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Tärkeitä tietoja 

Tämä esitys ei ole direktiivin 2003/71/EY (direktiivi muutoksineen mukaan lukien kaikki kyseiseen direktiiviin soveltuvat asianomaisessa Euroopan talousalueen 
jäsenvaltiossa tehdyt implementointitoimenpiteet, “Esitedirektiivi”) mukainen listalleottoesite eikä Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikkaan 
sovellettavien Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite. Fondian laatima Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukainen yhtiöesite on 
saatavilla osoitteessa www.fondia.fi/ipo ja muista yhtiöesitteessä mainituista paikoista.

Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua Fondia Oyj:n laatimaan Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen ja erityisesti sen kohtaan 
”Riskitekijät”. Osakeannista ei julkaista direktiivin 2003/71/EY mukaista Finanssivalvonnan hyväksymää esitettä. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin 
tämä esitys viittaa, elleivät he tee sitä yhtiöesitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä esitys ei ole tarjous arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi, myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi. Tätä esitystä ei ole tarkoitettu, eikä kopioita 
siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, tai Singaporeen. Arvopapereita, joihin tässä esityksessä viitataan, 
ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta 
ole poikkeusta. Fondia ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereitaan Yhdysvalloissa. 

Tässä esityksessä käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tässä esityksessä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista 
monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Fondia uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin luonnostaan liittyy merkittäviä 
tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat Fondian
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat 
eroavat olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän esityksen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. 

Muun muassa tähän esitykseen sisältyvät taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia ja Fondian todellinen tulos tai taloudellinen asema voi poiketa 
olennaisesti suoraan tai epäsuorasti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä useiden tekijöiden seurauksena. Nämä taloudelliset tavoitteet perustuvat useisiin 
oletuksiin, jotka ovat luonnostaan alttiita merkittäville liiketoiminnallisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja muihin tekijöihin kohdistuville riskeille, joista moniin Fondia ei pysty 
vaikuttamaan. Näin ollen oletukset voivat muuttua tai olla toteutumatta lainkaan. Lisäksi odottamattomat tapahtumat voivat vaikuttaa haitallisesti Fondian todelliseen 
tulokseen ja taloudelliseen asemaan kuluvana tai tulevina ajanjaksoina riippumatta siitä, osoittautuvatko Fondian oletukset koskien tilikautta 2017 tai tulevia ajanjaksoja 
muutoin oikeiksi. Tämän seurauksena Fondian todellinen tulos tai taloudellinen asema saattavat vaihdella merkittävästi riippuen näistä tavoitteista eikä sijoittajien tulisi 
luottaa niihin perusteettomasti. Tämän esityksen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän esityksen päivämäärän mukaista 
asiantilaa, ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.
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First North -listautumisanti lyhyesti

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikka:

www.alexander.fi/fondia

Osakeanti ja -myynti 
yhteensä enintään:

651 000
osaketta

Yleisöannin koko 
alustavasti enintään:

190 000
osaketta

Yleisöannin 
merkintähinta:

7,65 €
per osake

Yleisöannin 
merkintämäärä

100 – 10 000
osaketta

Yleisöannin 
merkintäaika:

20.–29.3.2017*

Listautumisannin ja First North -listautumisen ensisijaisena tavoitteena on:

• Tukea Fondian kasvustrategian toteuttamista

• Lisätä Fondian tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana

• Mahdollistaa pääsy pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi

*Ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä
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Fondia lyhyesti
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Fondian markkinapositio
Fondian strategiana on yhdistää sisäisen lakiosaston ja toisaalta ulkoa ostetun 
lakipalvelun hyödyt asiakkaiden rakastamaksi palvelukonseptiksi 



Sähköiset työkalut 
(esim. MyFondia)

Fondia on edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian hyödyntämisessä

7

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun yritys

Jatkuva 
LDaaS-
palvelu

Projekti-
toiminta

Fondia toteuttaa myös 
yksittäisiä projekteja

(esim. yritysjärjestelyt tai 
riidanratkaisu)

Digitaalisia teknologioita 
hyödynnetään 

asiakaspalvelukokemuksen
ja toiminnan jatkuvan 

kehittämisen tueksi

Jatkuvan
LDaaS-lakiosastopalvelun 

avulla asiakkaan päivittäiset 
liikejuridiikan tarpeet kattava 

lakiosasto voidaan tuottaa 
yrityksille palveluna ja 

ennakoitavalla 
kustannuksella
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Fondia pähkinänkuoressa

Perustettu

2004

Fondialla on toimistot 7 kaupungissa Suomessa sekä lisäksi Tukholmassa ja Tallinnassa

Juristien määrä

80
Asiakkaita

yli 850

Suositteluprosentti

97 %*

*Fondian kesällä 2016 toteuttaman asiakaspalautekyselyn perusteella 97 % LDaaS-
asiakkaista ilmoitti, että ne voivat suositella Fondian palveluita verkostoilleen.

Liikevaihto 2016

14,9 M€
Liikevoitto 2016

2,0 M€
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Fondian asiakaskunta
Asiakkaina niin kasvuyrityksiä, kansainvälisesti toimivia yhtiöitä kuin pörssiyhtiöitäkin
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Kemijoki

Fondia Law Stories

Supercell
Fondia on hyvin asiakaslähtöisesti 
rakentanut valmiiksi työkaluja ja 
palveluja, ja me olemme noukkineet 
sieltä palikoita, kuten 
sopimushallinta ja piratismivalvonta. 
Fondian lakimiehet osaavat puhua 
samaa kieltä meidän kanssamme, he 
ovat käytännönläheisiä ja ryhtyvät 
toimeen.”

Markku Ignatius, 
Lakiasiainjohtaja

Fondian toimintamallin vahvuus on 
siinä, että tämä on tavallaan 
ulkoistettua sisäistä toimintaa. 
Voimme ottaa suoraan yhteyttä 
lakimieheen ja heti voidaan alkaa 
pohtia, miten asia hoidettaisiin. 
Tässä on laajemmat resurssit ja 
laajempi osaamispohja kuin jos tämä 
olisi sisäistä toimintaa. Prosessi on 
hiottu, ja homma lähtee heti 
liikkeelle, helposti ja laadukkaasti.”

Tuomas Timonen, 
Toimitusjohtaja

* Fondian tekemä asiakaskysely 6/2016

Yli 97 % lakiosastoasiakkaista suosittelisi Fondiaa*
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Ponsse

Fondia Law Stories

Shell Aviation
Shell on iso yritys ja globaalilla 
tasolla meillä on omat sisäiset 
lakimiehet, mutta tarvitsemme sen 
lisäksi paikallista lakitukea sillä meillä 
ei ole omaa sisäistä lakimiestä 
Ruotsissa. Olemme valinneet 
Fondian lakiosastopalvelun ja Fondia 
toimii siten puolestamme. Tuntuu 
siltä kuin meillä olisi lakimies toisessa 
huoneessa. Tämä toimii samalla 
tavalla.”

Kenneth Sjödahl, 
Toimitusjohtaja

Fondian lakimiehillä on malttia 
kuunnella ja taustoittaa asiat ennen 
kuin lähdetään tekemään työtä. 
Keskitytään siis olennaiseen, ja kun 
tausta on tiedossa, pystytään 
nostamaan olennaisia asioita esille. 
Monesti olen törmännyt 
lakipalveluissa siihen, että ollaan 
liian pedantteja eikä nähdä metsää 
puilta. Tätä ei tapahdu Fondian
kanssa.”

Petri Härkönen,
Talousjohtaja

* Fondian tekemä asiakaskysely 6/2016

Yli 97 % lakiosastoasiakkaista suosittelisi Fondiaa*
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Markkina ja strategia
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Fondian markkinapositio

Työsuhteisia lakimiehiä Suomessa

noin 6 500
vuonna 2015

Suomen lakipalvelumarkkina 2015

noin 828 M€
+5,1 % vuodessa (CAGR 2011-2015)

Fondian strategiana on yhdistää sisäisen lakiosaston ja toisaalta ulkoa ostetun 
lakipalvelun hyödyt asiakkaiden rakastamaksi palvelukonseptiksi 

Lähteet: Tilastokeskus (Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto vuosilta 2011–2012, Yritysten 
rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2015), Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry



211 M€ 206 M€ 216 M€ 221 M€ 237 M€

467 M€ 495 M€
524 M€

563 M€
592 M€

678 M€
701 M€

740 M€
783 M€

828 M€

2011 2012 2013 2014 2015
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Markkinan kehitys
Suomalainen lakipalvelumarkkina on suhdanneriippumaton ja kasvanut tasaisesti

Lähteet: Tilastokeskus (Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto vuosilta 
2011–2012, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2015)

Lakipalvelumarkkina yhteensä, M€

Asianajotoimistot Suomessa, M€

Muut lakipalvelut Suomessa, M€

Kasvu:

+ 6,1 %
(CAGR)

Kasvu:

+ 2,9 %
(CAGR)

Kasvu:

+ 5,1 %
(CAGR)



• Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-
sääntelyn lisääntyminen

• Globalisaatio ja yritysten toimiminen laajemmin 
kansainvälisillä markkinoilla

• Digitalisaatio, joka tuottaa uusia tarpeita 
lainsäädännölle ja lakien soveltamiselle

• Kasvuyritys- ja pääomasijoituskenttä; yritysten 
lakiasioiden merkityksen tunnistaminen 
yrityksen tulevaisuuden turvaamisessa

• Ilman omaa lakimiestä tai rajallisin juridisin 
resurssein toimivien PK-yritysten kasvava tarve 
oikeudelliselle neuvonnalle

• Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma 
mahdollisuus tarjota asiakkaille lakiosastoa 
palveluna

• Digitalisaation luomat uudet mahdollisuudet 
liikejuridiikan palvelujen kehittämiseksi

15

Markkinan kasvuajurit

Globaalit kasvuajurit Yritysten muuttuvat juridiset tarpeet
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Fondian liiketoimintastrategia ja vahvuudet

Tasapainoinen 
yhdistelmä jatkuvaa 

palvelua (LDaaS) 
sekä tavanomaisia 
toimeksianto- ja 
projektipalveluja

Digitaalisten 
työvälineiden ja 
toimintamallien 
hyödyntäminen 

kaikessa 
toiminnassa

Haluttu työpaikka kokeneille 
asiantuntijoille yksilöllisen 

yrityskulttuurin ja arvojen johdosta

Kokeneet liikejuridiikan ja eri 
toimialojen osaajat

Jatkuvan palvelun tulovirta luo 
vahvan perustan liiketoiminnan 

kestävälle kehittymiselle 

Kysytyt palvelumallit ja 
toimintatavat sekä korkea 

asiakastyytyväisyys

Panostaminen brändin 
rakentamiseen ja vahvaan 
kaupalliseen toimintaan

Liiketoimintamallin perustana jatkuva LDaaS-lakiosastopalvelu ja sen jatkuva tulovirta



17

Taloudelliset tiedot



10,1 M€

11,4 M€

12,9 M€

14,9 M€

0,8 %

4,0 %

12,4 %
13,5 %

2013 2014 2015 2016

Liikevaihto, M€   Liikevoitto-%

CAGR 13,7 %
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Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Fondia-konserni 2016 2015
Tilintarkastettu FAS FAS 

Liikevaihto, 1 000 € 14 854 12 940

Liikevoitto (EBIT), 1 000 € 2 000 1 599

% liikevaihdosta 13,5 % 12,4 %

Tilikauden tulos, 1 000 € 1 516 1 255

% liikevaihdosta 10,2 % 9,7 %

Taseen loppusumma, 1 000 € 6 238 5 146

Oman pääoman tuotto (ROE), % 59,5 % 78,8 %

Nettovelkaantumisaste, % -114,5 % -123,1 %

Omavaraisuusaste, % 46,9 % 42,2 %

Henkilöstön määrä keskimäärin 105 101
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Keskeiset avainluvut



LDaaS-asiakkaat yhteensäSuurimmat asiakkaat Jatkuva kuukausilaskutus

LDaaS-asiakkaat 
yhteensä 72 %

Muut asiakkaat
28 %

LDaaS
kuukausilaskutus 42 %

Muu laskutus
58 %

10 suurinta
18 %

Muut asiakkaat
82 %
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Liikevaihdon jakauma 2016
Fondian liiketoiminta ei ole olennaisen riippuvaista yksittäisistä asiakkaista ja 
merkittävä osuus liikevaihdosta syntyy jatkuvasta kuukausilaskutuksesta
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Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

n. 15 %
Liikevaihdon vuosittainen

kasvu keskipitkällä
aikavälillä keskimäärin

Keskipitkän aikavälin 
liikevoittomarginaali

keskimäärin

Tavoitteena jakaa
osakekohtaisesta

tuloksesta osinkoina

n. 15 %

≥ 2/3
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Fondian henkilöstö ja johto



• Yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot ovat 
luoneet halutun työpaikan kokeneille 
asiantuntijoille 

• Vahva työnantajamaine on etu 
kokeneiden asiantuntijoiden 
rekrytoinnissa ja hyvä toimintakulttuuri 
edesauttaa asiantuntijoiden 
sitouttamisessa ja motivoinnissa

• Fondia on saanut tunnustusta 
erinomaisena työpaikkana*
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Yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot

* Fondia on palkittu vuosina 2012, 2013 ja 2014 Suomen kolmanneksi parhaana työpaikkana sekä vuosina 
2013 ja 2014 lakialan Euroopan parhaana työpaikkana Great Place to Work -kilpailussa
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Henkilöstö

94

31.12.2013

100

31.12.2014

102

31.12.2015

111

31.12.2016

Henkilöstömäärän kehitys:Henkilöstö:

Osaava ja motivoitunut henkilöstö tuottaa hyvää asiakastyytyväisyyttä

80

16

42

juristien lukumäärä

keskimääräiset kokemusvuodet / juristi

henkilöstön keski-ikä

65 %:lla juristeista aiempaa työkokemusta 
yritysjuristin tehtävistä
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Johtoryhmä

Mårten Janson
Tiiminvetäjä

OTK, KTM, s. 1972

Perustaja, Fondialla vuodesta 2007

Petri Ruisaho
Tiiminvetäjä

OTK, KTM, s. 1969

Fondialla vuodesta 2009

Bradley D. Mitchell
Tiiminvetäjä

JD, Law. BS, Business, s. 1967

Fondialla vuodesta 2016 

Pirjo Valtanen
Tiiminvetäjä

OTK, s. 1962

Fondialla vuodesta 2012

Niclas Gottlieb
Ruotsin tytäryhtiön toimitusjohtaja

s. 1970

Fondialla vuodesta 2016

Erkki Hyvärinen
Tiiminvetäjä ja tuotekehityspäällikkö

OTK, s. 1967

Fondialla vuodesta 2009

Kirsi Untala
Talousjohtaja

KTM, s. 1971

Fondialla vuodesta 2011

Salla Vainio
Toimitusjohtaja

KTM, s. 1969

Fondialla vuodesta 2014

Marianne Saarikko Janson
Kaupallinen johtaja

OTK, s. 1975

Perustaja, Fondialla vuodesta 2004



26

Hallitus

Tuomo Lähdesmäki
Hallituksen varapuheenjohtaja

DI, MBA, s. 1957

Hallituksessa vuodesta 2017

Päätoimi: Boardman Oy, perustajaosakas

Joséphine Mickwitz
Hallituksen jäsen

KTM, s. 1968

Hallituksessa vuodesta 2013

Päätoimi: Tokmanni Group Oyj, Head of IR and 
Communications

Johan Hammarén
Hallituksen jäsen

OTK, KTK, s. 1969

Hallituksessa vuodesta 2006

Päätoimi: JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja 
Compliance & Risk vastaava

Juha Sarsama
Hallituksen puheenjohtaja

OTK, MSM, s. 1965

Hallituksessa vuodesta 2017

Päätoimi: Panostaja Oyj, toimitusjohtaja

Marianne Saarikko Janson
Hallituksen jäsen

OTK, s. 1975

Hallituksessa vuodesta 2004

Päätoimi: Fondia Oyj, kaupallinen johtaja
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First North -listautumisanti
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Miksi sijoittaa Fondiaan?

Jatkuvan lakiosastopalvelun tulovirta vähentää kassavirtojen riskisyyttä ja on vahva 

perusta hyvän kannattavuuden ylläpitämiselle. Fondia muistaa myös omistajiaan ja 

pyrkii jakamaan vähintään 2/3 osakekohtaisesta tuloksestaan osinkoina.

Fondian yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot edesauttavat asiantuntijoiden 

sitouttamisessa ja motivoinnissa. Kehittyneet toimintamallit sekä motivoitunut ja 

osaava henkilöstö tuottavat erinomaista asiakastyytyväisyyttä.

Fondialla on yhtiön johdon näkemyksen mukaan hyvät kasvunäkymät suhdanteista 

riippumattomasti kasvavalla markkinalla. Digitaaliset työvälineet lisäävät tehokkuutta ja 

hyvää asiakaskokemusta sekä luovat perustan kansainväliselle kasvulle.

Fondia tarjoaa tasapainoisen yhdistelmän jatkuvaa lakiosastopalvelua sekä 

tavanomaisia projektipalveluja. Innovatiivinen liiketoimintamalli on optimaalinen yhtiön 

kohdemarkkinalle – PK-yrityksille – joka on alipalveltu Suomessa ja kansainvälisesti.

Innovatiivinen ja 
kysytty palvelumalli

Fondialla on 
markkinallaan hyvä 

kasvupositio

Hyvä kannattavuus 
ja osingonjakokyky

Haluttu
työpaikka ja korkea 
asiakastyytyväisyys
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Listautumisannin syyt ja varojen käyttö

Listautumisannin ja First North -listautumisen ensisijaisena tavoitteena on:

• Tukea Fondian kasvustrategian toteuttamista

• Lisätä Fondian tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana

• Mahdollistaa pääsy pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi

Yhtiön osakeannista saamat nettovarat:

noin 2,4 M€
olettaen, että osakeanti merkitään

täysimääräisesti

Osakeannista saatavien varojen käyttö:

Liiketoimintamallin kehittäminen, 
digitaalisten työkalujen jatkokehitys ja 

kansainvälistyminen



30

First North -listautumisanti

Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöantiListautumisannin rakenne:

Osakeanti ja -myynti: Enintään: 390 000 uutta osaketta ja 261 000 myyntiosaketta

Yleisöannin koko: Alustavasti enintään 190 000 osaketta

Yleisöannin merkintähinta: 7,65 euroa osakkeelta

Yleisöannin merkintämäärä: 100 – 10 000 osaketta

Pääjärjestäjä ja merkintäpaikka: Alexander Corporate Finance Oy – www.alexander.fi/fondia
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Tärkeitä päivämääriä

24.3.
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy
kello 16.30

24.3.
Listautumisannin merkintäaika voidaan 
keskeyttää aikaisintaan kello 16.30

29.3.
Yleisö- ja instituutioannin merkintäaika 
päättyy viimeistään kello 16.30, ellei 
merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä

20.3.
Yleisö-, instituutio- ja henkilöstöannin 
merkintäaika alkaa kello 9.30

31.3.* Listautumisannin tulos julkistetaan

10.4.*
Yleisö- ja henkilöstöannissa merkityt 
osakkeet kirjataan arvo-osuustileille

11.4.*
Instituutioannissa merkityt osakkeet 
kirjataan arvo-osuustileille

11.4.*
Kaupankäynti Fondia Oyj:n osakkeilla alkaa 
First North Finland -markkinapaikalla

* Päivämäärät ovat arvioita
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Liitteet



TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015

1 000 € FAS FAS

Liikevaihto 14 854 12 940

Liiketoiminnan muut tuotot 70 124

Materiaalit ja palvelut -463 -505

Henkilöstökulut yhteensä -9 140 -7 958

Poistot ja arvonalentumiset -165 -184

Liiketoiminnan muut kulut -3 156 -2 818

Liikevoitto (-tappio) 2 000 1 599

Rahoitustuotot ja -kulut -11 -4

Tuloverot -474 -341

Tilikauden voitto (-tappio) 1 516 1 255
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Konsernin tuloslaskelma



VASTATTAVAA (FAS, 1 000 €) 31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 100 100

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 307 307

Edellisten tilikausien voitto 984 492

Tilikauden voitto 1 516 1 255

Muuntoerot 19 17

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 926 2 171

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0 51

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 51 21

Ennakkomaksut 1 7

Ostovelat 330 202

Muut velat 933 780

Siirtovelat 1 997 1 915

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 312 2 976

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 6 238 5 146

VASTAAVAA (FAS, 1 000 €) 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Kehittämismenot 0 12

Aineettomat oikeudet 2 5

Muut pitkävaikutteiset menot 179 100

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 109 102

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 291 217

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Lainasaamiset 283 327

Muut saamiset 9 3

Lyhytaikaiset saamsiet

Myyntisaamiseet 2 106 1 697

Muut saamiset 37 30

Siirtosaamiset 110 129

Rahat ja pankkisaamiset 3 403 2 743

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 947 4 929

VASTAAVAA YHTEENSÄ 6 238 5 146
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Osakkeita % Osakkeita %

1. Hypericus AB 2) 656 250 18,7 % 656 250 16,8 %

2. Janson Mårten 656 250 18,7 % 525 750 13,5 %

3. Placereri AB 3) 656 250 18,7 % 656 250 16,8 %

4. Saarikko Janson Marianne 656 250 18,7 % 525 750 13,5 %

5. Lindfors Arto 225 000 6,4 % 225 000 5,8 %

6. Vartia Jorma 150 000 4,3 % 150 000 3,8 %

7. Vainio Salla 120 000 3,4 % 120 000 3,1 %

8. Hyvärinen Erkki 91 989 2,6 % 91 989 2,4 %

9. Ruisaho Petri 55 653 1,6 % 55 653 1,4 %

10. Ala-Sippola Janne 51 501 1,5 % 51 501 1,3 %

10 suurinta omistajaa yhteensä 3 319 143 94,4 % 3 058 143 78,3 %

Uudet osakkeenomistajat 0 0,0 % 651 000 16,7 %

Yhteensä 3 514 536 100,0 % 3 904 536 100,0 %

Osakkeenomistaja
Ennen listautumisantia Listautumisannin jälkeen 1)
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Suurimmat osakkeenomistajat

1) Olettaen, että kaikki listautumisannissa tarjottavat osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti, ja että yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse tai osta 
listautumisannissa tarjottavia osakkeita, 2) Johan Hammarénin määräysvaltayhteisö, 3) Timo Lapin määräysvaltayhteisö.



Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä

Yhtiön liiketoiminta on altis maailmanlaajuiselle
taloudelliselle ja poliittiselle kehitykselle. Suomen
talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävarmuus
voivat vaikuttaa haitallisesti yrityslakipalvelujen
markkinoihin ja Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja
taloudelliseen asemaan.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien
asiakkaiden menettämisellä ja/tai niiden taloudellisilla
vaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön
liiketoimintaan. Yhtiö voi epäonnistua ammattitaitoisen
henkilöstön rekrytoimisessa tai pitämisessä Yhtiön
palveluksessa. Yhtiö voi epäonnistua tuotekehityksessä.
Yhtiö voi epäonnistua kasvuun liittyvissä
organisaatiomuutoksissa. Yhtiön maantieteelliseen
laajentumiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan voi
liittyä taloudellisia ja muita riskejä. Yhtiö saattaa
epäonnistua strategiansa määrittämisessä tai
toteuttamisessa sekä asetettujen taloudellisten
tavoitteiden saavuttamisessa. Yhtiö on kasvanut
voimakkaasti eikä se välttämättä kykene säilyttämään
historiallista liikevaihdon kehitystä tai kannattavuutta
tulevaisuudessa. Yhtiö voi epäonnistua liikevaihdon
ennustamisessa. Epäonnistuminen tarjousprosessissa,

projektin suunnittelussa tai projektihallinnassa voi johtaa
kohonneisiin kustannuksiin ja vaikuttaa epäedullisesti
Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen. Yhtiön
työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä
saattaa aiheutua vahinkoja. Yhtiö on riippuvainen
tietojärjestelmistään ja puutteet, häiriöt tai viat Yhtiön
käyttämissä IT-järjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti
Yhtiön liiketoimintaan. Yhtiöön ja sen asiakkaisiin, IT-
järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat
tietoturvaloukkaukset ja muut tietoturvauhat voivat
vahingoittaa Yhtiön liiketoimintaa. Yhtiön maineen
vahingoittuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen
asemaan. Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat
vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa
odottamattomia kustannuksia. Mikäli Yhtiö ei pysty
suojaamaan immateriaaliomaisuuttaan, voi se haitata
Yhtiön liiketoimintaa. Lisääntyvä kilpailu voi vaikuttaa
haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja sen markkinaosuus
voi laskea. Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua
riittämättömäksi, eikä välttämättä kata kaikkia Yhtiön
liiketoimintaan liittyviä riskejä. Ei ole takeita siitä, että
Yhtiö kykenee tunnistamaan, valvomaan ja hallitsemaan
kaikkia sen liiketoimintaan liittyviä riskejä. Luotto- ja
vastapuoliriskien realisoitumisella voi olla haitallinen
vaikutus Yhtiölle.

Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja 
Listautumisantiin liittyviä riskejä

Yhtiön listautumisen toteutumisesta suunnitellulla tavalla
ei ole varmuutta. Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle First
North -listayhtiönä toimimiseen liittyviä velvoitteita, joissa
Yhtiö voi epäonnistua ja joihin liittyy lisäkustannuksia.
Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja
täysimääräisesti. Yhtiön Osakkeet eivät ole aiemmin olleet
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai
monenkeskisellä markkinapaikalla, Osakkeiden
markkinahinta saattaa vaihdella, eivätkä aktiiviset ja
likvidit markkinat välttämättä kehity. Yhtiön
osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei ole
takeita. Mahdolliset tulevat osakeannit tai -myynnit
saattavat alentaa osakekurssia ja laimentaa omistusta.
Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia.
Merkintäsitoumuksen antaneen sijoittajan merkinnät
eivät välttämättä toteudu. Hallintarekisteröityjen
osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään
äänioikeuttaan. Ulkomaalaisten sijoittajien
mahdollisuuteen hankkia Yhtiön osakkeita saattaa
kohdistua rajoituksia. Sijoittajat, joiden viitevalutta on
muu kuin euro, altistuvat tietyille valuuttakurssiriskeille
sijoittaessaan Osakkeisiin. Listautumisannin jälkeen Yhtiön
suurimmat osakkeenomistajat säilyttävät merkittävän
omistuksen ja äänivallan ja heillä on merkittävä vaikutus
Yhtiön hallintoon.
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Riskitekijät
Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua yhtiöesitteeseen
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