka nämä onkin esitetty
neuvonantajille due diligencen yhteydessä.
Taloudellinen due diligence auttaa Hyväksyttyä Neuvonantajaa, taloudellista neuvonantajaa
sekä tilintarkastusyhteisöä ymmärtämään yhtiön
liiketoimintaa. Taloudellinen due diligence myös
kartoittaa yhtiön merkittävimpiä riskejä, mikä voi
listautumisprosessin lisäksi olla hyödyllistä yhtiön
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liiketoimintaa kehitettäessä. Tämän lisäksi taloudellisen due diligencen tuottamaa informaatiota
hyödynnetään muun muassa yhtiön arvonmäärityksessä, vaikkakin lopullinen arvo osakkeelle
määräytyy luonnollisesti markkinoilla, kysynnän ja
tarjonnan tuloksena.
Oikeudellisesta due diligencesta huolehtii yhtiötä listautumisessa avustava oikeudellinen neuvonantaja. Siinä pyritään varmistamaan yhtiön
oikeudelliset listausedellytykset ja kartoittamaan
oikeudelliset riskit. Yhtiöesitteen laatimista varten
muun muassa kootaan riittävät tiedot sellaisista sopimuksista, järjestelyistä, omaisuuseristä ja
muista seikoista, jotka ovat olennaisia yhtiön liiketoiminnan kannalta.
Yhtiön kannalta on yleensä tarkoituksenmukaisinta, että due diligence -kysymykset esitetään
yhtenä kokonaisuutena kaikkien neuvonantajien
osa-alueista. Listautujan käsikirjaan on liitetty malli First North Nordic -säännöissä vaadittuja tietoja
sisältävästä kysymyslistasta, johon sisältyvät sekä
oikeudelliset että taloudelliset asiakokonaisuudet.
Lista sisältää kysymyksiä seuraavista yhtiötä koskevista asioista:
Oikeudelliset kysymykset:

• Yhtiön tausta ja yhtiöoikeudelliset asiakirjat
– yhtiöltä pyydetään muun muassa tietoja
yhtiön organisaatiosta, hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjoja ja tietoa mahdollisista
tytäryhtiöistä sekä perustietoa yhtiön osakkeista
• Omaisuus – yhtiöltä pyydetään selvitystä sen
liiketoimintaan liittyvästä omaisuudesta
• Hallinnolliset asiat – yhtiöltä pyydetään selvitystä erinäisistä yhtiön sisäisistä toimintaperiaatteista ja ohjeistuksista
• Immateriaalioikeudet – yhtiötä pyydetään
toimittamaan tiedot yhtiön immateriaalioikeuksista, kuten tavaramerkeistä, patenteista ja
lisensseistä

• Henkilöstö – yhtiöltä pyydetään tietoja sen
työntekijöistä, johdosta ja hallituksesta sekä
muun muassa mahdollisista kannustinohjelmista
• Sopimukset – yhtiöltä pyydetään selvitystä
muun muassa sen liiketoiminnan kannalta
keskeisistä sopimuksista
• Rahoitus – yhtiöltä kysytään muun muassa
sen nostamista tai myöntämistä lainoista
sekä mahdollisista tulevista investoinneista
• Kilpailuasiat – yhtiöltä pyydetään muun
muassa tietoa yhtiön liiketoiminnan markkinaosuuksista eri tuotemarkkinoilla

tekokykyä tai mikäli yhtiö tulee julkaisemaan
tulosennusteita

• Laskentajärjestelmät ja johdon informaatio
– yhtiöltä pyydetään muun muassa kuvausta sen laskentajärjestelmistä ja kirjanpidon
tositteista
Listautujan käsikirjan liitteenä oleva due diligence -kysymysluettelo on malli, jonka tarkoitus on kuvata due diligence -tarkastuksen laajuutta yleisellä tasolla. Yhtiön toiminnan sisältö ja laajuus sekä
Hyväksytyn Neuvonantajan tarpeet määrittävät kysymysluettelon ja tarkastuksen laajuuden erikseen
kussakin tapauksessa. Tarkastuksen laajuuteen
vaikuttavat esimerkiksi seuraavat seikat:

• Vakuutukset – yhtiöltä pyydetään muun
muassa kuvausta sen liiketoiminnan vakuutuksista

• Yhtiön toimintahistorian pituus,

• Sääntelyn noudattaminen – yhtiötä pyydetään soveltuvin osin toimittamaan muun
muassa selvitystä sen liiketoiminnan harjoittamista varten tarvittavista luvista

• Se, harjoittaako yhtiö tuotannollista toimintaa
vai palvelutoimintaa,

• Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja riidat
– yhtiöltä pyydetään selvitystä mahdollisista
riidoista ja oikeudenkäynneistä

• Yhtiön toiminnan ympäristönäkökohdat,

• Yhtiön toimiminen useassa maassa,

• Asiakaskunnan rakenne ja toimittajat,

• Se, käytetäänkö yhtiön toiminnassa pääsääntöisesti vakiosopimuksia vai kulloinkin
erikseen räätälöityjä sopimuksia.

Taloudelliset kysymykset:

• Yleinen taloudellinen tieto – yhtiöltä pyydetään muun muassa tilinpäätöksiä ja kuvauksia yhtiön käyttämistä kirjanpitoperiaatteista
• Liiketoiminnan tulos – yhtiöltä pyydetään
muun muassa tietoja johdon raporteista,
myynnistä, katteista ja tulosanalyyseistä
• Tase – yhtiöltä pyydetään tietoja muun muassa sen omaisuudesta, arvostusperiaatteista
ja saatavista

Tarkoituksenmukaisinta on, että yhtiö sopii heti
listausprojektin alussa due diligence -tarkastuksen
laajuuden Hyväksytyn Neuvonantajan ja muiden
neuvonantajien kanssa.
Due diligence -tarkastus voidaan toteuttaa tehokkaimmin silloin, kun tarkastettavat asiakirjat ovat
saatavilla sähköisesti ja tarkastuksessa käytetään
sähköistä tietovarastoa eli dataroomia. Oikeudellinen neuvonantaja avustaa yhtiötä tarpeen mukaan
dataroom -palvelun tarjoajan valitsemisessa ja sähköisen tietovaraston perustamisessa.

• Kassavirta – yhtiöltä pyydetään tietoja rahoituslaskelmista ja investoinneista
• Budjetit ja ennusteet – yhtiöltä pyydetään tietoja suunnitelluista budjeteista ja ennusteista,
mikäli yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksen61
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YHTIÖESITTEEN TARKISTUSLISTA
Asia
Kuvaus Yhtiöstä, joka sisältää liiketoiminnan kuvauksen,
organisaation, kilpailutilanteen, tärkeimmät markkinat,
merkittävimmät riskitekijät ja syyt kaupankäynnin kohteeksi
hakeutumiselle
Yhtiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset kahdelta
edelliseltä tilikaudelta, silloin kun sellaiset on, sekä kuvaus
taloudellisen aseman yleisestä kehityksestä kahden vuoden
aikana
Yhtiön viimeisin taloudellinen katsaus
Kuvaus Yhtiön hallituksesta ja johdosta
Kaikki tiedot aiemmista tai vireillä olevista konkurssi- ja
selvitystilamenettelyistä tai vastaavista menettelyistä sekä
petoksiin liittyvistä tuomioista tai vireillä olevista menettelyistä, joissa Yhtiön johto ja/tai hallitus ovat olleet osallisina.
Historiatiedot on annettava vähintään viideltä edelliseltä
vuodelta
Merkittävien sopimusten/patenttien jne. kuvaus
Yhtiön omistusrakenteen kuvaus, mukaan lukien Yhtiön
hallituksen, ylimmän johdon ja Hyväksytyn Neuvonantajan
osakkeenomistus
Kuvaus osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä
Kuvaus liiketoimista Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden,
hallituksen jäsenten, tai edellä mainittuihin liittyvien henkilöiden, merkittävien omistajien tai samaan konserniin kuuluvien
yritysten kanssa
Seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä, sekä
tiedot seuraavan tilintarkastetun tai tilintarkastamattoman
tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivästä
Tiedot Yhtiön Hyväksytystä Neuvonantajasta ja mahdollisesta markkinatakaajasta
Kaikki merkitykselliset tiedot kaupankäynnin kohteeksi haettavista osakkeista, mukaan lukien Yhtiön yhtiöjärjestys, sekä
tiedot Yhtiön osakepääomasta eriteltynä osakelajeittain
Muut erityisiin olosuhteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot,
esimerkiksi tiedot verotuksesta, oikeudenkäynneistä jne.
Jos Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä, tieto
siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista
kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä
lukien. Yhtiöesitteestä tulee lisäksi selvästi ilmetä, milloin
Yhtiö odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee
rahoittavansa toimintansa siihen asti.
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| CASE SIILI SOLUTIONS |

Toimitusjohtaja Seppo Kuula
Listautumisen motivaatio:
Mitkä olivat tärkeimpiä listautumistanne puoltaneita/tukeneita seikkoja?
Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa on olennaista, että yrityksen ohjauksen ja hallinnon
kehitys vastaa kasvuun. Meillä on Suomessa
kymmeniä huonoja esimerkkejä tietoliikennesektorin kasvuajoilta joissa näin ei ole tehty,
ja hyvin alkuunsaatetut yritykset on ajettu seinään.
Ensimmäinen ajurimme oli siis kehittää
liiketoiminnan ohjausprosessimme sekä hallintomme vastaamaan julkisen yhtiön hyvää
hallintotapaa sekä liiketoiminnan ulkoisen läpinäkyvyyden vaatimaa sisäistä ohjaustietoa.
Toinen ajurimme oli kasvustrategiamme
mukaisten yrityskauppojen läpiviennin helpottaminen vaihdettavan ja julkisen arvonmuodostuksen omaavan osakkeen myötä.
Kolmas ajurimme oli valmius käyttää antia
rahoituselementtinä tarvitaessa. Listautumisantimme oli pieni, koska siinä ajanhetkessä
meillä ei ollut isoa investointitarvetta, mutta
loimme valuutan vastaisuuden järjestelyiden
varalle.
Neljäs ajurimme oli julkisen yhtiön mediajulkisuus, joka tuo meille asiakasympäristössämme sekä rekrymarkkinassamme näkyvyyttä
ja uskottavuutta. Julkisen, useita satoja tai tuhansia omistajia omaavan yhtiön seuraaminen
on varsinkin talousmedialle jopa velvollisuus,
kun taas yksityinen pieni yhtiö ei kiinnosta kuin
pientä piiriä.
Listautumisprosessi:
Miten koitte listautumisprosessin? (oliko työläs, kehittyikö yhtiö prosessien/liiketoiminnan
johtamisen/kehittämisen kannalta)
Listautumisprosessi ei ollut vaikea, osin
osaavien neuvonantajien ja yhteistyökumppaneiden ansiosta. Työtähän siinä on, mutta
erityisesti FN-listalle meno yhtiöesitteellä on
kustannustehokas prosessi, johon tehty työ
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on mahdollista hyödyntää liiketoiminnan kehityksessä ja maksaa itsensä takaisin markkinoinnissa.
Mitkä asiat listautumisprosessissa tulivat ehkä
yllätyksinä / mihin prosessiin valmistautuvan
kannattaa varautua?
Nimenomaan neuvonantajan, pankkiiriliikkeen, lakitoimiston, sekä auditoijan valintaan.
Osaamiserot sekä kustannustehokkuus vaihtelee yllättävän paljon.

Näetkö että yhtiön julkinen markkina-asema
vaikuttaisi yhtiön tai sen henkilöstön / asiakkaiden / yhteistyökumppaneiden toimintaan?
Kyllä, uskottavuus asiakkuuksissa, houkuttelevuus rekrymarkkinassa, ylpeys työntekijöissä ja tunnettuus sidosryhmissä.
Yrityskauppatarjouksien määrä kasvoi
merkittävästi.
Ovatko yrityksen rahoituskeskustelut helpottuneet listautumisen myötä?
Kyllä. Eläkeyhtiötkin myötämielisiä.

Listautumisen jälkeen:
Mitä hyötyä yhtiölle on ollut listautumisesta?
Siilin yleinen tunnettuus lisääntyi nykyisten
ja potentiaalisten asiakkaiden ja rekrytointikohteena olevien henkilöiden parissa. Siilin
kasvustrategian mukaisten yritysostojen toteuttamisen tukeminen luomalla yhtiön osakkeelle yleisesti tunnustettu arvo ja kaupankäyntimahdollisuus on myös etu.
Listautuminen varmisti ja todensi Siilin sisäisen prosessikehityksen tason ja jatkuvuuden pörssin luoman referenssitasovaateen
kautta.
Listautuminen varmisti myös osakkeen
vaihdettavuuden nykyisten ja tulevien työntekijöiden pitkäaikaissitouttamisen järjestelyjä
varten.
Listautuminen luo pohjan tulevaisuuden
mahdollisille rahoitusjärjestelyille osakeantimahdollisuuden kautta.
Toteutuivatko aiemmin odotuksissa olleet
asiat listautumisen hyödyistä (tunnettavuus /
markkinointi / rekrytoinnit / hyödyt yritysjärjestelyihin liittyen jne.)?
Kyllä, suomalainen sijoittajamarkkina otti meidät hyvin vastaan.
Asiakkaamme olivat positiivisesti huomioineet listautumisemme ja kiitos ajankohdalle
(edellinen listautuminen vuonna 2007) saimme runsaasti mediajulkisuutta. Myös rekrytointi
mielessä saavutimme paremman maineen.

Ovatko First North –yhtiölle asetetut hallinnolliset vaatimukset raskaita? Onko näihin liittyen
tullut yllätyksiä?
Lisääntynyt raskaus lähinnä prosesseissa,
esimerkiksi osingonjako ja yhtiökokoukset.
Hallinnolle asetetut vaatimukset ainoastaan ryhdikkäitä.
Näetkö muita ulottuvuuksia, joita haluaisit tuoda esiin listautumista pohtiville?
Kokeneet neuvonantajat takaavat, että prosessi sujuu vaivattomasti. Lean-ajattelu voi kääntää listautumisinvestoinnin investoinniksi, joka
tukee liiketoimintaa ja sen kasvua. Lstautumisella voit myös valmistautua tulevaisuuden finanssitarpeisiisi.
Mikä on seuraava tavoite, kuinka kasvupolku
etenee, milloin ja miksi?
First North listautumisessa saatu julkisen yhtiön
asema raportteineen ja prosesseineen yhdistettynä voimakkaaseen kasvuumme madalluttaa
kynnystä jatkaa päälistalle. Koska toimintamme
laajentumisen vuoksi joutunemme ottamaan
IFRS-kirjanpidon käyttöön ja liikevaihtommekin
on jo lähes kolminkertaistunut listautumisvuodesta, harkitsemme kyllä nousua päälistalle tulevina vuosina, odottaen sopivaa ajankohtaa.
Siilin kasvupolun viimeisimpiä etappeja ovat
olleet kansainvälisyysstrategian toteuttaminen
Saksaan laajentumisen ja uuden yhtiön perustamisen myötä (Siili Solutions GmbH) sekä Avaus Consulting –yritysoston yhteydessä saadut
Puolan toiminnot.
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Monenkeskisen kaupankäynnin kohteena

L

istautumisprosessi on onnistuneesti takana ja
yhtiö on tuotu markkinapaikalle. yhtiön omistajamäärä on mahdollisesti kasvanut listautumisen aikana merkittävästi aikaisemmasta. Myös
muut sijoittajat ovat kiinnostuneita yhtiöstä ja arvioivat sitä sijoituskohteena. Sijoittajaviestinnästä tulee
osa yhtiön jatkuvaa toimintaa.
Yhtiön vuosikelloa rytmittävät yhtiökokous ja tilinpäätös kuten ennenkin. Johdon kalenteriin merkitään lisäksi erilaisia sijoittajatapaamisia. Tapaamisia järjestetään sekä suurten instituutioiden että
yksityissijoittajaryhmien kanssa. Myös analyytikoiden toivotaan kiinnostuvan yhtiöstä. Osa yhtiöistä
osallistuu suurempiin sijoittajatapahtumiin tai sijoittajamessuille houkutellakseen uusia yksityissijoittajia ja palvellakseen nykyisiä osakkeenomistajia.
Verkkosivut ovat hyvä väline viestiä sijoittajille.
Verkkosivuilta löytyvää tietoa voi hyödyntää sijoittajien ja analyytikoiden lisäksi myös media. Median
kautta yhä suurempi joukko mahdollisia sijoittajia
voi saada tietoa yhtiöstä. Verkkosivuilla tärkeätä on
sekä tiedon oikeellisuus että tiedon löydettävyys.
Yleensä yhtiöt palvelevat sijoittajia useilla kielillä,
mikä tuo myös omia haasteitaan.
Listautumisprosessin aikana yhtiö on nauttinut
asiaan liittyvästä ilmaisesta julkisuudesta. Markki-
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napaikalle hakeutunut yhtiö on aikaisempaa suuremman mielenkiinnon ja tarkastelun kohteena.
Viimeistään nyt on mietittävä tiedonantopolitiikkaa,
minkälaisista asioista tiedotetaan. On hyvä päättää
tietyt linjaukset ja pitäytyä niissä. Voidaan esimerkiksi linjata, että yli puolen miljoonan euron asiakassopimuksista tiedotetaan.
Yhtiön sisäinen hallinnointirakenne on listautumisen myötä mahdollisesti kehittynyt. Sijoittajaviestintä on uusi vastuualue, jonka joku johtajista on
saanut hoitaakseen. First North –yhtiön ei tarvitse
noudattaa Corporate governance –koodia, mutta
suositusta lukemalla voi saada myönteisiä vaikutteita hyvästä hallinnointitavasta.
Listautumisen jälkeen yhtiön elämä monenkeskisen kaupankäynnin kohteena alkaa. Listautumisen
yhteydessä kerättiin osakeannilla mahdollisesti uutta pääomaa. Kun yhtiö jatkaa kasvuaan, aikanaan
tarvitaan taas lisää pääomaa. Onneksi yhtiö on nyt
jo markkinapaikalla ja sijoittajille tuttu. Seuraavalla
kerralla prosessi lisäpääoman hankkimiseksi on todennäköisesti helpompi ja nopeampi. Voidaan tehdä uusi osakeanti. Yhtiön kasvun jatkuessa jossain
vaiheessa on aika harkita hakeutumista pörssin
päälistalle.

Tiedonantovelvollisuus
Listautuvan ja sijoittajilta rahoitusta hakevan yhtiön
on hyväksyttävä se, että sijoittajille on taattu oikeus
saada tietoa yhtiöstä ja sen taloudellisesta tilanteesta säännöllisesti ja jatkuvasti. First North -yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta säännellään lain ja
viranomaismääräysten sijasta pääosin First North
-markkinapaikan säännöissä. First Northin säännöt tiedonantovelvollisuudesta ovat kevyemmät
kuin pörssiyhtiöitä koskevat velvoitteet. Myöskään
merkittävien omistusten liputusvelvollisuus ei koske
First North -yhtiöitä.
Tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot
julkistetaan tiedotteella, ja julkistamisen täytyy tapahtua suorassa yhteydessä päätöksentekoon tai
yhtiön saamaan tietoon. Tietojen on oltava oikeita,
merkityksellisiä ja luotettavia, eikä niistä saa jättää
pois mitään sellaisia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa tietojen arviointiin. Tiedonantovelvollisuus
jakautuu jatkuvaan ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen.
Jatkuva tiedonantovelvollisuus perustuu myös
First North -yhtiöiden osalta arvopaperimarkkinalakiin ja se tarkoittaa velvollisuutta ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki päätökset sekä kaikki
sellaiset tapahtumat, olosuhteet ja tiedot yhtiöstä,
joiden voidaan olettaa vaikuttavan olennaisesti yhtiön arvopaperin arvoon. Jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännökset ovat lähtökohtaisesti
samat pörssiyhtiöille ja First North –yhtiöille. Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan tiedon olennaisuuden kriteeriä voidaan kuitenkin arvioida ottaen
huomioon, että First North -yhtiöiden sääntely on
tarkoitettu pörssiyhtiöitä kevyemmäksi.
Olennaisuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon,
olisiko tiedolla mahdollisesti vaikutusta sijoittajan päätöksentekoon. Lisäksi arviointi tulisi tehdä
siitä lähtökohdasta, minkälaiset asiat tyypillisesti
ovat sellaisia, että ne voivat vaikuttaa olennaisesti
osakkeen arvoon. Mahdollisesti olennaisesti yhtiön
osakkeen arvoon vaikuttavia ja siten jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piirin kuuluvia asioita ovat mm.

• Merkittävät yrityskaupat
• yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousten päätökset

• yhtiöjärjestyksen muutokset ja osakepääoman muutos
• Muutokset yhtiön johdossa ja tilintarkastajissa sekä Hyväksytyn Neuvonantajan vaihtaminen
• Muu kuin vakiomuotoinen sekä huomautuksia tai lisätietoja sisältävä tilintarkastuskertomus
• Uusien osakkeiden tarjoaminen ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöönotto
• Merkittävät muutokset yhtiön taloudellisessa
kehityksessä ja tulevaisuudennäkymissä
• Liiketoiminnan suuntaaminen uudelleen,
sulautuminen tai jakautuminen
• Merkittävät muutokset aiemmin julkistettuun
tietoon
• Muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan
kuuluvat liiketoimet yhtiön ja sen lähipiirin
välillä, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen
• Muut liiketoimintaan vaikuttavat tärkeät asiat
• Muut kulloinkin voimassa olevien First North
-sääntöjen mukaiset asiat
First North -yhtiö voi laatia tiedonantopolitiikan,
jossa se määrittelee toimintaperiaatteet ja -tavat,
joiden mukaisesti se kommunikoi arvopaperimarkkinoille. Tällainen politiikka voi tukea yhtiötä tiedonantovelvollisuuden noudattamisessa
First North -yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä
julkaistava tulosvaroitus, jos se on aiemmin julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja
se havaitsee olosuhteiden muuttuneen siten, että
toteutuman uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta. Vaikka yhtiö ei olisikaan julkaissut aiemmin ennustetta, sen on julkaistava tulosvaroitus, jos
yhtiön taloudellinen kehitys poikkeaa olennaisesti
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siitä, mitä sen muista aikaisemmin julkistamista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. Yhtiön tulee
kuitenkin ennen tulosvaroituksen julkistamista olla
niin pian kuin mahdollista yhteydessä Pörssiin ja
Hyväksyttyyn Neuvonantajaan.
Säännöllinen tiedonantovelvollisuus on First
North -yhtiöillä pörssiyhtiöitä kevyempää. First
North -sääntöjen mukaan kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden tulee julkistaa tilinpäätös ja
puolivuotiskatsaus. yhtiöillä ei ole velvollisuutta soveltaa IFRS-standardeja, vaan ne voivat laatia tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa suomalaista
kirjanpitokäytäntöä noudattaen. Tilinpäätöksessä
ja puolivuotiskatsauksessa vaadituista tiedoista
säännellään kulloinkin voimassa olevien First North
-sääntöjen mukaisesti.
Lisäksi First North -yhtiöllä on velvollisuus antaa tietoja Pörssille ja Hyväksytylle Neuvonantajalle
seuraavasti:

• Yhtiön tulee antaa Hyväksytyn Neuvonantajan käyttöön kaikki tarpeelliset tiedot, jotta
tämä voi toteuttaa velvollisuutensa siten kuin
ne on määrätty First North -säännöissä
• Yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava Hyväksytylle Neuvonantajalle osa-
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keanneista, nimenmuutoksista, osakkeiden
jakamisesta tai yhdistämisestä ja muista
vastaavista tapahtumista

• Yhtiön tulee välittömästi välittää Hyväksytylle
Neuvonantajalle ja Pörssille tieto siitä, jos
tilintarkastajat antavat huomautuksen yhtiön
hallitukselle tai toimitusjohtajalle
• Yhtiön on välittömästi ilmoitettava Pörssille ja
Hyväksytylle Neuvonantajalle olosuhteista,
jotka saattavat edellyttää kaupankäynnin
keskeyttämistä
• Yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä toimittaa kirjallinen tieto Pörssille siitä, että yhtiö on
irtisanonut sopimuksen Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa
First North -yhtiöiden tiedottamiskieli on suomi,
ruotsi tai englanti. Tiedot on pidettävä saatavilla yhtiön internet-sivuilla kolmen vuoden ajan, mutta niitä
ei tarvitse toimittaa tiedotevarastoon.
Mikäli First North -yhtiö päättää noudattaa pörssiyhtiöön verrattavia tiedottamisvaatimuksia ja
IFRS-standardia, yhtiö voi hakea First North Premier -segmentille.

Sisäpiirisääntely
Sisäpiirintieto ja
sitä koskevat rajoitukset
Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan kaikkea julkistamatonta ja luonteeltaan täsmällistä tietoa, joka julkistettuna voisi olennaisesti vaikuttaa arvopaperin
arvoon. Tieto voi koskea arvopaperia, liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperimarkkinoita yleensä. Tiedon
täsmällisyys viittaa sellaisiin olosuhteisiin tai tapahtumiin, jotka ovat jo ilmenneet tai tapahtuneet
tai joiden voidaan kohtuudella odottaa ilmenevän
tai tapahtuvan. Edellytyksenä on myös, että tiedon
perusteella voidaan tehdä arvio sen mahdollisesta
vaikutuksesta arvopaperin arvoon.
Sisäpiirintietoa voi olla tieto mm.

• Osakeannista
• Tulevasta yritysjärjestelystä tai merkittävästä
yrityskaupasta
• Osto- tai lunastustarjouksesta
• Puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen
sisällöstä
• Yhtiön tulosvaroituksesta
First North -yhtiön on syytä arvioida etukäteen,
tuleeko valmisteltava projekti tai järjestely toteutuessaan johtamaan sen tiedottamiseen. Jos asia
on tarkoitus tiedottaa jatkuvan tiedonantovelvollisuuden mukaisesti, on se useimmiten ennen tiedottamista sisäpiirintietoa.

Sisäpiirintietoa ei saa:

• käyttää hankkimalla tai luovuttamalla arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä omaan tai
toisen lukuun;
• käyttää neuvomalla toista henkilöä suoraan
tai välillisesti hankinnassa tai luovutuksessa;
eikä
• ilmaista toiselle, ellei ilmaisu ole osa tiedon
ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista.

First North -yhtiön sisäpiirirekisterit
First North -yhtiön tulee määritellä julkiseen sisäpiiriin kuuluvat johtohenkilöt. Ilmoitusvelvollisia ovat
muun muassa yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön muu
ylimpään johtoon kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa. Nämä henkilöt ja heidän
lähipiirinsä12 velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle
omistuksista, kaupoista ja muista transaktioista yhtiön osakkeilla ja osakkeisiin liittyvillä rahoitusvälineillä. Yhtiön tulee julkistaa nämä tiedot internet-sivustoillaan.
Julkisen sisäpiirirekisterin lisäksi First North -yhtiön on pidettävä arvopaperimarkkinalain mukaista
pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä muista
kuin julkiseen sisäpiiriin kuuluvista henkilöistä, joilla on hallussaan sisäpiirintietoa joko asemansa,
toimensa tai tehtävänsä nojalla. First North -yhtiön
tulee noudattaa Pörssin antamia yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä koskevia ohjeita. Lisäksi yhtiön on

12 Ilmoitusvelvollisen lähipiiriin kuuluvat:
a) ilmoitusvelvollisen puoliso;
b) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on;
c) muu perheenjäsen, joka on asunut samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa vähintään yhden vuoden (kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret);
d) yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on suoraan tai välillisesti määräysvalta yksin tai yhdessä 1) puolison, vajaavaltaisen, jonka edunvalvoja
ilmoitusvelvollinen on, muun vähintään yhden vuoden samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneen perheenjäsenen tai muun perheenjäsenen (kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret) kanssa, tai 2) toisen ilmoitusvelvollisen tai tämän perheenjäsenen (kuten lapset,
lapsenlapset, vanhemmat, veljet ja sisaret) kanssa
e) yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisen puolisolla, vajaavaltaisella, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen on tai muulla vähintään yhden vuoden
samassa taloudessa ilmoitusvelvollisen kanssa asuneella perheenjäsenellä on suoraan tai välillisesti yksin määräysvalta; ja
f) yhteisö tai säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella, hänen puolisollaan tai muulla vähintään yhden vuoden samassa taloudessa asuneella perheenjäsenellä
on huomattava vaikutusvalta.
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pidettävä hankekohtaista sisäpiirirekisteriä henkilöistä, joille annetaan yksilöityä sisäpiirihanketta
koskevaa sisäpiirintietoa. Pysyvä yrityskohtainen
sisäpiirirekisteri ja hankekohtaiset sisäpiirirekisterit
eivät ole julkisia.
Sisäpiiriläisen tulee ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtaan, jolloin markkinoilla on
mahdollisimman täydellinen tieto yhtiön osakkeen
arvoon vaikuttavista seikoista. Yhtiö voi määritellä
ajanjakson, jolloin sisäpiiriläinen ei voi käydä kauppaa yhtiön osakkeilla (ns. suljettu ikkuna). On suositeltavaa kieltää sisäpiiriläiseltä kaupankäynti yhtiön
osakkeella vähintään 21 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstietojen julkistamista.
Liikkeeseenlaskijan tulee varmistua, että kaikki
tietojen käyttöön oikeutetut henkilöt tuntevat ja ymmärtävät sisäpiirintiedon hallintaan liittyvät velvollisuutensa sekä ovat tietoisia sisäpiirintiedon käytön

tai ilmaisemisen seuraamuksista. Listautumisprosessin yhteydessä yhtiön henkilökunta tulisi kouluttaa sisäpiiriasioihin täsmentämällä, mitä sisäpiiriläisyyteen liittyy ja kuinka yhtiön tulee toimia jatkuvaan
ja säännölliseen tiedonantovelvollisuuteen liittyen.
First North -yhtiöön sovellettavat säännökset
sisäpiirintiedosta ja markkinoiden väärinkäytöstä
on kirjattu arvopaperimarkkinalakiin ja rikoslakiin
sekä First North -sääntöihin. Lisäksi yhtiön tulee
noudattaa Pörssin antamia yrityskohtaisia sisäpiirirekisterejä koskevia ohjeita13. Yhtiötä suositellaan
kääntymään Hyväksytyn Neuvonantajan tai listautumisprosessissa avustavan oikeudellisen neuvonantajan puoleen saadakseen yksityiskohtaista
käytännön ohjeistusta sisäpiirinasioihin liittyvissä
asioissa.

13 AML:n 12-14 lukujen säännöksiä on noudatettava lukuun ottamatta 12 luvun 3 ja 4 §:iä, sekä 13 luvun 2-5 §:iä, joita ei lain siirtymäsäännöksen
nojalla vielä sovelleta. Edellä mainittujen säännösten sijasta sovelletaan kumotun arvopaperimarkkinalain 5 luvun 3, 4, 6, 7 ja 15 §:iä. Finanssivalvonnan on AML:n mukaan perustettava ja otettava käyttöön julkinen sisäpiirirekisteri valtiovarainministeriön asetuksella säädettävänä ajankohtana,
jonka jälkeen 1.1.2013 voimaantulleen AML:n säännöksiä on noudatettava ilman siirtymäsäännöksiä. Asetus on annettava viimeistään kolmen vuoden
kuluessa AML:n voimaantulosta
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LIITTEET
LIITE A – HAKEMUS KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISESTA
FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE
Yhtiö,
North -markkinapaikalle:






, hakee rahoitusvälineidensä hyväksymistä kaupankäynnin kohteeksi First

Suomeen14.
Ruotsiin15. Myös norjalaisille ja kansainvälisille yhtiöille.
Tanskaan16.
Islantiin17.

Säännöt tulevat yhtiötä sitovaksi sen jälkeen, kun Pörssi on hyväksynyt Yhtiön. Yhtiö sitoutuu noudattamaan
kulloinkin voimassa olevia sääntöjä.
Yhtiön nimi ja osoite
NIMI:
OSOITE:
PUHELIN:
INTERNET-SIVUT:

___________________
___________________
___________________
___________________

Yhtiön kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvät yhteyshenkilöt
NIMI:
OSOITE:
PUHELIN:
SÄHKÖPOSTI:

___________________
___________________
___________________
___________________

Hyväksytty Neuvonantaja:
________________________________________________________________________________
Yhteyshenkilö
NIMI:
OSOITE:
TEHTÄVÄNIMIKE:
PUHELIN:
SÄHKÖPOSTI:

Yhteyshenkilö
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

14 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämä.
15 NASDAQ OMX Stockholm AB:n ylläpitämä.
16 NASDAQ OMX Copenhagen A/S:n ylläpitämä.
17 NASDAQ OMX Iceland hf.:n ylläpitämä
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Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja toteaa, että Yhtiö täyttää vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle ja että Yhtiön hallitus sekä ylin johto ovat kykeneviä johtamaan Yhtiötä, joka on kaupankäynin
kohteena First North –markkinapaikalla.

Markkinatakaaja (t), tarvittaessa
NIMI:
OSOITE:
PUHELIN:
SÄHKÖPOSTI:

Paikka:

___________________
___________________
___________________
___________________

Päivämäärä:

______________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys (Yhtiö)

______________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennys (Hyväksytty Neuvonantaja)

Liittäkää hakemukseen seuraavat asiakirjat:

 Listalleottoesite/Yhtiöesite mukaan lukien tarkistuslista
(saatavilla First North –markkinapaikan internet-sivuilta)

 Jäljennös kirjallisesta sopimuksesta Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa
 Yhtiöjärjestys
 Kaupparekisteriote
 Omistajaluettelo
 Liite D – Uusi yhtiö kaupankäynnin kohteeksi First North –markkinapaikalle
 Liite E – Tiedot uusista yhteyshenkilöistä tai yhteyshenkilömuutoksista
 Liite F – ICB-toimialaluokitus (Industry Classification Benchmark)
 Laskutustietolomake
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LIITE B – DUE DILIGENCE
-KYSYMYSLUETTELO
Due Diligence –kysymysluettelo
DUE DILIGENCE -KYSYMYSLUETTELO TIETOJEN KERÄÄMISEEN
NASDAQ OMX FIRST NORTH NORDIC -SÄÄNTÖJEN MUKAISEN
YHTIÖESITTEEN LAATIMISTA VARTEN
•.•.2015

SISÄLLYS
Yleiset ohjeet ..........................................................................................1
1
TAUSTAA JA YHTIÖOIKEUDELLISIA ASIAKIRJOJA ...................2
2
OMAISUUS ...................................................................................3
3
HALLINNOLLISET ASIAT .............................................................3
4
IMMATERIAALIOIKEUDET ...........................................................3
5
HENKILÖSTÖ ...............................................................................4
6
SOPIMUKSET ...............................................................................5
7
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8
KILPAILUasiat ..............................................................................7
9
VAKUUTUKSET ............................................................................7
10
SÄÄNTELYN NOUDATTAMINEN .................................................7
11
OIKEUDENKÄYNNIT, VÄLIMIESMENETTELYT JA RIIDAT ..........7
12
MUUT OIKEUDELLISET ASIAT ....................................................8
13
TALOUDELLISET ASIAT ...............................................................8
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YLEISET OHJEET
Nasdaq Helsingin 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
johtoryhmään kuuluvien henkilöiden 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 helsingille 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.
Kysymysluettelo on laadittu siihen tarkoitukseen, että yhtiön osakkeet voidaan hakea monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi first northilla. Keskeinen tekijä kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisessa on sääntöjen
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noudattaminen ja niihin sisältyvien vaatimusten täyttäminen. Kysymysluettelon laatimisessa nämä asiat on
pidetty etualalla, jolloin kysymysluettelon soveltuvuudesta mihinkään muuhun tarkoitukseen ei ole varmuutta.
1 TAUSTAA JA YHTIÖOIKEUDELLISIA
ASIAKIRJOJA

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Konsernirakennekaavio.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS –
[ORGANISAATIO]

Jäljennös Yhtiön liiketoimintasuunnitelmasta tai
strategiasta ja lyhyt kuvaus yhtiön liiketoiminnasta
(muun muassa liiketoiminta-alue, yhtiön strategia,
tuotteet liiketoiminta-aluettain, markkina-asema,
maantieteellinen toiminta-alue, kilpailijat, jne)

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS –
[STRATEGIA]

Kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys, jäljennökset yhtiön perustamisasiakirjoista ja selvitys mahdollisista
kaupparekisterissä vireillä olevista ilmoituksista.

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE, YHTIÖJÄRJESTYS

Jäljennökset yhtiökokouspöytäkirjoista / osakkeeomistajien yksimielisistä päätöksistä ja hallituksen
kokousten pöytäkirjoista / yksimielisistä päätöksistä
kuluvan sekä kahden viimeksi päättyneen tilikauden
ajalta.

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO

Jäljennökset johtoryhmän ja/tai muiden ryhmien ja
mahdollisten valiokuntien (jos näitä on perustettu)
pöytäkirjoista kuluvan sekä kahden viimeksi päättyneen tilikauden ajalta.

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO

Jäljennökset hallituksen työjärjestyksestä ja hallituksen kirjallisista ohjeista toimitusjohtajalle, mikäli
tällaisia on.

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Jäljennökset osakeluettelosta ja osakasluettelosta. Luettelo Yhtiön toimitusjohtajan, hallituksen
jäsenten ja työntekijöiden osakkeenomistuksesta
Yhtiössä.

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE, HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT

Luettelo liikkeeseen lasketuista osakekirjoista tai
väliaikaistodistuksista / vahvistus osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään tai vastaavaan
sähköiseen järjestelmään, taikka suunnitelma siitä,
miten liittyminen tällaiseen järjestelmään tullaan
toteuttamaan.

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE

Selvitys optio-ohjelmista, vaihtovelkakirjalainoista,
muista uusiin osakkeisiin tai omiin osakkeisiin maksua vastaan oikeuttavista erityisistä oikeuksista,
ja jäljennökset osakkeita, optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevista sopimuksista (esim. panttaussopimuksista,
etuoikeussopimuksista ja lunastussopimuksista),
mikäli tällaisia on.

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE
HALLITUS, JOHTO JA TILIN-TARKASTAJAT – JOHDON PALKITSEMINEN

Selvitys muista kolmansien osapuolten mahdollisista oikeuksista tai kolmansien osapuolten esittämistä
osakkeisiin, optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin
oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin kohdistuvista vaatimuksista.
Toimivatko yhtiön edustajat toisen yhtiön hallituksissa? Tieto tällaisista jäsenyyksistä.

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT – JOHDON PALKITSEMINEN

Jäljennökset Yhtiön omistusta koskevista osakassopimuksista tai muista Yhtiön osakkeiden luovuttamista rajoittavista sopimuksista.

OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE

Jäljennökset välittäjän, agentin (finder), markkinatakaajan tai muun henkilön tai yhteisön kanssa
tehdyistä sopimuksista, jotka koskevat (i) Yhtiön tai
sen minkä tahansa osakkeiden tai liiketoiminnan
tarjoamista tai myyntiä tai (ii) mitä tahansa strategista liiketoimea, jossa Yhtiö on osallisena.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS –
[MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET] / [MUUT
LIIKETOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET ASIAT]
HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA
MARKKINATAKAAJA

Luettelo henkilöistä, joilla on oikeus edustaa Yhtiötä
(kaupparekisteriin merkittyjen edustajien lisäksi).

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
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Jäljennökset tilintarkastajan Yhtiötä koskevista tilintarkastuskertomuksista, pöytäkirjoista, -muistioista
ja muista raporteista kahden viimeisen ja kuluvan
tilikauden ajalta.

OMAISUUS

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Selvitys Yhtiön liiketoimintaan liittyvästä olennaisesta omaisuudesta ja kopiot liiketoiminnan
kannalta olennaisista Yhtiön omaisuutta koskevista
sopimuksista.

YHTIÖ LYHYESTI
YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS –
[MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET] / [MUUT
LIIKETOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET ASIAT]

Luettelo kiinteästä omaisuudesta ja lainhuutotodistukset kiinteistöistä. Selvitys omistettujen ja
vuokrattujen kiinteistöjen käytöstä Yhtiön liiketoiminnassa.
Kopiot olennaisiin koneisiin, laitteisiin ja työvälineisiin liittyvistä rahoitusleasing-sopimuksista
Luettelo kolmansille osapuolille vuokratusta omaisuudesta, joka liittyy Yhtiön liiketoimintaan ja kopiot
vuokrasopimuksista.

HALLINNOLLISET ASIAT

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Selvitys yhtiön tiedottamista koskevista toimintaperiaatteista.
Selvitys yhtiön hallituksen vahvistamista sisäinen
valvonnan periaatteista sekä hallinnon että tietojärjestelmien kontrolleista, mukaan lukien työtehtävien eriyttäminen, tiedon syöttö, prosessointi
ja dokumentointi, käyttöoikeudet IT-järjestelmiin,
tietoturva- ja muut turvajärjestelyt, järjestelmien
kehitys ja päivitys.
Selvitys yhtiön hallituksen vahvistamista riskienhallinnan periaatteista.
Selvitys Yhtiön sisäpiiriohjeista, jos yhtiön osakkeet
ovat jo aiemmin olleet julkisen tai monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena. Ovatko sisäpiiriläiset
käyneet kauppaa yhtiön osakkeilla?

IMMATERIAALIOIKEUDET

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Luettelo Liiketoiminnassa käytettävistä immateriaalioikeuksista, kuten tavaramerkeistä, patenteista ja
lisensseistä (yhteisesti Immateriaalioikeudet) sisältäen tiedon Immateriaalioikeuden haltijasta sekä
siitä, missä Immateriaalioikeudet on rekisteröity.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Kirjattuja Immateriaalioikeuksia koskevat otteet
asianomaisista rekistereistä ja kopiot kirjaamista
koskevista asiakirjoista vireillä olevien Immateriaalioikeuksien kirjausten osalta.
Onko Yhtiön liiketoiminnassa käytettyjä Immateriaalioikeuksia lisensoitu kolmannelle osapuolelle tai
kolmannelta osapuolelta?

RISKITEKIJÄT – YHTIÖN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

Yhtiön liiketoimintaan liittyvien työntekijöiden lukumäärä liiketoiminnoittain.

YHTIÖ LYHYESTI

HENKILÖSTÖ

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Kopio organisaatiokaaviosta (sisältäen mm. Yhtiön
liiketoiminassa eri tehtävissä toimivat avainhenkilöt).
Luettelo Yhtiön liiketoiminnassa sovellettavista
työehtosopimuksista.
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Kopiot kaikista eri työntekijäryhmissä käytössä
olevista mallityösopimuksista ja kopiot kaikista
sellaisista työsopimuksista, jotka poikkeavat mallityösopimuksista olennaisesti. Tiedot salassapito- ja
kilpailukieltosopimuksista (mikäli eivät sisälly työsopimuksiin). Johdon työsopimukset ja luettelo Yhtiön
liiketoiminnan avainhenkilöistä sekä avainhenkilöiden työsopimukset.
Hallituksen jäsenten ja johdon lyhyet ansioluettelot
(sisältäen esim. seuraavat tiedot: syntymäaika,
koulutustausta, aika yrityksen palveluksessa, aika
nykyisissä tehtävissä, aikaisemmat työsuhteet,
nykyiset toimet konsernin ulkopuolisissa yhtiöissä,
osakeomistus [yhtiössä / konsernissa], optiot jne).

HALLITUS, JOHTO JA TILINTAR-KASTAJAT

Tieto kaikista johdolle maksetuista palkkioista kuluvan ja edellisen tilikauden aikana.

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT – JOHDON PALKITSEMINEN

Tieto sukulaisuusuhteista Yhtiön johdossa tai johdon ja Yhtiön käyttämien neuvonantajien, yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden välillä. Tieto
mahdollisista eturistiriidoista Yhtiön johdon ja Yhtiön
intressien välillä johdon tehtävät huomioiden.

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT – LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Kopiot kaikista kannustinohjelmista (kuten tulospalkkio-, bonus , optio- ja muista ohjelmista) tai
muu selvitys niiden ehdoista sekä luettelo mainittujen kannustinohjelmien piiriin kuuluvista Yhtiön
liiketoimintaan liittyvistä henkilöistä.

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
OSAKEPÄÄOMA JA OMISTUSRAKENNE

Luettelo maksamattomista ylityö- ja viikonloppulisistä ja muista vastaavista korvauksista. Selvitys
maksamattomista eläkevastuista, kuten työttömyystai työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamista kustannuksista. Yksityiskohtainen kuvaus työsuhteen
jälkeisistä etuuksista, eläkeohjelmista, sekä niihin
liittyvistä kustannuksista ja velvoitteista
Onko Yhtiön liiketoiminnassa käytössä työsuhdekeksintöjä koskeviaa sisäistä ohjetta / määräystä?
Onko työsuhdekeksintöjä tehty? Mikäli on, onko
niistä tehty siirtosopimuksia?
Kopiot yhteistoimintaneuvottelujen asiakirjoista
kuluvan sekä kahden viimeksi päättyneen tilikauden
ajalta.

SOPIMUKSET

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Sisäiset sopimukset, osto- ja myyntisopimukset

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Lista Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisistä
sopimuksista. Lista ja kuvaus Yhtiön liiketoiminnan
kannalta välttämättömistä palveluista. Selvitys
mahdollisista yrityskaupoista, joissa Yhtiö ollut
osallisena kahden viimeksi päättyneen tilikauden
aikana.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Kopiot konsernin sisäisistä sopimuksista. Lista
palveluista, joita Yhtiö ostaa sen liiketoimintaan
liittyen samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä ja
osakkuusyrityksiltä.

HALLITUKSEN VASTUULAUSUNTO

Lista Yhtiön ja sen lähipiirin välisistä sopimuksista

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT – LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Kopiot yhteisyrityssopimuksista (kahden tai useamman yrityksen ja/tai henkilön omistama yritys),
joissa Yhtiö on omistajana ja jotka ovat relevantteja
sen liiketoiminnan kannalta.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Luettelo Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmistä toimittajista ja alihankkijoista.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Selvitys toimittajien ja alihankkijoiden kanssa
tehdyistä järjestelyistä. Kopiot Yhtiön liiketoiminnan
osto- ja alihankintasopimuksista.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]
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Tiivistelmä jakelujärjestelmästä ja luettelo jakelijoista (edustajat, jakelijat, jälleenmyyjät, franchising-yrittäjät, välittäjät, kauppiaat ja muut edustajat,
yhdessä Jakelijat). Kopiot Jakelijoiden kanssa
tehdyistä sopimuksista.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Luettelo Yhtiön liiketoiminnan tärkeimmistä asiakkaista ja Liiketoiminnan arvioitu myynnin osuus tällaisille asiakkaille. Kopiot tärkeimmistä asiakassopimuksista. Tiivistelmä ja kuvaus projektin vaiheesta
koskien olennaisia keskeneräisiä asiakasprojekteja,
jotka liittyvät Yhtiön liiketoi-mintaan.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Luettelo kaikista Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä
olennaisista tarjouksista, jotka tällä hetkellä sitovat
Yhtiötä.
Informaatioteknologia

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Luettelo käytössä olevista keskeisistä järjestelmistä ja ohjelmistoista (myös avoimen lähdekoodin
ohjelmistot).

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Kopiot keskeisistä osto-, lisensointi-, konsultointi-, palvelu-, ja ylläpitosopimuksista, jotka liittyvät
käytössä oleviin laitteistoihin, ohjelmistoihin tai
järjestelmiin (muut kuin kaupallisia valmisohjelmistoja koskevat lisenssit).

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Selvitys siitä, miten Yhtiö on järjestänyt sen liiketoiminnnan kannalta relevanttien ohjelmistolisenssien
hallinnoinnin.
Tutkimus- ja kehitystyö

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Kuvaus yhtiön tutkimus- ja kehitystyöstä.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KU-VAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPI-MUKSET JA
PATENTIT]

Kopiot tutkimus- ja kehitystyösopimuksista,
yhteistyösopimuksista, tuotekehityssopimuksista,
kumppanuussopimuksista ja teknisiä tukipalveluita
koskevista sopimuksista, jotka liittyvät Yhtiön liiketoimintaan, jos tällaisia on.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KU-VAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPI-MUKSET JA
PATENTIT]

Kopiot kaikista konsulttisopimuksista, jotka ovat
Yhtiön liiketoiminnan kannalta merkittäviä.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS
– [MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET JA
PATENTIT]

Muut sopimukset

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Kopiot Yhtiön liiketoimintaan liittyvistä aiesopimuksista ja vastaavista asiakirjoista ja sopimuksista.
Tiivistelmä kaikista suullisista sopimuksista ja
kaikista kirjallisiin sopimuksiin suullisesti tehdyistä
muutoksista, jos tällaisia on.
Kopiot kaikista muista sopimuksista ja järjestelyistä,
jotka ovat olennaisia liiketoiminnan kannalta.

RAHOITUS

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Olennaiset lainasopimukset, joissa yhtiö on lainansaajana, sekä niihin liittyvät asiakirjat (mukaan
lukien velkojan nimi, alkuperäinen lainamäärä,
lainan luonne ja tarkoitus sekä lainaehdot) sekä selvitys lainoihin liittyvistä panttauksista, kiinnityksistä,
takauksista ja muista vakuusjärjestelyistä (mukaan
lukien mahdolliset sopimukset ja kolmannen osapuolen oikeudet jotka voivat estää tai rajoitta yhtiön
arvopapereiden siirtoa).

KATSAUS YHTIÖN TALOUTEEN

Selvitys Yhtiön myöntämistä tai nostamista lainoista, joissa vastapuolena Yhtiön osakkeenomistaja,
johtohenkilö tai työntekijä (työntekijöiden osalta vain
jos laina on suurempi kuin 2000 euroa).

HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT – LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Ote yrityskiinnitysrekisteristä sekä tieto siitä, ovatko
panttikirjat pantattuna (ja jos ovat, kenelle).
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Selvitys Yhtiön liiketoimintaan liittyvien kiinteistöjen
kiinteistökiinnityksistä sekä tieto siitä ovatko nämä
pantattuna (ja jos ovat, kenelle).
Kohdistuuko Yhtiön liiketoimintaan valtiontukia,
kunnallisia tukia tai vastaavia? Tuotekehitykseen tai
muuhun tarkoitukseen saadut avustukset ja tuet.

KATSAUS YHTIÖN TALOUTEEN

Selvitys siitä, onko kohdassa 7.5 mainittuja tukia
vaadittu takaisinmaksettaviksi ja onko tällaisia tukia
maksettu jo takaisin sekä tällaisen takaisinmaksun
tai vaatimuksen perusteet.

KATSAUS YHTIÖN TALOUTEEN

Selvitys merkittävimmistä tehdyistä sekä konkreettisesti suunnitteilla olevista investoinneista.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS

KILPAILUASIAT

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Selvitys Yhtiön liiketoiminnan markkinaosuudesta
eri tuotemarkkinoilla.

MARKKINAKATSAUS

Kopiot sovellettavista kilpailuoikeudellisista ohjelmista (kilpailuoikeuden noudattamista koskeva
ohjelma, sitoutudutaan noudattamaan tiettyjä kilpailuoikeudellisia säännöksiä ja jossa annetaan tähän
liittyviä käytännön ohjeita).
Kopiot Yhtiön liiketoimintaa koskevista Suomen,
muiden maiden ja EU:n kilpailuviranomaisten
päätöksistä ja ilmoituksista, hakemuksista, poikkeusluvista ja kilpailuviranomaisten kanssa käydystä
kirjeenvaihdosta ja vastaava selvitys, mikäli asiaa
on käsitelty tuomioistuimessa, jos tällaisia on.

VAKUUTUKSET

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Kuvaus Yhtiön liiketoiminnan vakuutuksista sekä
kopiot olennaisista vakuutussopimuksista.

YHTIÖN LIIKETOIMINNAN KUVAUS –
[VAKUUTUKSET]

Kuluvan sekä kahden viimeksi päättyneen tilikauden aikana sattuneet vakuutustapahtumat, esitetyt
vakuutuskorvausvaatimukset ja saadut vakuutuskorvaukset (suuremmat kuin 2000 euroa).
Tiivistelmä vakuutussopimusten suojelumääräyksistä ja tällaisten määräysten noudattamisesta.

SÄÄNTELYN NOUDATTAMINEN

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Kopiot voimassaolevista ja Yhtiön liiketoiminnan
harjoittamista varten tarvittavista luvista, lisensseistä ja suostumuksista. Selvitys mahdollisesta
sääntelyn, lupa- tai lisenssiehtojen rikkomisesta tai
siihen mahdollisesti liittyvistä väitteistä tai vaatimuksista sekä lupa- ja lisenssiehtojen noudattamisen
laiminlyönneistä viimeisen kolmen vuoden ajalta.
Selvitys kaikista olennaisista (Yhtiön tai minkä
tahansa muun osapuolen) sellaisen sopimuksen
rikkomuksista tai laiminlyönneistä, joka liittyy Yhtiön
liiketoimintaan.
Muu olennainen (i) sopimuksia koskeva tai (ii)
viranomaisten kanssa käyty kirjeenvaihto.

OIKEUDENKÄYNNIT, VÄLIMIESMENETTELYT JA RIIDAT

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Selvitys kaikista tuomioistuimessa, hallinto-oikeudessa tai välitystuomioistuimessa vireillä olevista tai
uhkaavista oikeudenkäynneistä, välimiesmenettelyistä tai hallintoriita-asioista, jotka koskevat Yhtiön
liiketoimintaa sekä selvitys vaatimuksen suuruudesta. Selvitys riidoista tai vaatimuksista, jotka voivat
johtaa oikeudenkäyntiin, välimiesmenettelyyn tai
muuhun menettelyyn.
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Selvitys kaikista Yhtiön liiketoimintaa koskevista
päätöksistä, tuomioista tai sovitteluratkaisuista
(kotimaassa tai ulkomailla), jotka sisältävät avoimia
vastuita.
Selvitys olennaisista Yhtiötä vastaan tehdyistä
reklamaatioista tai valituksista, joita ei ole selvitetty
ja jotka liittyvät Yhtiön liiketoimintaan.

MUUT OIKEUDELLISET
ASIAT

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Lista kaikista erityisistä riskeistä, jotka koskevat
Yhtiötä sen liiketoiminnan luonne huomioiden
(esim. ympäristön saastuttamiseen liittyviä riskejä
tai lupien ja lisenssien saantiin taikka pysyvyyteen
liittyviä riskejä).

RISKITEKIJÄT

[MUUT LIIKETOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET ASIAT]
[MUUTA HUOMIOONOTETTAVAA, JOKA OLENNAISESTI VAIKUTTAA YHTIÖESITTEESSÄ
KERROTTAVIIN TIETOIHIN]

TALOUDELLISET ASIAT

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko
Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Yleinen taloudellinen tieto
Viralliset, tilintarkastetut konsernitilinpäätökset kahdelta edelliseltä tilikaudelta, sekä kuluvan vuoden
viimeisin täydellinen välitilinpäätös tai viimeisin
kirjanpidon ajo, ja edellisvuoden vertailukelpoiset
luvut samalta ajanjaksolta.

KATSAUS YHTIÖN TALOUTEEN

Johdonlaskennan ja kirjanpidon täsmäytys viimeisimmälle kokonaiselle tilikaudelle sekä selitys
mahdollisille eroille niiden välillä.
Täydellinen konsernilakana (tuloslaskelma, tase ja
rahoituslaskelma), jossa näkyvät kaikki konserniyhtiöt ja tehdyt eliminoinnit. Lisäksi erittelyt kaikista
tehdyistä eliminoinneista ja/tai oikaisuista tarkasteluajanjakson aikana (viimeinen tilinpäätös).
Kuvaus yhtiön / konsernin käyttämistä kirjanpitoperiaatteista ja niihin tarkasteluajanjaksolla tehdyistä
oleellisista muutoksista elleivät ne ilmene tilinpäätöksen laadintaperiaatteista.
Liiketoiminnan tulos (Informaatio tulee olla kahdelta edelliseltä tilikaudelta
sekä, sekä kuluvan vuoden viimeinen välitilinpäätös ja edellisvuoden samalta
ajanjaksolta)
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Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Kuukausittaiset johdon raportit tarkasteluajanjaksolta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön / konsernin tilikohtaiset tuloslaskelmat vuositasolla liiketoiminnoittain, tuotteittain, palveluittain
ja/tai maantieteellisen sijainnin mukaan

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Myynnin ja katteiden analyysi sekä tärkeimmät
tunnusluvut, joita yhtiön johto seuraa

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

10 suurimman asiakkaan myynti ja myyntikate.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Ostot 10 suurimman toimittajan osalta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Erittely tarkasteluajanjakson aikana tuloslaskelmaan sisällytetyistä eristä, jotka ovat olleet kertaluonteisia tai liiketoimintaan kuulumattomia (esim.
poikkeukselliset tai kertaluonteiset tuotot tai kulut,
menetetyt asiakkaat, muutokset tilinpäätöskäytännöissä, varausten muutokset yms.).

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Myynnit ja ostot vieraassa valuutassa (mikäli
valuuttakurssien vaikutukset ovat olennaisia yhtiön
liiketoiminnan kannalta).

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Kaikki yhtiössä laaditut kirjalliset analyysit koskien
yhtiön kuukausi-, kvartaali- ja vuosituloksia.
Tase (Informaatio tulee olla kahdelta edelliseltä tilikaudelta sekä, sekä kuluvan
vuoden viimeinen välitilinpäätös)

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ
Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Aineeton omaisuus
Erittely liikearvosta tilinpäätöshetkellä; liikearvo
jaettuna yksittäisiin yritysostoihin, kumuloituneet
poistot yritysostoa kohden, hankintahinnat, hankintapäivämäärät ja hankitun oman pääoman määrät.
Erittely tilinpäätöshetken muista olennaisista aineettomista omaisuuseristä (mikä erä on kyseessä,
arvostusperiaatteet, poistoajat ja mahdolliset omien
kulujen aktivoinnit).
Aineellinen omaisuus
Erittely olennaisesta aineellisesta omaisuudesta
(käyttöomaisuusrekisteri), (mistä omaisuuserästä
on kyse, sen sijainti, kumuloituneet poistot ja nettotasearvo tilinpäätöshetkellä). Kiinteistöistä lisäksi
tiedot pinta-alasta, hallinnasta ja hallintaan liittyvistä
rajoitteista, käynnissä / tiedossa olevista neuvotteluista ja etuosto-oikeuksista.
Erittely olennaisen aineellisen omaisuuden iästä ja
kunnosta.
Merkittävimpien omaisuuserien poistoperiaatteet
tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa.
Varastot ja keskeneräiset tuotteet
Varastoerittelyt tuotteittain ja varastojen sijainnit
(varastokirjanpidon tuloste paikkakunnittain tai
vastaava). Lisäksi kuvaus ja erittely varastovarauksista, erityisesti epäkuranttiusvarauksen muutoksesta ( varausten lisäykset, varauksen käyttö sekä
varauksen purku).
Selvitys arvostusperiaatteista sekä tarkasteluajanjaksolla tehdyistä varaston uudelleenarvostuksista
(ml. Standardikustannusten muutokset tai vastaavat).
Erittely keskeneräisistä tuotteista projekteittain
sekä keskeneräisiä tuotteita sisältävien varastojen
sijainnit.
Erittely keskeneräisten tuotteiden tasearvoista
tilinpäätöspäivänä kustannuslajeittain, jos erä on
olennainen.
Erittely varauksista, jotka on tehty tappiota tuottaville sopimuksille (varaukset yksittäistä projektia
kohden). Lisäksi kuvaus tarkasteluajanjaksolla
tehdyistä tappiota tuottavien sopimuksien arvonmäärityksistä (ts. käytetyt arvostusperiaatteet ja
arvonmääritysprosessin kulku).
Myyntisaamiset
Myyntisaamisten ikäjakauma tarkasteluajanjaksolla
ja erittely luottotapiovarauksista. Ikäjakauman tulisi
olla jaettu seuraavasti: erääntymättömät, 0-30 päivää erääntyneet, 31-60 päivää erääntyneet, 61-90
päivää erääntyneet ja yli 91 päivää erääntyneet.
Kopio viimeisimmästä myyntireskontra-ajosta tai
vastaava erittely myyntisaamisista asiakkaittain.
Erittely epävarmoille saataville tehdyistä varauksista ja niiden purkamisesta tarkasteluajanjaksolta,
sekä erittely tuloslaskelmaan tarkasteluajanjaksolla
kirjatuista luottotappioista (ns. luottotappiovarauksen roll-forward).
Kuvaus asiakkaille annetuista tavanomaisista
maksuehdoista, alennusperiaatteista sekä selvitys
tärkeimpien asiakkaiden todellisista maksuajoista.
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Kuvaus asiakkaille annetuista takauksista ja niiden
arvostusperiaatteista.
Kuvaus asiakkaiden luottokelpoisuuden arvioinnista, erittely mahdollisista luottovakuutuksista ja
factoring-sopimuksista.
Muut lyhytaikaiset saamiset ja siirtosaamiset
Erittely muista lyhytaikaisista saamisista ja siirtosaamisista.
Rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset sijoitukset
Erittely kaikista pankkitileistä, mukaan lukien pankin
nimi, tilin saldo tarkasteluajanjaksolla sekä mahdolliset nostorajoitukset.
Erittely kaikista lyhytaikaisista sijoituksista tarkasteluajanjaksolla (minkälainen sijoitus on kyseessä,
mihin se liittyy ja millaiset ehdot sillä on).
Varaukset
Erittely tarkasteluajanjaksolla tehdyistä varauksista ja niiden perusteista pois lukien edellä kysytyt
vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten mahdolliset
epäkuranttiusvaraukset.
Lyhytaikaiset velat
Ostovelkojen ikäjakauma tarkasteluajanjaksolla.
Ikäjakauman tulisi olla jaettu seuraavasti: erääntymättömät, 0-30 päivää erääntyneet, 31-60 päivää
erääntyneet, 61-90 päivää erääntyneet ja yli 91
päivää erääntyneet.
Tavanomaiset toimittajilta saadut maksuehdot.
Erittely luotollisista tileistä ja niiden luottolimiiteistä.
Erittely kaikista muista lyhytaikaisista veloista .
Taseen ulkopuoliset erät
Asiakkaille tai muille annetut takaukset.
Erittely [yhtiön / konsernin] kaikista muista ehdollisista veloista ja taseen ulkopuolisista vastuista.
Kassavirta (Informaatio tulee olla edelliseltä tilikaudelta sekä, sekä kuluvan
vuoden viimeinen välitilinpäätös)
[Yhtiön / konsernin] kuukausittainen [rahoituslaskelma] tarkasteluajanjaksolta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Vuotuinen [rahoituslaskelma] konserniyhtiöittäin
tarkasteluajanjaksolta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Kuukausittainen käyttöpääomaerittely tarkasteluajanjaksolta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Erittely investoinneista investointityypeittäin (laajennusinvestointi, ylläpitoinvestointi jne.) tarkasteluajanjaksolta.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

[Budjetit ja ennusteet][MIKÄLI YHTIÖLLÄ EI OLE DOKUMENTOITUA TULOKSENTEKOKYKYÄ] tai mikäli yhtiö tulee julkaisemaan tulosennusteita
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Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Kuvaus budjetointi- ja ennusteprosessista (aikataulu, kirjalliset ohjeet, vastuussa olevat toimihenkilöt,
päätöksentekijät jne.).

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

[Yhtiön / konsernin] budjetoitu tuloslaskelma, tase
ja [rahoituslaskelma/rahavirtalaskelma] sekä kuluvalle että kahdelle edelliselle vuodelle, ja johdon
näkemys kuluvan vuoden ennusteissa piilevistä
mahdollisista herkkyys- ja epävarmuustekijöistä.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Selitykset olennaisille eroille budjetoitujen ja toteutuneiden tulos- ja kassavirtalukujen välillä.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

[Yhtiön / konsernin] kuukausittainen budjetit (tuloslaskelmat, taseet ja rahoituslaskelmat) seuraaville 12 kuukaudelle. Yksityiskohtainen kuvaus
ennusteissa käytetyistä oletuksista [sekä yhtiö- että
konsernitasolla]. Lisäksi kaikki ennusteiden ja
budjettien pääolettamia tukeva materiaali, kuten
kustannusindeksit, markkinatilastot jne.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Ennustetut investoinnit seuraavalle 12 kuukaudelle
investointityypeittäin (ylläpito- ja laajennusinvestoinnit).

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Ennuste seuraavan 12 kuukauden rahoitustarpeesta, rahoituksen lähteet sekä rahoituksen arvioidut
ehdot ja kustannukset.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Erittely investoinneista, joihin on jo sitouduttu.

HUOMIOITA TALOUDELLISESTA KEHITYKSESTÄ

Laskentajärjestelmät ja johdon informaatio

Relevantti Yhtiöesitteen otsikko

Kuvaus nykyisistä laskentajärjestelmistä, taloushallinnon organisaatiosta (ml. Työtehtävät henkilöittäin) sekä mahdollisista ulkoistetuista taloushallinnon prosesseista.
Kuvaus kirjanpidon tositteista, niiden säilyttämisestä ja säilytykseen käytetyistä laitteista (mikäli
tositteet ovat sähköisessä muodossa); olennaisten
laitteiden ajantasaisuus, luotettavuus ja tehokkuus;
automatisoinnin laajuus; kirjanpidon ohjekirja.
Riskitekijät
Johdon kuvaus / listaus yhtiön liiketoimintaan,
taloudelliseen tulokseen tai taloudelliseen asemaan
vaikuttavista merkittävimmistä riskitekijöistä

83

Listautujan käsikirja

'BCJBOJOLBUV )FMTJOLJ XXXQPSTTJTBBUJPm
7PJUUJMBUBUÊUÊLJSKBB1ÚSTTJTÊÊUJÚOWFSLLPLBVQBTUBXXXQPSTTJTBBUJPm

11/2014

Monenkeskinen markkinapaikka Suomessa

