
 
 

 

 

  



 

 
 

  

 

 

 
FONDIA OYJ 

Listautuminen Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle  

Listautumisanti enintään 651 000 osaketta  

Merkintähinta 7,65 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja Instituutioannissa  

sekä 6,90 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa 

Fondia Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa merkittäväksi suunnatussa osakeannissa (”Osakeanti”) enintään 390 000 uutta Yhtiön 

osaketta (”Antiosakkeet”) ja Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson (”Myyjät”) tarjoavat ostettavaksi 

(”Osakemyynti”) enintään 261 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (”Myyntiosakkeet”). Osakeannissa ja 

Osakemyynnissä (yhdessä ”Listautumisanti”) tarjottavat osakkeet, yhteensä 651 000 Yhtiön osaketta (”Tarjottavat 

Osakkeet”) tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), 

yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa ja 

Virossa (”Henkilöstöanti”) jäljempänä tässä yhtiöesitteessä (”Yhtiöesite”) esitetyllä tavalla.  

Tarjottavien Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.3.2017 klo 9.30 ja päättyy Henkilöstöannin osalta 24.3.2017 klo 16.30 ja 

Instituutioannin ja Yleisöannin osalta arviolta 29.3.2017 klo 16.30. Listautumisannin tarkemmat ehdot ja ohjeita 

merkinnän tekemiseksi on esitetty jäljempänä Yhtiöesitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”. Tarjottavat Osakkeet 

tuottavat Yhtiön muiden osakkeiden (Tarjottavat Osakkeet ja Yhtiön muut osakkeet yhdessä ”Osakkeet”) kanssa 

yhtäläiset oikeudet ja oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisesti jaettaviin osinkoihin. Jokainen Osake oikeuttaa 

yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. Antiosakkeet merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

kaupparekisteriin (”Kaupparekisteri”) arviolta 7.4.2017.  

Ennen Listautumisantia Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai 

monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle 

(”Helsingin Pörssi”) Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North 

Finland -markkinapaikalle (”First North”) kaupankäyntitunnuksella FONDIA. Osakkeiden ensimmäisen 

kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 11.4.2017. Helsingin Pörssin hyväksyttyä Yhtiön 

listalleottohakemuksen Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana 

(”Hyväksytty Neuvonantaja”) Yhtiölle toimii Alexander Corporate Finance Oy, joka toimii myös Listautumisannin 

pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”) ja merkintäpaikkana. 

First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää Nasdaq-konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. First North  

-yhtiöihin ei sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä markkinapaikoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille 

kasvuyhtiöille sovellettuja, vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää 

suuremman riskin kuin päämarkkinoiden yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikan 

yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin 

kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Helsingin Pörssi hyväksyy hakemuksen kaupankäynnin kohteeksi 

ottamisesta.  

Tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää kokonaan tai osittain eikä suoraan tai välillisesti kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, 

Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, tai Singaporessa taikka millään muulla sellaisella alueella, jossa 

Tarjottavien Osakkeiden toimittaminen tai tarjouksen tekeminen Tarjottavista Osakkeista ei olisi sallittua, olevalle 

henkilölle. Tarjottavia Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa 

mihinkään tällaiseen maahan, ellei Yhtiö yksinomaisen harkintansa mukaan päätä toisin. Tämä Yhtiöesite ei ole tarjous 

Tarjottavien Osakkeiden myymiseksi tai muutoin tarjoamiseksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, eikä Yhtiön osakkeita 

ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain 

arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä siten saa tarjota tai myydä 

suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista 

säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.  

Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Lisätietoja on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Riskitekijät”. 

 

 Pääjärjestäjä ja Hyväksytty Neuvonantaja 
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YLEISTÄ YHTIÖESITTEESTÄ 

Tämä Yhtiöesite on laadittu Osakkeiden hakemiseksi monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq 

First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiöesite on laadittu Nasdaq First North Finland -markkinapaikkaan sovellettavien Nasdaq First 

North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti. Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 4 luvun 3 §:n 5) -kohdan mukaisen 

poikkeuksen perusteella Listautumisannin yhteydessä ei laadita arvopaperimarkkinalain mukaista esitettä. Yhtiöesitteeseen ei siten 

sovelleta Euroopan komission asetusta (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen), arvopaperimarkkinalain 3–5 luvun mukaisia esitteitä 

koskevia säännöksiä (edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta) eikä valtiovarainministeriön arvopaperimarkkinalain 3–5 luvun 

mukaisista esitteistä antamaa asetusta 20.12.2012/1019. Yhtiöesitettä ei voida käyttää arvopapereiden hakemiseksi kaupankäynnin 

kohteeksi pörssilistalla tai muulla säännellyllä markkinalla, vaan ainoastaan Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisesti 

monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä.  

Yhtiöesite on laadittu yksinomaan suomen kielellä. Yhtiöesitteeseen ja Listautumisantiin liittyvät oikeudelliset seikat määräytyvät 

Suomen lain mukaan ja suomalaisilla tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta mahdollisissa Yhtiöesitteeseen tai Listautumisantiin 

liittyvissä riidoissa.  

Tässä Yhtiöesitteessä ”Yhtiö”, ”Fondia” ”Fondia-konserni” tai ”Konserni” tarkoittaa Fondia Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä (Fondia Legal 

Services AB ja Fondia Baltic Oü) yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmaisulla tarkoitetaan vain Fondia Oyj:tä, sen 

tytäryhtiötä tai liiketoimintaa tai joitakin näistä yhdessä.  

HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE 

Tässä Yhtiöesitteessä esitettävät tiedot ovat peräisin Yhtiöltä tai muusta Yhtiöesitteessä mainitusta lähteestä. Sijoittajien tulee luottaa 

ainoastaan Yhtiöesitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön julkistamiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamista 

harkitessaan sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä Yhtiöstä ja Listautumisannin ehdoista ja tehdä itsenäinen arvionsa 

Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen tai ostamisen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista ja taloudellisista sekä muista 

seuraamuksista ja riskeistä. Riskejä on selostettu tämän Yhtiöesitteen kohdassa ”Riskitekijät”. Mahdollisia sijoittajia kehotetaan 

tutustumaan koko Yhtiöesitteeseen harkitessaan sijoituspäätöstä. Suomen tai minkään muun valtion arvopaperi- tai sääntelyviranomaiset 

eivät ole antaneet Listautumisantia koskevaa suositusta.  

Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin Yhtiöesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli muita kuin Yhtiöesitteeseen 

sisältyviä tietoja tai lausuntoja annetaan, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän hyväksymiä. Listautumisantiin ja 

Osakkeiden listalleottoon liittyen annetut tiedot tai lausunnot, jotka eivät vastaa tässä Yhtiöesitteessä annettuja tietoja ja lausuntoja, ovat 

pätemättömiä. Pääjärjestäjä toimii Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön puolesta eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan. 

Pääjärjestäjä on sitoutunut ainoastaan Yhtiötä kohtaan eikä anna neuvoja Listautumisannista tai tästä Yhtiöesitteestä muille kuin Yhtiölle.  

Tämän Yhtiöesitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa muulloin kuin 

Yhtiöesitteen päivämääränä tai että Fondian liiketoiminnassa tai markkinaolosuhteissa ei olisi tapahtunut muutoksia Yhtiöesitteen 

päivämäärän jälkeen. Sijoittajia kehotetaan seuraamaan Yhtiön julkistamia yhtiötiedotteita. Tämän Yhtiöesitteen sisältämät tiedot eivät 

ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. 

Monissa maissa, kuten erityisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa ja Singaporessa 

Yhtiöesitteen jakelua sekä Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista on rajoitettu lainsäädännössä. Tarjottavien Osakkeiden merkittäväksi tai 

ostettavaksi tarjoaminen ei koske henkilöitä, jotka ovat sellaisilla alueilla, joilla tällainen tarjoaminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai 

Pääjärjestäjä eivät ole tehneet eivätkä tee mitään toimia Yhtiöesitteen (tai muiden Listautumisantiin liittyvien tarjous- tai 

julkistusmateriaalien tai lomakkeiden) hallussapidon tai jakelun sallimiseksi sellaisilla lainkäyttöalueilla, joilla tällainen hallussa 

pitäminen tai jakelu voi ilman edellä mainittuja toimia johtaa lakien tai säännösten rikkomiseen. Yhtiöesitettä tai muuta ilmoitusta taikka 

osakeantimateriaalia ei saa jakaa tai julkaista millään lainkäyttöalueella, ellei se ole lainsäädännön ja säännösten mukaista. Yhtiö tai 

Pääjärjestäjä ei ota mitään oikeudellista vastuuta sellaisten henkilöiden puolesta, jotka ovat hankkineet Yhtiöesitteen vastoin näitä 

rajoituksia. Yhtiöesite ei muodosta Tarjottavien Osakkeiden merkintä- tai ostotarjousta henkilöille, jotka ovat sellaisella 

lainkäyttöalueella, jossa tällaisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Yhtiöesite ei myöskään muodosta kehotusta Tarjottavia 

Osakkeita koskevan merkintä- tai ostotarjouksen tekemiseen henkilöille, jotka ovat sellaisella lainkäyttöalueella, jolla tällaisten 

kehotusten tekeminen on lainvastaista.  

Ellei erikseen tässä Yhtiöesitteessä ja Listautumisannin ehdoissa ole toisin mainittu, (i) Listautumisannissa tarjottavia Tarjottavia 

Osakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) jäsenvaltioissa 

tai ETA-jäsenvaltioihin, jotka ovat saattaneet voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY, annettu 4. päivänä 

marraskuuta 2003, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja 

direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta (muutoksineen) (muut kuin Suomi), ellei poikkeussäännös sovellu, eikä Yhdysvalloissa tai 

Yhdysvaltoihin, eikä Australiassa, Etelä- Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa tai Singaporessa taikka muussa maassa tai 

muuhun maahan, jossa Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen ei olisi sallittua, ja (ii) tätä Yhtiöesitettä ei saa lähettää yhdellekään 

henkilölle kohdassa (i) mainittuihin maihin.  

Listautumisannin mukaisen Tarjottavien Osakkeiden merkinnän hyväksymisen ehtona on, että Yhtiö voi luottaa merkitsijän merkinnän 

yhteydessä antamien tietojen oikeellisuuteen. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Tarjottavien Osakkeiden merkinnän, 

jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Sijoittajien ei tule pitää tässä 

Yhtiöesitteessä esitettyjä tietoja oikeudellisena neuvonantona taikka sijoitus- tai veroneuvonantona. Tehdessään sijoituspäätöstä 

sijoittajien tulee tukeutua omiin arvioihinsa Fondiasta ja Listautumisannin ehdoista sekä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä.  
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YHTIÖ JA LISTAUTUMISANTI LYHYESTI  

Seuraavaa yhteenvetoa ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä Yhtiöesitteessä esitettäviin 

yksityiskohtaisiin tietoihin. Sijoitusta harkitsevien tulee perustaa Tarjottavia Osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä 

Yhtiöesitteessä esitettäviin tietoihin kokonaisuutena eikä ainoastaan tähän yhteenvetoon. Lisäksi sijoitusta harkitsevien 

kehotetaan tutustumaan sijoituspäätöksensä tueksi myös Yhtiön julkaisemiin yhtiötiedotteisiin. Tarjottaviin Osakkeisiin 

liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Yhtiöesitteen kohdassa ”Riskitekijät”. 

 

Fondian historia ja liiketoiminta lyhyesti 

Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson perustivat Fondian vuonna 2004. Muut alkuvaiheen perustajaosakkaat Johan 

Hammarén ja Timo Lappi liittyivät mukaan Yhtiön toimintaan vuonna 2006. 

Sopimus Fondian ensimmäisestä jatkuvan palvelun kiinteähintaisesta lakiosastoasiakkuudesta tehtiin vuonna 2008. 

Fondia panosti teknologian hyödyntämiseen lakipalvelujen rinnalla jo toiminnan alkuvaiheessa. Vuonna 2010 Yhtiö 

perusti tytäryhtiön Fondia Tools Oy:n digitaalisten erillistuotteiden kehittämistä varten hankittuaan sitä ennen BoardNet-

nimisen sähköisen hallitustyöskentelyyn tarkoitetun työkalun. Vuonna 2014 Fondia päätti keskittyä ydinliiketoimintansa 

lakipalveluiden kehittämiseen, ja Fondia Tools Oy myytiin Kanava Tietopalvelut Oy:lle.  

Yhtiö on palvellut kansainvälisiä asiakkaita jo varhaisesta vaiheestaan alkaen. Kansainvälinen toiminta konkretisoitui 

uudelle tasolle vuonna 2012 kun toimistot avattiin sekä Tukholmaan että Tallinnaan. Vuonna 2015 Fondia liittyi ainoana 

suomalaisena lakialan yrityksenä globaaliin tili-, vero- ja lakitoimistojen yhteistyöverkostoon Geneva Group 

Internationaliin (GGI). GGI-verkoston kautta Fondia voi tarjota asiakkailleen asiantuntevaa palvelua myös omien 

toimintamaidensa ulkopuolella. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Fondian kaltaisille palveluntarjoajille on entistä 

enemmän kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla ja siksi Yhtiö onkin panostanut ulkomaan toimintoihin aiempaa 

enemmän vuodesta 2016 alkaen. Yhtiön johto uskoo potentiaalisiin kasvumahdollisuuksiin ulkomaan toimintojen osalta. 

Fondia luo ja kehittää jatkuvan lakipalvelun liiketoimintamallia, jolla yrityksen päivittäiset liikejuridiikan tarpeet kattava 

lakiosasto voidaan tuottaa asiakkaan kanssa sovitun palvelukuvauksen mukaan ennakoitavalla kustannuksella. Merkittävä 

osa Fondian liikevaihdosta (tilikaudella 2016 42 prosenttia ja tilikaudella 2015 42 prosenttia) syntyy tämän 

jatkuvaluonteisen kuukausilaskutukseen perustuvan LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelun tuottamana.  

Fondian tavoitteena onkin tuottaa palvelua ikään kuin yrityksen omana lakiosastona toimien ja siten myös ansaintamalli 

tähtää samanlaiseen ennakoitavuuteen ja kustannustehokkuuteen. 

LDaaS-palvelua täydentävät erilaiset projektiluontoiset toimeksiannot (esimerkiksi yritysjärjestelyt tai riidanratkaisu), 

joissa ansaintamalli on lähtökohtaisesti tehtyyn työhön perustuva tuntipohjainen laskutus, mutta yksittäisiä projekteja 

toteutetaan enenevässä määrin myös ennalta sovitulla kiinteällä hinnalla. 

Fondian juristeilla on kokemusta useilta juridiikan osaamisalueilta sekä toimialoilta. Noin 65 prosentilla Fondian 

juristeista on aiempaa työkokemusta yritysjuristin tehtävistä. Vahvimmin edustettuja toimialoja ovat teollisuus, energia, 

rakentaminen ja kiinteistöt, kaupan ala, ICT, terveydenhuolto, media sekä peliteollisuus. Fondian asiantuntijoiden 

oikeudenalaosaaminen kattaa laajasti yritysjuridiikan eri osa-alueet: julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, 

liiketoimintasopimukset, työoikeus, IPR, tietosuoja, yhtiöoikeus, energia- ja ympäristöoikeus, yritysjärjestelyt ja rahoitus, 

riidanratkaisu sekä eettiset ohjeet ja compliance. 

Fondia-konsernin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja oli vuoden 2016 lopussa noin 14,85 miljoonaa euroa. 

Strategia 

Fondian strategiana on tuottaa asiakashyötyä ratkaisemalla perinteisen lakipalvelujen hankinnan keskeiset ongelmat 

yhdistämällä asiakasyrityksen oman sisäisen ja toisaalta sen hankkiman ulkoisen palvelun hyödyt. Fondian strategian 

keskeisenä kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset 

liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa yrityksille palveluna. Tämän LDaaS (Legal Department as a 

Service) -palvelun rinnalla sekä lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille tuotetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja 

projektipalveluja (kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu), mikä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia kaikki 

liikejuridiikan palvelut tehokkaasti yhdeltä palveluntarjoajalta.  

Fondian strategiaa tukee erityisesti MyFondia-alusta, joka on Fondian kehittämä digitaalinen työskentely-ympäristö sekä 

Fondian juristien keskinäiseen että asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kommunikointiin. MyFondia on 

lanseerattu asiakaskäyttöön vuoden 2017 alusta. MyFondiaa kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on, että asiakas voi nähdä 

Fondian tarjoaman palvelukokonaisuuden, toteutetut ja vireillä olevat toimeksiannot ja hankkeet, kommunikoida helposti 

asiantuntijatiimin kanssa, hyväksyä toimenpiteet ja suoritteet sekä hallita lakipalveluresurssien käyttöä dynaamisen 

lakipalvelusuunnitelman avulla. MyFondia-alusta mahdollistaa palvelun tuottamisen ja käytön ajasta ja paikasta 
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riippumattomasti eri päätelaitteilla. Dokumentteja voidaan työstää yhdessä versiohallinnan myötä ja tulevat toimenpiteet 

päivitetään näkyviin niin, että aikaa ja resursseja voidaan käyttää järkevästi. 

Taloudelliset tavoitteet 

Yhtiö on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

• Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 prosenttia 

• Liikevoittomarginaali keskimäärin noin 15 prosenttia 

Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai säilyttämään niitä sen 

jälkeen, kun ne on saavutettu. Lisätietoja Yhtiön mahdollisuuksista saavuttaa kyseiset taloudelliset tavoitteet on esitetty 

Yhtiöesitteen kohdissa ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit” ja ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä – 

Tulevaisuutta koskevat lausumat”.  

Osingot ja osinkopolitiikka 

Yhtiön hallitus on 2.3.2017 määrittänyt Yhtiön voitonjakopolitiikan. Voitonjakopolitiikan mukaisesti Yhtiön tavoitteena 

on jakaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. 

Voitonjaossa huomioidaan muun muassa Fondian tuloskehitys ja -näkymät sekä tulevaisuuden investointitarpeet. Mikäli 

osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.   

Keskeiset vahvuudet 

• Fondian palvelumallit ja toimintatavat ovat kysyttyjä, ja Fondian asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.  

• Jatkuvan palvelun tulovirta luo vahvan perustan Fondian liiketoiminnan kestävälle kehittymiselle.  

• Varhain omaksuttu ja jatkuvasti kehittyvä digitaalisten työvälineiden ja toimintamallien hyödyntäminen luo 

tehokkuutta ja hyvää asiakaskokemusta.  

• Fondian asiantuntijat ovat kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen osaajia.  

• Fondian yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot ovat luoneet halutun työpaikan kokeneille asiantuntijoille.  

• Fondia panostaa brändin rakentamiseen ja vahvaan kaupalliseen toimintaan. 

Yhtiön johto ja tilintarkastajat 

Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön hallitukseen kuuluvat Juha Sarsama (puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki 

(varapuheenjohtaja), Johan Hammarén (jäsen), Joséphine Mickwitz (jäsen) ja Marianne Saarikko Janson (jäsen). Yhtiön 

toimitusjohtajana toimii Salla Vainio. Yhtiökokouksen 16.2.2017 valitsemana tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö 

Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Peter Åhman. 

Listautumisannin ja First North -listautumisen tausta ja varojen käyttö 

Listautumisannin ja Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen ensisijaisena 

tavoitteena on tukea Fondian kasvustrategian toteuttamista, mahdollistaa Yhtiön pääsy pääomamarkkinoille investointien 

rahoittamiseksi sekä lisätä Fondian tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. 

Listautumisannin ja listautumisen avulla halutaan myös monipuolistaa Yhtiön omistajarakennetta ja mahdollistaa 

erilaisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöä. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden 

tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä.  

Fondia aikoo käyttää Osakeannista saamansa varat liiketoimintamallin kehittämiseen, digitaalisten työkalujen 

jatkokehitykseen ja kansainvälistymiseen. 

Yhteenveto Listautumisannista 

• Yhtiö tarjoaa merkittäväksi Osakeannissa enintään 390 000 Antiosaketta ja Myyjät tarjoavat Osakemyynnissä 

enintään 261 000 Yhtiön olemassa olevaa osaketta. Instituutio- ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen 

Merkintähinta on 7,65 euroa ja Henkilöstöannissa kymmenellä prosentilla alennettu merkintähinta on 6,90 

euroa.  

• Listautumisannin seurauksena Yhtiön Osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 3 904 536 Osakkeeseen, 

edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti.  

• Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 18,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen 

Listautumisantia ja enintään noin 16,7 prosenttia Osakkeista Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki 

Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti. 
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• Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään yllä mainituin ehdoin, Fondia saa Listautumisannista noin 2,9 

miljoonan euron bruttovarat ennen First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja 

kulujen vähentämistä. 

• Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa. 

• Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 31.3.2017. 

• Yhtiön Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arvioidaan 

olevan 11.4.2017. 

Listautumisannin ehdot on kuvattu kokonaisuudessaan kohdassa ”Listautumisannin ehdot”.  
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RISKITEKIJÄT 

Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista osa saattaa olla huomattavia. Sijoitusta harkitsevien tulee huolellisesti 

sijoituspäätöksen perustaksi harkita erityisesti seuraavassa esitettäviä olennaisia riskitekijöitä muiden tässä 

Yhtiöesitteessä esitettyjen tietojen lisäksi. Kukin esitetty riskitekijä saattaa vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, 

tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai tulevaisuuden näkymiin ja täten Yhtiöön tehdyn sijoituksen arvoon. Myös 

muilla, kuten tuntemattomilla ja vähäisinä pidettävillä riskeillä ja epävarmuustekijöillä, voi olla tällainen vaikutus. 

Tiettyjä Yhtiön toimintaan liittyviä seikkoja, joita tulisi harkita ennen Osakkeisiin sijoittamista, on esitetty muiden 

asioiden ohella kohdissa ”Liiketoiminnan kuvaus” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden 

näkymät”. Riskitekijöiden esitysjärjestyksellä ei ole tarkoitus osoittaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä taikka 

niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä. 

 

Yhtiön toimintaympäristöön liittyviä riskejä 

Yhtiön liiketoiminta on altis maailmanlaajuiselle taloudelliselle ja poliittiselle 

kehitykselle 

Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat maailmanlaajuiset, alueelliset ja kansalliset taloudelliset olosuhteet. 

Maailmantalouden elpyminen ja ennustettu kasvu vaikuttavat tämän hetken ennusteiden mukaan viime vuosien heikkoa 

suhdannekehitystä paremmalta. Talouden elpymistä varjostavat kuitenkin maailmanlaajuiseen poliittiseen ilmapiiriin 

liittyvät erilaiset epävarmuudet ja poliittiset riskit. Lisäksi erityisesti Iso-Britannian erolla Euroopan Unionista voi olla 

haitallisia vaikutuksia Euroopan rahoitusmarkkinoihin ja niiden tasapainoon sekä muita, tässä vaiheessa vielä 

tunnistamattomia vaikutuksia eurooppalaisiin taloudellisiin olosuhteisiin. Yleinen protektionismin lisääntyminen saattaa 

johtaa uusiin kansainvälisiin pakotteisiin, millä voi olla laajakantoisia vaikutuksia maailmankauppaan ja kansainväliseen 

taloustilanteeseen. Mikäli kansainvälisiä pakotteita lisäksi merkittävästi laajennetaan esimerkiksi asettamalla 

vientikieltoja, tällä voi olla suora vaikutus Yhtiön liiketoimintaan sikäli kuin tällaiset laajennetut pakotteet kohdistuvat 

Yhtiön nykyisiin tai tuleviin asiakkaisiin ja ilmenevät niiden vientivaikeuksina. Näillä seikoilla voi olla haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan ja/tai Osakkeiden arvoon. 

Suomen talouskehitys ja makrotaloudessa vallitseva epävarmuus voivat vaikuttaa 

haitallisesti yrityslakipalvelujen markkinoihin ja Yhtiön liiketoimintaan, 

tulokseen ja taloudelliseen asemaan  

Taloudellinen kehitys erityisesti Suomessa, missä suurin osa Yhtiön liiketoiminnoista sijaitsee tällä hetkellä, vaikuttaa 

Yhtiön liiketoimintaan monella tapaa. Suomessa viime vuosina vallinnut hidas talouskasvu ja talouden pysähtyneisyys 

yleensä vähentävät asiakkaiden liiketoimien määrien kasvua, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön palveluiden kysyntään. 

Useat makrotaloudelliset tekijät, kuten Yhtiön asiakkaiden liikevaihdon pienentyminen, rahoituksen saatavuuden 

vaikeutuminen tai luottoehtojen tiukentuminen ja muut vastaavat tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön palveluiden 

kysyntään ja sitä kautta sen tuloihin, sillä Yhtiön asiakkaat saattavat keskeyttää tai lykätä nykyisiä tai tulevia projektejaan 

ja sitä kautta vähentää tai lopettaa Yhtiön palveluiden käytön.  

Yhtiön liiketoiminta on osittain riippuvainen yrityslakipalveluiden markkinoiden kehityksestä, johon yleinen taloudellinen 

tilanne vaikuttaa jonkin verran. Viime vuosien matalasuhdanne on lisännyt yritysten painetta tehostaa toimintojaan 

kannattavammiksi, mikä voi vaikuttaa epäsuotuisasti yrityslakipalvelumarkkinoiden kehitykseen. Heikko taloustilanne 

saattaa myös lisätä asiakkaiden maksuviivästyksiä tai maksujen laiminlyöntejä, sekä lisätä hintakilpailua. Taloudellisen 

epävarmuuden jatkumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, 

tulevaisuudennäkymiin ja/tai Osakkeiden arvoon. 

Edellä mainittu taloussuhdanne ja useat muut makrotaloudelliset tekijät aiheuttavat epävarmuutta yrityslakipalvelujen 

asiakkaiden toimintaympäristöissä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla 

Yhtiön asiakkaiden lakipalveluinvestointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta haitallisia 

vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja 

Osakkeiden arvoon. Katso myös jäljempänä kohta ” – Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä – Yhtiö on riippuvainen 

asiakkaista; merkittävien asiakkaiden menettämisellä ja/tai niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen 

vaikutus Yhtiön liiketoimintaan”. 

Katso lisätietoja Suomen yritysjuridiikan markkinasta Yhtiöesitteen kohdasta ”Toimiala- ja markkinakatsaus”. 
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Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Yhtiö on riippuvainen asiakkaista; merkittävien asiakkaiden menettämisellä ja/tai 

niiden taloudellisilla vaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan 

Yhtiöllä on laaja asiakaskunta, tilikauden 2016 lopussa yli 850 asiakasta, jotka toimivat useilla eri toimialoilla. 

Yhtiöesitteen päivämäärällä asiakkaista 191 kanssa on tehty toistaiseksi voimassaoleva sopimus kuukausittain 

laskutettavasta LDaaS-palvelupaketista. Lakiosastopalvelun lisäksi Yhtiö hoitaa muun muassa yritysjärjestelyjä, 

rahoitusjärjestelyjä, riidanratkaisutoimeksiantoja ja muita yritysjuridiikan toimeksiantoja tuntilaskutukseen perustuvien 

yksittäisten ja projektikohtaisten toimeksiantojen perusteella sekä lakiosastoasiakkaiden lisätöinä että muiden 

asiakkaiden erillistoimeksiantoina. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus Konsernin liikevaihdosta tilikaudella 2016 oli 

yhteensä 18 prosenttia, ja suurimman yksittäisen asiakkaan osuus Konsernin liikevaihdosta oli 4 prosenttia tilikaudella 

2016. Katso myös lisätietoja Yhtiöesitteen kohdasta ”Liiketoiminnan kuvaus”.  

Mikäli nämä Yhtiön palveluita säännöllisesti käyttävät suurimmat asiakkaat päättäisivät tulevaisuudessa olla ostamatta 

Yhtiön palveluita tai päättäisivät ostaa vähemmän palveluita Yhtiöltä, voi näillä seikoilla olla merkittävä vaikutus Yhtiön 

liiketoiminnan tulokseen ja tilanne voisi vaatia Yhtiöltä aikaa sekä ponnistuksia korvaavien asiakassuhteiden 

kehittämiseen. Yhtiön mahdollisuudet löytää korvaavia asiakkaita lyhyellä ajanjaksolla voivat olla rajoitetut. Asiakkaiden 

päätös olla käyttämättä Yhtiön palveluja voi johtua esimerkiksi asiakkaan toiminnan lopettamisesta, asiakkaan 

taloudellisista tai liiketoiminnallisista vaikeuksista ja niistä seuraavista asiakkaan kustannussäästötoimenpiteistä tai 

asiakkaan toimialalla tapahtuvista rakenteellisista muutoksista tai siitä, että Yhtiö ei kykene vastaamaan asiakkaiden 

palvelua koskeviin vaatimuksiin. 

Jos yksi tai useampi merkittävä asiakas päättäisi Yhtiön tarjoamiin palveluihin kohdistuvista kustannussäästötoimista, 

keskittää yrityslakipalvelut muille toimittajille, supistaa Yhtiöltä ostamiensa palveluiden määrää taikka neuvottelee Yhtiön 

palveluille matalampia hintoja tai jos asiakkaat päättävät tuottaa tarvitsemansa palvelut oman organisaationsa sisällä, voi 

näillä seikoilla olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen 

asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö voi epäonnistua ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoimisessa tai 

pitämisessä Yhtiön palveluksessa  

Asiantuntijaorganisaationa Yhtiön liiketoiminnan menestys riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin Yhtiö onnistuu 

rekrytoimaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan ammattitaitoista henkilöstöä organisaation joka tasolla sekä 

ylläpitämään ja kehittämään näiden henkilöiden ammattitaitoa ja työssä viihtymistä. Yhtiön menestys ja sen 

kasvumahdollisuudet ovat suurilta osin riippuvaisia johdosta ja muusta henkilöstöstä ja osaavan henkilöstön 

saatavuudesta ja sitoutuneisuudesta sekä Yhtiön henkilöstön kyvystä luoda liiketoimintaa ja tuottaa laadukasta palvelua. 

Yhtiön liiketoiminnan tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos Yhtiö ei pysty pitämään 

palveluksessaan asiantuntijoita tai rekrytoimaan uutta, osaamiseltaan Yhtiön nykyisen johdon ja työntekijöiden 

osaamistasoa vastaavaa henkilöstöä. 

Jos Yhtiö menettäisi samanaikaisesti joukon asiantuntijoita palveluksestaan tai epäonnistuisi pätevien ja 

ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnissa, sitouttamisessa ja pitämisessä Yhtiön palveluksessa, tämä saattaisi johtaa 

liiketoimintojen ylläpitohaasteisiin sekä asiakkaiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen 

hankkimista tai muutoin estää Yhtiötä kilpailemasta tehokkaasti, toimimasta sen strategian mukaisesti, kehittymästä ja 

kasvattamasta toimintaansa menestyksekkäästi. Mikäli Yhtiö menettäisi joukon asiantuntijoita palveluksestaan tai mikäli 

Yhtiön rekrytoimat henkilöt osoittautuisivat sopimattomiksi työtehtäviinsä, joutuisi Yhtiö myös ryhtymään toimenpiteisiin 

korvaavien henkilöiden rekrytoimiseksi, josta saattaisi syntyä Yhtiölle odottamattomia kustannuksia.  

Mikäli ryhmä Yhtiön asiantuntijoita päättäisi ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa tai siirtyä kilpailijan 

palvelukseen, nykyiset tai mahdollisesti tulevat asiakkaat saattaisivat Yhtiön sijaan siirtyä käyttämään tällaisten 

kilpailijoiden palveluita. Tätä riskiä pyritään minimoimaan muun muassa aktiivisella henkilöstöpolitiikalla ja 

työsopimuksiin sisältyvillä kilpailukielto- ja salassapitoehdoilla, mutta ne eivät takaa sitä, etteikö Yhtiölle voisi muodostua 

tappioita asiantuntijaryhmän mahdollisesti siirtyessä pois Yhtiön palveluksesta joko omaan yritykseen tai kilpailijalle.  

Mikäli Yhtiö epäonnistuisi edellä kuvatun mukaisesti sopivien henkilöiden rekrytoinnissa, tai henkilöiden pitämisessä 

Yhtiön palveluksessa, nämä seikat saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiö voi epäonnistua tuotekehityksessä  

Yhtiön liiketoiminnan menestyminen, kilpailukyky ja tuloksellisuus on olennaisesti riippuvainen siitä, kuinka hyvin se 

kykenee luomaan ja kehittämään liiketoimintaansa sekä tuottamaan laadukasta palvelua asiakkailleen. Digitalisaation 

myötä Yhtiön kilpailukyvyn ylläpitäminen sen liiketoiminta-alueella vaatii Yhtiöltä panostuksia tuotekehitykseen ja 

digitaalisen alustan ylläpitoon. Yhtiön tuottama ja ylläpitämä digitaalinen MyFondia-alusta otettiin asiakaskäyttöön 

vuoden 2017 alusta eikä siitä ole vielä pidempiaikaisempaa asiakaskäyttäjäkokemusta. Yhtiön johdon mukaan 

tuotekehitystyöhön ollaan varauduttu investoimaan. Tuotekehitystarpeita ja siihen liittyviä kustannuksia on kuitenkin 

vaikea ennustaa etukäteen, joten Yhtiö saattaa joutua tekemään odottamattomia panostuksia uusiin ja olemassa oleviin 

tuotteisiin kyetäkseen vastaamaan asiakkaiden uusiin vaatimuksiin. Mikäli Yhtiö ei toimi asianmukaisesti, nopeasti ja 

kustannustehokkaasti, taikka epäonnistuu tuotekehityksessä, tällä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn saavuttaa 

odotettua tuloskehitystään tai Yhtiön tuotekehitykseen liittyvät kulut voivat kasvaa odotettua suuremmiksi.  

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö voi epäonnistua kasvuun liittyvissä organisaatiomuutoksissa  

Yhtiö pyrkii jatkamaan liiketoimintansa kasvattamista tulevaisuudessa.  Yhtiö tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 

keskimäärin 15 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sekä keskimäärin 15 prosentin liikevoittomarginaalia. 

Liiketoiminnan ja henkilöstömäärän kasvun myötä Yhtiön olemassa olevat organisaatiorakenteet saattavat muodostua 

sopimattomiksi vastaamaan kasvaneen liiketoiminnan tarpeita, mikä voi edellyttää organisaatiomuutosten toteuttamista. 

Kokonaan uuden organisaatiorakenteen tai yksittäisen organisaation osan käynnistämiseen ja muutoksen ohjaamiseen voi 

liittyä riskejä ennen kuin tavoiteltu lopputulos, esimerkiksi toiminnan tehostuminen saadaan aikaiseksi. Mikäli Yhtiön 

toiminnan tehostuminen ei tapahtuisi suunnitellussa aikataulussa tai jäisi kokonaan tai osittain toteutumatta, voisi tästä 

aiheutua Yhtiölle ylimääräisiä kustannuksia.  

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön maantieteelliseen laajentumiseen ja kansainväliseen liiketoimintaan voi 

liittyä taloudellisia ja muita riskejä  

Yhtiön pääliiketoiminta-alue on Suomi, mutta Yhtiöllä on tytäryhtiöidensä kautta liiketoimintaa myös Ruotsissa ja Virossa. 

Yhtiö altistuu liiketoimintansa kansainvälisen luonteen vuoksi kansainvälisistä poliittisista, taloudellisesta, 

lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista aiheutuville riskeille. Yhtiön johdon mukaan toiminnan laajentaminen 

myös uusille markkina-alueille on mahdollista. 

Maantieteelliseen laajentumiseen ja uusille markkinoille menemiseen liittyy riskejä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti 

Yhtiön liiketoimintaan ja kasvuun. Näitä ovat esimerkiksi kilpailutilanne uusilla markkinoilla, haasteet paikallisten 

asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyn palvelutarjonnan kehittämisessä, Yhtiön palvelujen ja brändin paikallisen hyväksynnän 

tai tunnettuuden saamatta jääminen, tai epäonnistuminen ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Toiminnan 

laajentaminen edellyttää investointeja, ja on mahdollista, että investointien aikaansaama hyöty jää odotettua 

pienemmäksi, liikevoiton kertyminen kestää odotettua kauemmin tai liikevoittoa ei kerry ollenkaan tai 

investointikustannukset nousevat arvioitua suuremmiksi. Liiketoiminnan kannattavuuden saavuttaminen uusilla 

markkinoilla on epävarmaa ja voi viedä aikaa. Yhtiön liiketoiminta Ruotsissa ja Virossa on toistaiseksi ollut tappiollista, 

näiden toimipaikkojen toiminnan ollessa vielä kehitysvaiheessa. Yhtiö on varautunut investoimaan lisää tytäryhtiöidensä 

toimintaan, jotta tytäryhtiöiden liiketoiminta saataisiin kannattavaksi, sillä Yhtiön johto näkee tälle olevan realistiset 

edellytykset. Lisäksi laajentumisen onnistuminen riippuu Yhtiön kyvystä löytää sopivia asiakkaita Suomen ulkopuolisilla 

markkinoilla. Yhtiön maantieteellinen laajentuminen asettaa myös huomattavia vaatimuksia Yhtiön johdolle, henkilöstölle 

ja tietojärjestelmille. Maantieteellinen laajentuminen vaatii lisärekrytointeja ja uusien hallintorakenteiden perustamista, 

mikä vaatii Yhtiön johdon aikaa, eikä voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy rekrytoimaan laajentumisen vaatimia 

henkilöitä tai että laajentumisen kannalta tärkeät henkilöt pysyvät Yhtiön palveluksessa. Epäonnistumisella 

maantieteellisen laajentumisen suunnittelussa tai menestyksekkäässä toteuttamisessa ja muilla edellä mainittujen riskien 

toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, 

tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa määrittämisessä tai toteuttamisessa sekä 

asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa  

Yhtiön strategiana on tuottaa asiakashyötyä ratkaisemalla perinteisen lakipalvelujen hankinnan keskeiset ongelmat 

yhdistämällä asiakasyrityksen oman sisäisen ja toisaalta sen hankkiman ulkoisen palvelun hyödyt. Fondian strategian 
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keskeisenä kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset 

liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa yrityksille palveluna. Tämän LDaaS (Legal Department as a 

Service) -palvelun rinnalla sekä lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille tuotetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja 

projektipalveluja (kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu), mikä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia kaikki 

liikejuridiikan palvelut tehokkaasti yhdeltä palveluntarjoajalta. Yhtiön strategiaa on kuvattu tarkemmin Yhtiöesitteen 

kohdassa ”Liiketoiminnan kuvaus – Tavoitteet ja liiketoimintastrategia”.  

Yhtiön toimiala kehittyy nopeasti ja on mahdollista, että Yhtiön nykyinen strategia ei ole riittävän kilpailukykyinen, tai että 

Yhtiö ei kykene riittävän nopeasti sopeuttamaan tai muuttamaan strategiaansa muuttuvissa markkinaolosuhteissa. On 

mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu strategian määrittämisessä, täysimääräisessä toteuttamisessa, strategiaan liittyvien 

taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa tai strategisten riskien hallinnassa. Yhtiön strategian onnistunut toteuttaminen 

riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain Yhtiön ja sen johdon vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. 

Sellaisilla tekijöillä, kuten henkilöstövaihdoksilla, kilpailulla ja yleisillä taloudellisilla tai toimialaan liittyvillä olosuhteilla 

ja niiden muutoksella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön kykyyn toteuttaa strategiaansa. Yhtiö ei välttämättä pysty 

toteuttamaan strategiaansa onnistuneesti avainmarkkinoillaan markkinaolosuhteiden tai johtamisessa, palveluiden 

kehityksessä tai strategian toteuttamisessa ilmenevien epäonnistumisten vuoksi. Lisäksi, vaikka Yhtiö toteuttaisi 

liiketoimintastrategiansa menestyksekkäästi, se ei välttämättä kykene säilyttämään liiketoiminnan tuloksentekokykyään 

nykytasolla. Yhtiö saattaa myös päättää muuttaa liiketoimintastrategiaansa ja/tai ottaa käyttöön täydentäviä strategioita 

vastatakseen toimintaympäristönsä muutoksiin. Yhtiön taloudelliset tavoitteet on kuvattu tarkemmin Yhtiöesitteen 

kohdassa ”Liiketoiminnan kuvaus – Taloudelliset tavoitteet”. 

Mahdollisilla Yhtiön strategian toteuttamiseen tai muuttamiseen liittyvillä epäonnistumisilla tai itse strategian 

epäonnistumisella voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen 

asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti eikä se välttämättä kykene säilyttämään 

historiallista liikevaihdon kehitystä tai kannattavuutta tulevaisuudessa  

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2016 oli 14,85 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa, kun liikevaihto tilikaudella 

2015 oli 12,94 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,60 miljoonaa euroa. Katso lisätietoja Yhtiöesitteen kohdasta ”Eräitä 

taloudellisia tietoja”. Yhtiön tulot muodostuvat pääasiassa LDaaS-sopimuksista syntyvistä kuukausittain laskutettavista 

tuloista (42 prosenttia tilikaudella 2016) ja LDaaS-asiakkaiden samojen asiakassopimusten perusteella ostamista 

lisäpalveluista ja projektihankkeista (72 prosenttia tilikaudella 2016).  

Yhtiön palveluiden hinnoitteluun voi kohdistua paineita esimerkiksi yleisen taloustilanteen, asiakkaiden 

kustannussäästötoimien tai hintaneuvotteluiden ja/tai nykyisten tai yritysjuridiikan markkinoille tulevien uusien 

kilpailijoiden toimien johdosta. Lisäksi Yhtiön sisäiset toimintakustannukset voivat kasvaa muista syistä, kuten 

digitalisaatioon liittyvien asiakaskeskeisten ratkaisujen kehittämisen johdosta. Ei ole olemassa varmuutta siitä, että Yhtiö 

pystyy siirtämään täysimääräisesti tällaisia kustannuslisäyksiä tulevaisuudessa asiakkailleen. Hintojen nosto saattaa niin 

ikään lykkääntyä merkittävästi sopimusehtojen, kilpailupaineiden tai muiden tekijöiden takia. Yhtiön kulurakenteen 

selvästi suurin erä on henkilöstökulut ja muita merkittäviä kulueriä ovat toimitilakulut sekä IT-kulut. Näiden kuluerien 

sopeuttaminen riittävän nopeasti liikevaihdon muutoksiin voi olla hankalaa kulujen luonteesta johtuen. 

Ei ole takeita siitä, että Yhtiö pystyy vastaisuudessa säilyttämään aiemman liiketoiminnan volyymin ja/tai 

kannattavuutensa. Mikäli Yhtiö ei onnistu säilyttämään nykyistä markkina-asemaansa, liiketoiminnan volyymia tai 

kannattavuuttaan, taikka tarpeen vaatiessa sopeuttamaan kulurakennettaan, sillä voi olla merkittävä haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö voi epäonnistua liikevaihdon ennustamisessa 

LDaaS-palveluiden jatkuvista kuukausiveloituksista kertyvä myynti kattoi 42 prosenttia tilikauden 2016 liikevaihdosta ja 

42 prosenttia tilikauden 2015 liikevaihdosta. Asiakaskohtainen kokonaismyynti vaihtelee kuukausittain ja vuosittain 

tehtävistä lisätöistä, erillistoimeksiannoista ja/tai projekteista johtuen, jotka eivät sisälly LDaaS-sopimusten 

kuukausihintoihin. Tämä vaikuttaa Yhtiön liikevaihdon ennustettavuuteen. 

Osa Yhtiön liiketoiminnasta koostuu asiakkaiden projektiluontoisista yritysjärjestelyistä, rahoitusjärjestelyistä, 

riidanratkaisutoimeksiannoista tai muista asiakkaiden projektihankkeista. Vaikka suuri osa projektiluontoisiin 

toimeksiantoihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, asiakasprojekteihin liittyy usein osa-alueita, joille on erikseen 

sovittu kiinteät hinnat. Etenkin pitkäaikaisiin projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti 

ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua 

suuremmaksi. Projektin alkuperäinen suunnitelma aikataulun, rahoituksen, rakenteen tai jonkin muun osa-alueen osalta 

saattaa myös muuttua projektin edetessä Yhtiöstä riippumattomista syistä. Edellä mainittujen tekijöiden aiheuttamasta 
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ylimääräisestä työstä ja siihen liittyvistä kustannuksista ei välttämättä ole projektin aloitusvaiheessa mahdollista sopia 

tyhjentävästi asiakkaan kanssa, minkä vuoksi ne saattavat jäädä kokonaan tai osittain Yhtiön kannettaviksi.  

Pitkäaikaisiin projekteihin liittyvien suoritusten oikea-aikaiseen jaksottamiseen Yhtiön tuloskehitystä ennakoitaessa liittyy 

yllä kuvatuista syistä epävarmuustekijöitä ja on mahdollista, ettei jaksotus ja sen myötä Yhtiön ennakoitu tuloskehitys 

toteudu Yhtiön ennakoimalla tavalla. Toisaalta Yhtiön tapauskohtaiset asiakastoimeksiannot ovat pääosin yksittäisiä ja 

suhteellisen lyhytkestoisia, mikä osaltaan heikentää Yhtiön liiketoiminnan ennustettavuutta. Vaikka Yhtiö pyrkii 

rakentamaan pitkäaikaisia asiakassuhteita LDaaS-palvelun kautta, ja suurin osa toimeksiannoista on LDaaS-asiakkuuksiin 

perustuvia, toistuvuudesta ja jatkuvuudesta ei ole takeita, sillä toistaiseksi voimassaolevat LDaaS-sopimukset ovat 

irtisanottavissa kahden kuukauden irtisanomisajalla ja toisaalta projektiliiketoiminta on riippuvaista monista Yhtiön 

vaikutuspiirin ulkopuolella olevista tekijöistä.  

Yllä mainitut Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskitekijät voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, 

tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Epäonnistuminen tarjousprosessissa, projektin suunnittelussa tai 

projektihallinnassa voi johtaa kohonneisiin kustannuksiin ja vaikuttaa 

epäedullisesti Yhtiön liiketoiminnan kannattavuuteen 

Yhtiön liiketoiminta jakaantuu jatkuvaluonteiseen liiketoimintaan ja projektiliiketoimintaan. LDaaS-palvelut ovat 

pääsääntöisesti jatkuvaluonteista liiketoimintaa. Jatkuvaluonteinen liiketoiminta tarkoittaa tyypillisesti toistaiseksi 

voimassaolevia asiakassopimuksia ja se pohjautuu kuukausiveloituksiin. Tapauskohtainen lakituki ja projektiliiketoiminta 

tarkoittavat pääsääntöisesti projektimuotoisina tuotettuja asiakaskohtaisia yritysjuridiikan palveluita, joiden muodostama 

liikevaihto muodostuu lähes täysin asiakkailta laskutettavista työtunneista.  

Jatkuvaluonteisen LDaaS-palvelun kuukausilaskutus perustuu joko tuntiperusteiseen resurssivaraukseen, jossa asiakas 

sitoutuu ostamaan vähintään tietyn määrän tunteja tai sovittuun kiinteään kuukausihintaan. Kiinteähintaisiin 

lakiosastopalveluihin liittyy riski siitä, että asiakkailta tulee tuntimääräisesti enemmän toimeksiantoja, kuin mitä 

kiinteähintaisen lakiosastopalvelun tarjousprosessissa on arvioitu. Kiinteähintaisten lakiosastopalvelujen työmäärän 

yllättävällä lisääntymisellä voi olla haitallinen vaikutus kiinteähintaisen lakiosastopalvelun kannattavuuteen, mikäli Yhtiö 

ei onnistu kiinteähintaisen lakiosastopalvelun uudelleenhinnoittelussa.  

Kiinteähintaisten projektien kannattava toteutus edellyttää, että projektisuunnittelu ennen tarjouksen antamista on 

onnistunut muun muassa työmäärän osalta. Yhtiö voi epäonnistua projektien tarjouslaskennassa muun muassa projektin 

sisältöön ja taustatietoihin liittyvien epätäsmällisyyksien tai tarjouslaskennassa tapahtuvien inhimillisten virheiden 

johdosta. Sekä tuntiperusteisesti laskutettavissa että kiinteähintaisissa projekteissa Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen 

asiakkaiden liiketoimintamallien, oikeudellisten vaatimusten ja tarpeiden analysoinnissa ja ymmärtämisessä 

asiakasprojektin suunnittelu- ja tarjousvaiheessa sekä projektinhallinnassa voi johtaa virhearviointeihin asiakasprojektien 

tavoitteiden osalta, ja siten vaikeuttaa asiakasprojektien toteuttamista ja johtaa vaikeuksiin asiakassopimusten 

tavoitteiden täyttämisessä. Tämä saattaa johtaa toisaalta arvioitujen asiakasprojektien hintojen ylitykseen ja toisaalta 

liiketoiminnan kannattavuuden heikentymiseen, asiakassopimusten irtisanomisiin ja jopa asiakkuuksien menettämiseen. 

Edellä mainituilla seikoilla voi olla vaikutusta Yhtiön maineeseen, Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuuden näkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön työntekijöiden mahdollisista inhimillisistä erehdyksistä saattaa aiheutua 

vahinkoja 

Yhtiön työntekijöiden mahdollisten inhimillisten erehdyksien johdosta aiheutuvat vahingot voivat aiheuttaa Yhtiölle 

yllättäviä kustannuksia. Vaikka Yhtiöllä on riskienhallintaan liittyviä sisäisiä ohjeita ja se seuraa ohjeiden noudattamista 

resurssiensa puitteissa, ei Yhtiö voi kuitenkaan täysin varmistua siitä, että yksittäiset työntekijät kaikissa tilanteissa 

toimisivat moitteettomasti. Riskit pyritään sopimusteitse rajaamaan toimialan yleisen käytännön mukaisesti ja Yhtiöllä on 

vastuuvakuutus. Vaikka Yhtiö pyrkii ohjeistamaan ja valvomaan työntekijöidensä toimintaa sisäisten prosessien kautta, 

kiinnittämään työntekijöiden ammattitaitoon ja ammattimaisuuteen huomiota erityisesti jo rekrytointivaiheessa 

palkkaamalla lähtökohtaisesti kokeneita asiantuntijoita sekä tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä, Yhtiö ei voi 

täysin poissulkea inhimillisten erehdysten mahdollisuutta Yhtiön liiketoiminnassa. Lisäksi on mahdollista, että Yhtiön 

nykyinen, Yhtiön johdon arvion mukaan riittävä, vakuutusturva ei vakuutuksiin sisältyvien tavanomaisten 

vastuunrajoitusehtojen soveltuessa kattaisikaan Yhtiölle edellä mainittujen seikkojen johdosta syntyneitä vahinkoja tai 

menetyksiä kokonaan tai osittain. 

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 
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Yhtiö on riippuvainen tietojärjestelmistään ja puutteet, häiriöt tai viat Yhtiön 

käyttämissä IT-järjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan 

Kolmansien osapuolten tarjoamilla IT-järjestelmillä sekä tietoliikenneyhteyksillä on huomattava merkitys Yhtiön 

liiketoiminnalle. Yhtiö turvautuu laajasti IT-järjestelmiin sekä tietoliikenneyhteyksiin työntekijöiden ja asiakkaiden 

välisissä vuorovaikutustilanteissa ja jokapäiväisessä liiketoiminnassaan muun muassa dokumentaation työstämisessä ja 

hallinnassa sekä käsitellessään ja jakaessaan sähköisiä tietoja. Lisäksi Yhtiö käyttää IT-järjestelmiä ja 

tietoliikenneyhteyksiä Yhtiön liiketoiminnan hallintaan liittyvissä prosesseissa. Tietojärjestelmien toiminnan olennaiset 

keskeytymiset tai vakavat virheet voivat haitata ja heikentää merkittävästi Yhtiön liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta ja 

taloudellista asemaa. 

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiöön ja sen asiakkaisiin, IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat 

tietoturvaloukkaukset ja muut tietoturvauhat voivat vahingoittaa Yhtiön 

liiketoimintaa  

Yhtiön käyttämien IT-järjestelmien ja tietoliikenneyhteyksien turvallinen ja keskeytymätön toiminta on keskeisessä 

asemassa Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen ja palvelujen tuottamisen kannalta. Tietojärjestelmiä ei ole mahdollista 

saada täysin suojatuiksi tietojärjestelmämurroilta ja muilta väärinkäytöksiltä. Yhtiön käyttämät IT-järjestelmät ja 

verkkoyhteydet voivat joutua tietoturvauhkien kohteeksi muun muassa luvattoman käytön, väärinkäytön tai aseman 

väärinkäytöstä johtuvan rikkomuksen, teknisen häiriön, tietokonevirusten, hakkerien hyökkäysten, tietojen 

kalasteluyritysten ja muiden vastaavien, verkon turvallisuusjärjestelyjen kiertämiseksi tarkoitettujen ja suunniteltujen 

toimenpiteiden johdosta. Jos tällaisia tapahtumia esiintyy, ne voivat vaarantaa Yhtiön järjestelmien toimivuuden sekä 

mahdollistaa muun muassa niihin tallennettujen tietojen luvattoman käytön, julkistamisen, katoamisen tai varastamisen. 

Tällaisten tapahtumien johdosta Yhtiön asiakkaat saattavat luopua Yhtiön palveluiden käytöstä, Yhtiö voi joutua 

ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, ja Yhtiön maine voi kärsiä. Yhtiö voi myös joutua viranomaisten tutkittavaksi, saada 

sakkoja tai joutua oikeudenkäyntiin ja Yhtiö saatetaan tuomita vahingonkorvausvelvolliseksi. Yhtiön voi myös olla tarpeen 

tehdä ennakoimattomia investointeja puuttuakseen tällaisiin tapahtumiin.  

Lakipalveluja tuottaessaan Yhtiö käsittelee säännöllisesti asiakkaidensa arkaluonteisia tietoja taikka sisäpiiritiedoksi 

luokiteltua tietoa, ja Yhtiön asiakaskuntaan lukeutuu lisäksi useita sellaisia säännellyillä toimialoilla toimivia yrityksiä, 

joiden toiminnassa syntyvät tiedot ovat erityisen arkaluonteisia. Yhtiön asiakkaisiin kohdistuu enenevissä määrin erilaisia 

tietoturvauhkia, kuten esimerkiksi tietomurtoja, yritysvakoilua, väärinkäytöksiä ja inhimillisiä virheitä. Palvelujen 

digitalisaation myötä alttius tietoturvariskeille kasvaa. Yhtiöllä on tietoturvaohjeistus sekä sisäiset prosessit, joilla se pyrkii 

ehkäisemään tietoturvauhkia. Lisäksi Yhtiö on teettänyt maaliskuussa 2016 selvityksen Yhtiön tietoturvan tasosta, missä 

Yhtiön verkkopalveluiden tietoturvan taso todettiin riittäväksi. Parantaakseen tietoturvatasoa edelleen, Yhtiö päivittää 

sisäisiä prosesseja jatkuvasti. Mikäli Yhtiön tietoturvaratkaisut osoittautuvat puutteellisiksi, tai mikäli jokin Yhtiön 

asiakkaaseen kohdistuva tietoturvauhka toteutuu muusta syystä, tämä voi johtaa muun muassa Yhtiön asiakkaan tai 

kolmannen osapuolen arkaluonteisten tietojen tai sisäpiiritietojen vuotamiseen tai väärinkäyttämiseen, asiakkaan tai 

kolmannen osapuolen tietojen muuttumiseen, vaurioitumiseen tai väärinkäyttämiseen, ja/tai Yhtiön asiakkaan tai 

kolmannen osapuolen tietojärjestelmien vaurioitumiseen. 

Edellä kuvatun kaltaisten tietoturvauhkien ja -loukkausten toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön maineen vahingoittuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan  

Yhtiön johto uskoo, että asiakastyytyväisyys ja maine asiakkaiden luottamuksen arvoisena organisaationa ovat keskeisiä 

kilpailuetuja Yhtiön liiketoiminnalle. Yhtiön kyky luoda asiakassuhteita ja pitää asiakkaat uskollisina riippuu osittain 

käsityksistä, jotka liitetään Yhtiön tarjoamien palveluiden laatuun, Yhtiön luotettavuuteen palveluiden tarjoajana ja sen 

liiketoimintakäytäntöihin, muun muassa sen työntekijöiden toimintaan. Kielteiset käsitykset Yhtiöstä tai kielteinen 

julkisuus Yhtiöön liittyen tai mistä tahansa syystä johtuvat rikkomukset, laiminlyönnit, työntekijöiden virheet, epäeettinen 

käyttäytyminen tai mahdolliset väärinkäytökset saattavat vahingoittaa Yhtiön brändiä ja mainetta sen asiakkaiden ja 

yleisön silmissä. sekä heikentää Yhtiön kykyä houkutella uusia asiakkaita ja pitää asiakkaat uskollisina. Lisäksi Yhtiön kyky 

rekrytoida henkilöstöä ja asiantuntijoita ja saada työtekijät sitoutumaan Yhtiöön saattaa kärsiä, jos Yhtiön maine 

vahingoittuu. 

Vaikka Yhtiö pyrkii varmistamaan, että sen tarjoamat palvelut ovat laadultaan ensiluokkaisia ja täyttävät niille asetetut 

vaatimukset, Yhtiön johdon vaikutusmahdollisuuksiin kuulumattomat seikat, kuten Yhtiöön mahdollisesti liittyvä 
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epäedullinen julkisuus, voivat vaikuttaa asiakkaiden käsityksiin Yhtiöstä ja sitä kautta asiakkaiden käyttäytymiseen Yhtiön 

liiketoiminnan kannalta epäedullisesti. Kaikella kielteisiä käsityksiä tai kielteistä julkisuutta synnyttävällä kehityksellä tai 

yksittäisillä tapahtumilla voi olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 

liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia 

Yhtiö voi joutua osapuoleksi tai kohteeksi oikeudenkäynneissä taikka välimies-, hallinto-, viranomais- tai muissa 

vastaavissa menettelyissä. Ei voida myöskään poissulkea sellaista mahdollisuutta, että syntyy edellä mainittujen kaltainen 

prosessi tai menettely, jossa Yhtiö ei ole varsinaisena osapuolena tai kohteena, mutta joka koskettaa Yhtiötä välillisesti, 

kuten esimerkiksi Yhtiön omistajia koskevat vaatimukset, prosessit tai menettelyt.  

Edellä mainitut vaatimukset, prosessit ja menettelyt tai niiden riski voivat aiheuttaa kustannuksia ja vastuita myös Yhtiölle, 

vaatia Yhtiön johdon resursseja, aiheuttaa epätietoisuutta Yhtiön liiketoimintaan liittyen, muutoin vaikuttaa Yhtiön 

liiketoimintaan haitallisesti, taikka aiheuttaa Yhtiön liiketoiminnan kannalta epäedullista julkisuutta.  

Edellä mainituilla riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen 

asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Mikäli Yhtiö ei pysty suojaamaan immateriaalioikeuksiaan, voi se haitata Yhtiön 

liiketoimintaa 

Yhtiön nykyinen liiketoiminta on lähtökohtaisesti ja valtaosin riippumaton tekijänoikeuksista ja teollisoikeuksista. Yhtiön 

toimintaan liittyy kuitenkin joitakin immateriaalioikeuksia, lähinnä tavaramerkkejä joille on haettu suojaa kansallisin ja 

kansainvälisin rekisteröinnein ja erilaisia suojajärjestelmiä käyttäen. On mahdollista, että liiketoimintaa jatkossa 

harjoitettaessa tai muuten Yhtiön toimintaan liittyen tulevaisuudessa kehitetään uusia Yhtiölle tärkeitä 

immateriaalioikeuksia, jotka Yhtiö pyrkii suojaamaan. Ei kuitenkaan ole olemassa varmuutta siitä, että Yhtiön tekemät 

suojaamistoimenpiteet osoittautuvat kaikissa tilanteissa riittäviksi. Immateriaalioikeuksien tarvittavan suojaamisen, 

vakiinnuttamisen ja hallinnan epäonnistuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiöön voidaan myös kohdistaa immateriaalioikeuksien loukkauskanteita eikä Yhtiö voi varmistua siitä, että mahdolliset 

kanteet eivät menestyisi. Yhtiö saattaa myös julkistaa uusia tuotteita ja palveluita, mikä saattaa lisätä Yhtiön riskiä joutua 

immateriaalioikeuksien loukkauskanteiden kohteeksi. Kolmannen osapuolen omistamien aineettomien oikeuksien 

loukkauskanteen kohteeksi joutuminen ja siihen asianmukaisesti puolustautuminen sitoo Yhtiön resursseja, jotka ovat 

pois Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisesta. Lisäksi tällaisen kanteen kohteeksi joutuminen voi vaikuttaa haitallisesti 

Yhtiön maineeseen ja asiakassuhteisiin. Immateriaalioikeuksien loukkaamista koskevan kanteen kohteeksi joutuminen voi 

vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin 

ja Osakkeiden arvoon. 

Lisääntyvä kilpailu voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kannattavuuteen ja sen 

markkinaosuus voi laskea 

Yhtiön kilpailijoita ovat erityisesti muut yritysjuridiikan palveluihin keskittyneet yritykset, asianajotoimistot sekä 

kansainvälisten tilintarkastusketjujen lakipalvelut. Tietyillä kilpailijoilla on jo entuudestaan laaja asiakaskunta, laajempi 

tuote- ja/tai palveluvalikoima sekä suuremmat resurssit kuin Yhtiöllä. Yhtiötä suuremmat kilpailijat voivat käyttää 

kokoaan hyväkseen saavuttaakseen kilpailuedun isoissa hankkeissa tai asiakkuuksissa. On mahdollista, että Yhtiön 

asiakkaat haluavat tulevaisuudessa keskittää kaikki asiantuntijapalvelunsa, mukaan lukien lakipalvelut, yhdelle 

palveluntarjoajalle. Myös alalle tulon pääomavaatimukset ovat suhteellisen alhaiset, minkä seurauksena uudet yritykset 

voivat suhteellisen helposti ryhtyä kilpailemaan Yhtiön kanssa. Tulevaisuudessa Yhtiön kilpailijat voivat olla esimerkiksi 

uusia teknologialähtöisiä toimijoita, jotka tarjoavat lakipalvelujen tuottajille erilaisia sisäisiä prosesseja kehittäviä 

työvälineitä ja palveluja. Toisaalta kilpailijoiksi voidaan tunnistaa myös lakipalvelujen loppukäyttäjille suunnattujen 

yksittäisten teknologisten ratkaisujen tarjoaminen. Yhtiö pyrkii torjumaan tätä kilpailuriskiä luomalla asiakaslähtöisiä 

tehokkaita palvelumalleja ja keskittymällä erityisesti lakipalvelujen tuotteistamiseen ja automaatioon teknologian avulla. 

Mikäli Yhtiö menettää yllä olevien tekijöiden johdosta markkinaosuuksiaan kilpailijoilleen tai epäonnistuu 

kilpailuympäristön muuttumisen vaatimissa sopeuttamistoimissa, tällä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiö pyrkii hinnoittelemaan palvelunsa kilpailukykyisesti kulloisenkin markkinatilanteen mukaan ja tarjoamaan 

asiakkaiden tarvitsemia palveluita. Lähtökohtaisesti ei ole kuitenkaan varmuutta siitä, että Yhtiö pystyisi jatkossa 

kilpailemaan tehokkaasti tulevien kilpailijoidensa kanssa. Yhtiön nykyiset tai mahdolliset kilpailijat voivat laskea hintoja 
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tyytymällä matalampaan kannattavuuteen, tai myydä kilpailevia tuotteita ja palveluita matalammilla hinnoilla 

mittakaavaetujen ansiosta. Yhtiön kilpailijat voivat tällöin saavuttaa kilpailuetua hyödyntämällä kokoaan ja laajempaa 

tarjontaansa, esimerkiksi tarjoamalla lakipalveluita suhteellisen alhaisella hinnalla verrattuna muihin tarjoamiinsa 

asiantuntijapalveluihin. Yhtiön kilpailijoiden hinnanalennukset voivat ajaa Yhtiötä tarkistamaan omaa hinnoitteluaan ja 

siten vaikuttaa kielteisesti Yhtiön kannattavuuteen sekä heikentää sen mahdollisuuksia hankkia uusia asiakkaita edullisilla 

ehdoilla. Mikäli Yhtiö ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla palvelutarjonnalla, voi se johtaa markkinaosuuksien 

menetykseen ja tuloksen heikkenemiseen. Kiristyvällä kilpailulla, hinnoittelun muutoksilla, asiakkaiden kysynnän 

muutoksilla tai muilla kilpailun muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön vakuutusturva voi osoittautua riittämättömäksi, eikä välttämättä kata 

kaikkia Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiöllä on riittävä vakuutusturva. On kuitenkin mahdollista, että vakuutukset eivät kata 

riittävästi kaikkia riskejä ja onnettomuuksia, joita tulevaisuudessa voi ilmetä, tai ole muutoin riittävän kattavia kaikissa 

tilanteissa, sillä vakuutuksissa on vastuuvapauksia ja vastuunrajoituksia koskevia ehtoja sekä vakuutuskorvausten määrän, 

että vakuutustapahtuman osalta.  

On myös mahdollista, etteivät vakuutusyhtiöt pysty täyttämään velvoitteitaan vakuutussopimuksen edellyttämällä tavalla. 

Kaikkiin vakuutuskorvauksiin liittyy omavastuuosuus, ja koska on mahdollista, että vahinkojen korvaaminen edellyttää 

useiden vakuutuskorvausvaatimusten esittämistä, saattaa omavastuuosuuksien määrä nousta huomattavaksi. Ei 

myöskään ole varmuutta siitä, että Yhtiön nykyistä vakuutusturvaa ei irtisanota tai että se on tulevaisuudessa saatavilla 

taloudellisesti kohtuullisin ehdoin. 

Sellaisten vahinkojen maksaminen, joita vakuutus ei kata, tai vakuutusmaksujen korotus voi aiheuttaa Yhtiölle 

maksuvelvollisuuksia, joilla saattaa toteutuessaan olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan 

tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon.  

Ei ole takeita siitä, että Yhtiö kykenee tunnistamaan, valvomaan ja hallitsemaan 

kaikkia sen liiketoimintaan liittyviä riskejä 

Vaikka Yhtiö noudattaa johdon ja hallituksen määrittelemiä menettelytapoja riskien tunnistamisessa, valvonnassa ja 

hallinnassa, näitä menettelytapoja laadittaessa ei välttämättä ole tunnistettu kaikkia riskejä, ja riskit voivat olla myös 

merkittävästi ennustettua suuremmat. Epäonnistumisella riskien tunnistamisessa, seurannassa ja hallinnassa voi olla 

haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja 

Osakkeiden arvoon.  

Luotto- ja vastapuoliriskien realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle 

Yhtiöllä on laaja asiakaskunta eikä sen liiketoiminnan tulos ole merkittävässä määrin riippuvainen yksittäisten asiakkaiden 

toimeksiannoista. Tästä huolimatta yleinen taloudellinen tilanne tai yksittäisiin asiakkaisiin vaikuttavat markkinatekijät 

voivat uhata Yhtiön asiakkaiden maksukykyä. Luotto- ja vastapuoliriskit toteutuvat silloin kun vastapuolet ovat 

kykenemättömiä tai haluttomia täyttämään velvoitteensa Yhtiötä kohtaan, mikä voi johtaa luottotappioon. Yhtiön 

luottoriski liittyy asiakkaisiin ja vastapuoliin, joilla on avoimia saatavia, samoin kuin käteisvaroihin ja pankkisaamisiin 

sekä lyhytaikaisiin talletuksiin pankeissa ja rahoituslaitoksissa. Vaikka Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön 

asiakkailla tai velallisilla ei tällä hetkellä ole merkittäviä maksuvaikeuksia, on olemassa riski siitä, että ne eivät kykenisi 

suorittamaan velkojaan, ja myyntitulot tai lainasaatavat voisivat näin viivästyä tai jäädä kokonaan saamatta ja näin ollen 

kerryttää Yhtiölle luottotappioita. Katso lisätietoja pitkäaikaisista saamisista ja taseen ulkopuolisista vastuista kohdista 

”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät”. 

Merkittävien asiakkaiden maksuvaikeuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle. Luottotappioiden lisääntymisellä taikka 

vastapuolten kyvyttömyydellä täyttää velvoitteensa Yhtiötä kohtaan voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä 

Yhtiön listautumisen toteutumisesta suunnitellulla tavalla ei ole varmuutta 

Listautumisannin tarkoituksena on luoda edellytykset Yhtiön listautumiselle First Northiin. Vaikka Yhtiön käsityksen 

mukaan Yhtiö täyttää listautumiselle asetetut edellytykset Listautumisannin toteutuessa, ei ole takeita siitä, ettei 

listautuminen viivästy esimerkiksi viranomaisten tai Helsingin Pörssin asettamien vaatimusten johdosta, taikka jonkun 

muun syyn vuoksi.  
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Lisäksi on mahdollista, että Listautumisanti toteutuu vain osittain tai Listautumisanti jää kokonaan toteutumatta, mikäli 

Tarjottavien Osakkeiden kysyntä ei ole riittävää eivätkä kaikki Tarjottavat Osakkeet tule merkityiksi Listautumisannissa. 

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun 

muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin 

Pörssin kielteisen Listautumista koskevan päätöksen, tai muun vastaavan syyn johdosta. 

Listautuminen aiheuttaa Yhtiölle First North -listayhtiönä toimimiseen liittyviä 

velvoitteita, joissa Yhtiö voi epäonnistua ja joihin liittyy lisäkustannuksia 

First Northiin listautumisen johdosta Yhtiöltä edellytetyt johtamis-, suunnittelu-, raportointi- ja seurantajärjestelmät ovat 

listaamattomilta yhtiöiltä edellytettyä laajemmat, ja niistä aiheutuu Yhtiölle uusia kustannuksia. Yhtiö on luonut 

Listautumisannin valmisteluvaiheessa tarpeellisia toimenpiteitä ja prosesseja, jotka mahdollistavat hallinnollisten ja 

taloudellisten tehtävien, raportoinnin sekä riskien hallinnan ja sisäisen tarkastuksen suorittamisen ja täten mahdollistavat 

Yhtiön toimimisen itsenäisenä First Northiin listattuna yhtiönä. Näiden prosessien ja toimenpiteiden kehittäminen jatkuu 

myös tulevaisuudessa. On kuitenkin mahdollista, että kyseisten toimintojen ja prosessien toteuttaminen vie enemmän 

resursseja kuin on suunniteltu, eikä kyseisiä tehtäviä kyetä toteuttamaan samanlaatuisina kuin aiemmin tai että kyseiset 

toiminnot keskeytyvät. On myös mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu First North -yhtiöltä vaadittavien toimintojen 

toteuttamisessa ja järjestämisessä sekä näiden toimintojen ylläpitämisessä kokonaan tai osittain, tai että näiden 

toteuttamiseen ja järjestämiseen liittyy lisäkustannuksia, joita ei kyetä ottamaan huomioon tällä hetkellä. Tällaisilla 

lisäkustannuksilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Yhtiön tavoitteena on tuottaa ja julkaista luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti markkinoille soveltuvien säännösten vaatimalla 

tavalla. Mikäli Yhtiön julkaisemat tiedot kuitenkin osoittautuvat virheellisiksi, harhaanjohtaviksi tai muutoin 

sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten vastaisiksi, tai mikäli julkistettavaksi säädetyn tiedon julkistaminen 

viivästyy tai laiminlyödään, Yhtiö voi menettää sijoittajiensa ja muiden sidosryhmiensä luottamuksen ja Yhtiölle saattaa 

aiheutua seuraamuksia kyseisten tekojen osalta. 

Edellä mainittujen riskien toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, 

taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimääräisesti 

Mikäli Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita ei merkitä täysimääräisesti ja Listautumisanti päätetään siitä huolimatta 

toteuttaa, tämä saattaisi vaikuttaa Yhtiön kykyyn kehittää liiketoimintaansa suunnitelmansa mukaisesti, millä saattaisi olla 

haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja 

Osakkeiden arvoon. Näin ollen myös Yhtiön Osakkeiden markkinahinta voisi laskea alle Tarjottavien Osakkeiden 

Merkintähinnan. 

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 Osakkeilla ei ole ennen niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi First Northissa käyty kauppaa millään 

säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, eikä ole mitään varmuutta siitä, että Listautumisannin 

jälkeen Osakkeille syntyy aktiiviset ja likvidit markkinat tai että sellaisia voidaan ylläpitää. Siksi Osakkeiden likviditeetti 

on epävarmaa. First Northissa listattujen yritysten osakkeisiin sijoittamisessa on yleisesti katsottu olevan suurempi riski 

kuin sijoituksissa Helsingin Pörssin pörssilistalla olevien yhtiöiden osakkeisiin, sillä markkinapaikka on pieni ja toimijoita 

vähemmän. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla huonot. 

Osakkeet eivät myöskään ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla 

merkintäaikana, eikä Listautumisannissa merkittyjä Osakkeita voi myydä ennen merkintäajan päättymistä ja 

kaupankäynnin alkamista First Northissa. Yhtiön Osakkeista merkittävä osa on lisäksi Listautumisannin jälkeen 

luovutusrajoitussitoumusten alaisia jäljempänä Yhtiöesitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin 

yleiset ehdot – Luovutusrajoitukset (Lock-up)” kuvatulla tavalla. Myös nämä luovutusrajoitukset vähentävät Yhtiön 

Osakkeen likviditeettiä osaltaan.  

Osakkeiden listaamisen jälkeinen markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästikin johtuen erilaisista tekijöistä, kuten 

esimerkiksi Yhtiön kyvystä saavuttaa liiketoimintatavoitteensa. Yhtiö ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan hintavaihtelua. 

Lisäksi kansainväliset osakemarkkinat ovat ajoittain ja erityisesti viime aikoina kohdanneet merkittäviä hinta- ja 

volyymivaihteluita yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Myös 

yleisen markkinatilanteen heikkenemisellä tai samantyyppisten arvopapereiden markkinoiden heikkenemisellä voi olla 

epäedullinen vaikutus Osakkeiden arvoon, markkinoihin ja likviditeettiin. Osakkeiden hinta ja likviditeetti 

osakemarkkinoilla saattavat ajoittain vaihdella huomattavasti Yhtiön liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuuden 
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näkymistä riippumatta. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos ja tulevaisuudennäkymät voivat joskus alittaa 

osakemarkkinoiden, markkina-analyytikkojen ja sijoittajien odotukset. Yhtiö ei pysty ennakoimaan tai arvioimaan 

mainittua hintavaihtelua, ja Osakkeiden markkinahinta voi nousta yli tai laskea alle Listautumisannin Merkintähinnan tai 

Henkilöstöannin merkintähinnan. Minkä tahansa mainitun tekijän toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Osakkeiden arvoon. 

Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien osinkojen määrästä ei ole takeita 

Mahdollisten osinkojen maksaminen ja niiden määrä riippuvat Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 

kassavirrasta, pääomavaatimuksista, mahdollisten rahoitussopimusten ehdoista, investointitarpeista ja muista tekijöistä. 

Osingonjako ei saa vaarantaa osakeyhtiölain mukaista Yhtiön maksukykyä ja hallituksen on myös varmistettava Yhtiön 

maksukyvyn säilyminen ennen osingonjaosta päättämistä. Varmuutta tulevien osinkojen määrästä, taikka edes 

osingonjaon toteutumisesta, ei siten voi olla. Yhtiön tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät myöskään ole yhteydessä 

kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettaviin osinkoihin. Yhtiön osinkopolitiikkaa on kuvattu tarkemmin 

Yhtiöesitteen kohdassa ”Osingot ja osinkopolitiikka”. 

Mahdolliset tulevat osakeannit tai -myynnit saattavat alentaa osakekurssia ja 

laimentaa omistusta 

Yhtiön merkittävä uusien Osakkeiden liikkeeseenlasku tai sen osakkeenomistajien merkittävä Osakkeiden myynti taikka 

käsitys siitä, että tällaisia liikkeeseenlaskuja tai myyntejä saattaa tapahtua tulevaisuudessa, voivat vaikuttaa haitallisesti 

Osakkeiden markkina-arvoon ja Yhtiön kykyyn hankkia varoja tulevaisuudessa osakeantien avulla. Lisäksi, jos 

osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä merkintäoikeuksiaan mahdollisissa tulevissa merkintäoikeusanneissa, tai 

mikäli Yhtiö toteuttaa suunnattuja osakeanteja, osakkeenomistajien suhteellinen omistus ja Osakkeisiin liittyvien 

äänioikeuksien kokonaisosuus voi laimentua. 

Merkintäsitoumukset ovat peruuttamattomia 

Listautumisannissa tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa, mitätöidä tai muuttaa paitsi Yhtiöesitteen 

kohdassa ”Listautumisannin ehdot” mainituissa poikkeustapauksissa. Tarjottavat Osakkeet maksetaan merkinnän 

yhteydessä, ellei Listautumisannin ehdoista muuta johdu. Näin ollen sijoittajien on tehtävä sijoituspäätöksensä ennen kuin 

Listautumisannin lopullinen tulos on tiedossa. Lisäksi on huomioitava, että Tarjottavat Osakkeet siirretään sijoittajille 

vasta sen jälkeen, kun merkintäaika on päättynyt. Tarjottavista Osakkeista ei välttämättä voi luopua ennen kuin ne on 

kirjattu merkitsijän arvo-osuustilille.  

Merkintäsitoumuksen antaneen sijoittajan merkinnät eivät välttämättä toteudu 

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake sekä Umo Capital Oy ovat antaneet Listautumisantiin liittyen 

merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti ne sitoutuvat merkitsemään Listautumisannissa yhteensä vähintään 270 000 

Tarjottavaa Osaketta. Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake on sitoutunut merkitsemään vähintään 135 000 

Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital Oy on sitoutunut merkitsemään vähintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta. Kumpikin 

sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn 

määrän, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osakkeelle vähintään 55 000 Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital 

Oy:lle vähintään 55 000 Tarjottavaa Osaketta. 

Edellä mainittujen tahojen merkintäsitoumusten yhteenlaskettu vähimmäismäärä on noin 41,5 prosenttia Tarjottavien 

Osakkeiden kokonaismäärästä. 

Taaleri Mikro Markka Osake tai Umo Capital Oy ei saa korvausta sitoumuksestaan. Kummankaan edellä mainitun tahon 

sitoumusta ei ole taattu pankkitakauksella, sulkutilillä, vakuudella tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Näin ollen on 

olemassa riski siitä, että merkintähinnan maksu ja siten Tarjottavien Osakkeiden allokointi merkintäsitoumuksen 

antaneille tahoille ei tapahdu oletetun mukaisesti Listautumisannin päättyessä, millä voi olla haitallinen vaikutus 

Listautumisannin toteutumiseen. Edellä mainittujen tahojen merkitsemiä Tarjottavia Osakkeita eivät koske myöskään 

luovutusrajoitukset. Tämän vuoksi on mahdollista, että edellä mainitut tahot myyvät osan tai kaikki Osakkeensa heti 

listautumisen toteuduttua. Mikä tahansa merkittävä Yhtiön osakemäärien myynti voi johtaa Yhtiön Osakkeiden 

markkinahinnan laskuun. 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä kykene käyttämään 

äänioikeuttaan 

Hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat eivät välttämättä voi käyttää äänioikeuttaan, ellei heidän omistustaan ole 

väliaikaisesti rekisteröity heidän nimiinsä Euroclear Finland Oy:ssä (”Euroclear Finland”) ennen Yhtiön yhtiökokousta. 
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Yhtiö ei voi taata, että sen hallintarekisteröityjen Osakkeiden haltijat vastaanottavat yhtiökokouskutsun ajoissa 

ohjeistaakseen heidän tilinhoitajiansa joko väliaikaisesti rekisteröimään heidän Osakkeensa tai muutoin käyttämään 

heidän äänioikeuttaan omistajien haluamalla tavalla. 

Ulkomaalaisten sijoittajien mahdollisuuteen hankkia Yhtiön Osakkeita saattaa 

kohdistua rajoituksia 

Suomen lainsäädännön mukaan Yhtiön osakkeenomistajilla on omistustensa suhteessa tiettyjä merkintäetuoikeuksia 

Yhtiön laskiessa liikkeeseen uusia osakkeita tai uusien osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopapereita. Ulkomaiset 

osakkeenomistajat, eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan kotimaassaan voimassa olevien 

lakien ja määräysten vuoksi. Tämä voi laimentaa näiden osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiössä.  

Sijoittajat, joiden viitevalutta on muu kuin euro, altistuvat tietyille 

valuuttakurssiriskeille sijoittaessaan Osakkeisiin 

Osakkeet hinnoitellaan ja niillä käydään kauppaa euroissa First Northissa, ja Osakkeille mahdollisesti maksettavat osingot 

ovat euromääräisiä. Tämän seurauksena euron kurssivaihtelu vaikuttaa osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan pää- tai 

viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi Osakkeiden merkintähinta vaihtelee muissa valuutoissa osittain valuuttakurssien 

seurauksena. Tämä voi vaikuttaa Osakkeiden tai niille maksettavien osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan päävaluutta ei ole 

euro. 

Listautumisannin jälkeen Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat säilyttävät 

merkittävän omistuksen ja äänivallan ja heillä on merkittävä vaikutus Yhtiön 

hallintoon 

Tämän Yhtiöesitteen päivämäärällä Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Marianne Saarikko Janson, Mårten Janson 

Hypericus AB1 ja Placereri AB2, jotka omistavat kukin 656 250 osaketta. Edellä mainitut neljä suurinta osakkeenomistajaa 

omistavat yhdessä 74,7 prosenttia Yhtiön osakkeista Yhtiöesitteen päivämäärällä. Katso myös Yhtiöesitteen kohta 

”Osakkeet ja Osakepääoma – Suurimmat osakkeenomistajat”. 

Olettaen, että Tarjottavat Osakkeet merkitsevät muut sijoittajat kuin edellä mainitut osakkeenomistajat, edellä mainitut 

suuret osakkeenomistajat omistavat noin 60,5 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista Osakkeista ja äänistä 

Listautumisannin jälkeen (olettaen, että Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti). 

Lisäksi edellä mainituista merkittävistä osakkeenomistajista Johan Hammarén, jonka määräysvaltayhteisö Hypericus AB 

on, ja Marianne Saarikko Janson kuuluvat Yhtiön hallitukseen sekä Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson 

johtoryhmään. Katso lisätietoja Yhtiöesitteen kohdasta ”Hallinto, johto ja tilintarkastajat”. 

Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit eivät välttämättä ole yhteneviä muiden osakkeenomistajien intressien 

kanssa. Yhtiön yhtiökokouksissa päätettäviä merkittäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätösten hyväksyminen, 

vastuuvapauden myöntäminen Yhtiön johdolle, jakokelpoisten varojen jakamisesta ja osinkojen maksamisesta 

päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen. Intressien mahdollisilla eroavaisuuksilla voi olla 

haitallinen vaikutus Yhtiön muiden osakkeenomistajien asemaan. Edelleen omistuksen keskittyneisyys voi viivästyttää tai 

estää määräysvallan vaihtumisen Yhtiössä ja vaikuttaa haitallisesti Yhtiön Osakkeiden markkinahintaan ja likviditeettiin. 

  

                                                                    
1 Johan Hammarénin määräysvaltayhteisö. Katso myös kohta ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat”. 
2 Timo Lapin määräysvaltayhteisö. 
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TÄRKEITÄ TIETOJA YHTIÖESITTEESTÄ 

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 kokousten pöytäkirjoista, tilintarkastajien merkinnöistä ja muista sisäisistä asiakirjoista sisältyvät 

Yhtiöesitteeseen.  

Fondia Oyj 

Hallitus 

Yhtiöesitteen saatavilla olo  

Yhtiöesite on saatavilla arviolta 20.3.2017 painettuna versiona Merkintäpaikasta ja Yhtiön pääkonttorista osoitteessa 

Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki sekä arviolta 16.3.2017 sähköisenä versiona Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta 

www.fondia.fi/ipo sekä Pääjärjestäjän verkkosivustolta osoitteesta www.alexander.fi/fondia.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat  

Yhtiöesitteessä esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Fondian johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia 

Fondian tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, liiketoimintastrategiasta sekä tulevaa toimintaa ja päämääriä 

koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty muun muassa Yhtiöesitteen 

kohdissa ”Yhtiö ja Listautumisanti lyhyesti”, ”Riskitekijät”, ”Markkina- ja toimialakatsaus”, ”Liiketoiminnan kuvaus”, 

”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät”.  

Tulevaisuutta koskevat lausumat liittyvät sekä Fondiaan että niihin markkinoihin ja toimialoihin, joilla se toimii. 

Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, 

”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voida”, tai muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia 

lausumia.  

Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä sekä epävarmuustekijöitä, joiden 

seurauksena Fondian todellinen tulos, toiminnan taso tai saavutukset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta 

koskevissa lausumissa esitetystä. Esimerkkejä tällaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty muun muassa 

kohdassa ”Riskitekijät”. Lisäksi, vaikka Fondian liiketoiminnan tulos, taloudellinen tilanne ja maksuvalmius sekä kehitys 

niillä toimialoilla, joilla Fondia toimii, olisivat yhdenmukaiset tämän Yhtiöesitteen tulevaisuutta koskevien lausumien 

kanssa, ne eivät välttämättä anna viitteitä tulevien kausien tuloksista tai kehityksestä.  

Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen  

Taloudelliset tiedot  

Fondian tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomessa 

voimassaolevien kirjanpitolain (1336/1997), kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä 

toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Fondian tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2015 

ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta on tilintarkastanut Revico Grant Thornton Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan 

KHT Peter Åhman. Fondian tilintarkastetut tilinpäätökset sisältävät sekä Konsernin että emoyhtiön taseet, tuloslaskelmat, 

rahoituslaskelmat ja liitetiedot. 

Kyseiset tilinpäätökset ovat Yhtiöesitteen liitteinä sekä nähtävillä tämän Yhtiöesitteen voimassaoloaikana Yhtiön 

pääkonttorissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki arkisin työaikana klo 9-17 ja Yhtiön verkkosivustolla 

osoitteessa www.fondia.fi/ipo. Tietyt tässä Yhtiöesitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on saatettu 

pyöristää. Siten taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summat eivät välttämättä vastaa tarkalleen sarakkeiden tai 

rivien loppusummana esitettyjä lukuja. Lisäksi tietyt prosenttimäärät, kuten tunnusluvut, on laskettu pyöristämättömien 

lukujen perusteella, joten ne eivät välttämättä täysin vastaa niitä prosenttilukuja, jotka saataisiin tulokseksi tekemällä 

kyseiset laskutoimitukset pyöristettyjen lukujen perusteella.  

Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot  

Ellei toisin mainita, tässä Yhtiöesitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Fondian markkina-alueita, sen markkina-asemaa 

kyseisillä alueilla sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Fondian kokemuksiin, sisäisiin 

tutkimuksiin ja arvioihin sekä Fondian omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Fondia katsoo olevan luotettavia 
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ja jotka Fondia on varmistanut kohtuullisella tavalla. Fondia arvioi toiminta-alueensa markkinoiden kasvuvauhtia ja 

markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa markkinatutkimusten perusteella.  

Tähän Yhtiöesitteeseen sisältyy myös markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat joko peräisin 

yhdestä tai useammasta nimetystä ulkopuolisesta lähteestä taikka ne on johdettu useista toimialajulkaisuista ja/tai muista 

ulkopuolisista lähteistä. Mainituissa lähteissä on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina 

pidetyistä lähteistä, mutta niiden oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata. Fondia ei ole itse varmentanut tällaisia tietoja.  

Verkkosivustolla olevat tiedot  

Yhtiö ja Pääjärjestäjä julkaisevat tämän Yhtiöesitteen verkkosivustoillaan. Muut Yhtiön tai Pääjärjestäjän verkkosivustoilla 

tai millä tahansa muulla sivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Yhtiöesitettä eikä sijoitusta harkitsevien tule perustaa 

päätöstään arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin. 
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YHTIÖ JA NEUVONANTAJAT 

 

Yhtiö 

Fondia Oyj 
Lönnrotinkatu 5 
00120 Helsinki 

Pääjärjestäjä, Hyväksytty Neuvonantaja ja Merkintäpaikka 

Alexander Corporate Finance Oy 
Pohjoisesplanadi 37 A 

00100 Helsinki 

Yhtiön tilintarkastaja  

Revico Grant Thornton 
Paciuksenkatu 27 
00270 Helsinki 

Liikkeeseenlaskijan asiamies 

S-Pankki Oy 
Pohjoisesplanadi 33 A 

00100 Helsinki 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ  

 
Yhtiöesite saatavilla  16.3.2017 
Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.3.2017 
Listautumisannin merkintäaika voidaan keskeyttää (aikaisintaan) 24.3.2017 
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy  24.3.2017 
Yleisöannin merkintäaika päättyy (arvio) 29.3.2017 
Instituutioannin merkintäaika päättyy (arvio) 29.3.2017 
Listautumisannin tulos julkistetaan (arvio)  31.3.2017 
Yleisö- ja Henkilöstöannissa Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-
osuustileille (arvio) 

10.4.2017 

Instituutioannissa Tarjottavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille (arvio) 11.4.2017 
Kaupankäynti Osakkeilla alkaa First Northissa (arvio) 11.4.2017 
Seuraava puolivuosikatsaus (arvio) 18.8.2017 
Seuraava varsinainen yhtiökokous (arvio) 20.3.2018 
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LISTAUTUMISANNIN JA FIRST NORTH -LISTAUTUMISEN  

TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ 

Listautumisannin ja Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen ensisijaisena 

tavoitteena on tukea Fondian kasvustrategian toteuttamista, mahdollistaa Yhtiön pääsy pääomamarkkinoille investointien 

rahoittamiseksi sekä lisätä Fondian tunnettuutta asiakkaiden keskuudessa ja houkuttelevuutta työnantajana. 

Listautumisannin ja listautumisen avulla halutaan myös monipuolistaa Yhtiön omistajarakennetta ja mahdollistaa 

erilaisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttöä. Listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön Osakkeiden 

tehokkaamman käytön maksuvälineenä mahdollisissa yritysjärjestelyissä.  

Mikäli kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään kohdassa ”Listautumisannin ehdot” kuvatuin ehdoin, Fondia saa 

Osakeannista noin 2,9 miljoonan euron bruttovarat ennen First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvien 

palkkioiden ja kulujen vähentämistä. Fondian First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyvät neuvonantajien ja 

Pääjärjestäjän palkkiot ja kulut ovat arviolta noin 500 tuhatta euroa. Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 2,0 miljoonan 

euron bruttovarat olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita. 

Fondia aikoo käyttää Osakeannista saamansa varat liiketoimintamallin kehittämiseen, digitaalisten työkalujen 

jatkokehitykseen ja kansainvälistymiseen.  
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT  

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta listautumisannissa eikä 

merkitystä ole sillä, onko sijoittaja tarjoutunut tai sitoutunut ostamaan olemassa olevia osakkeita tai merkitsemään 

uusia osakkeita. Vastaavasti termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, ”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, 

”merkintäsitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat sekä Osakeantiin että Osakemyyntiin. 

Listautumisannin yleiset ehdot 

Yleiskuvaus 

Osakeannissa ja Osakemyynnissä (määritelty jäljempänä kohdissa ”– Osakeanti” ja ”– Osakemyynti”, yhdessä 

”Listautumisanti”) tarjotaan yhteensä enintään 651 000 Fondia Oyj:n (”Yhtiö”) osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) 

institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) 

sekä Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa ja Virossa (”Henkilöstöanti”). Tarjottavista Osakkeista  

390 000 tarjotaan Osakeannissa ja 261 000 Osakemyynnissä. Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 18,5 prosenttia Yhtiön 

osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja enintään noin 16,7 prosenttia Listautumisannin 

jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti. 

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 386 000 ja Yleisöannissa alustavasti enintään 190 000 Tarjottavaa 

Osaketta. Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrät voivat olla enemmän tai vähemmän kuin 

tässä esitetyt määrät. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on 75 000 osaketta. Yleisöannin ehdot 

soveltuvat myös Henkilöstöantiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta.  

Listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana toimii Alexander Corporate Finance Oy (”Pääjärjestäjä”). 

Alexander Corporate Finance Oy:n osoite on Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki. 

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Yleisöannin erityisistä 

ehdoista, Henkilöstöannin erityisistä ehdoista sekä Instituutioannin erityisistä ehdoista, jotka on esitetty jäljempänä. 

Osakeanti  

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valtuutti 16.2.2017 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 600 000 Yhtiön uuden 

osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön hallitus päätti 16.3.2017 

yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkeeseen enintään 390 000 uutta osaketta (”Antiosakkeet”) 

tarjoten uusia osakkeita merkittäväksi Instituutioannissa, Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa (”Osakeanti”). 

Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi 

monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) ylläpitämälle Nasdaq First North 

Finland -markkinapaikalle (”First North”). Listautumisannin tarkoituksena on lisäksi mahdollistaa Yhtiölle pääsy 

pääomamarkkinoille investointien rahoittamiseksi, Yhtiön tunnettuuden lisääminen, omistusrakenteen 

monipuolistaminen sekä erilaisten osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käytön mahdollistaminen. 

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukainen, Yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy.  

Hyväksytyistä Antiosakkeiden merkinnöistä Yhtiölle suoritetut maksut merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun 

vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääomaa ei koroteta Osakeannin yhteydessä. Osakeannin 

seurauksena Yhtiön kaikkien osakkeiden (”Osakkeet”) lukumäärä voi nousta enintään 3 904 536 Osakkeeseen, 

edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen. 

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Antiosakkeet edustavat noin 11,1 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta 

äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 10,0 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki 

Listautumisannissa tarjottavat Antiosakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.  

Osakemyynti  

Yhtiön osakkeenomistajat Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson (kukin erikseen ”Myyjä” ja yhdessä ”Myyjät”) 

tarjoavat yhteensä enintään 261 000 osaketta (”Myyntiosakkeet”) institutionaalisille sijoittajille Suomessa 

(”Osakemyynti”). Myyntiosakkeet vastaavat enintään noin 7,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 6,7 prosenttia Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki 

Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.  
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Luovutusrajoitukset (Lock-up) 

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista 

suostumusta laske liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. Yhtiön 

luovutusrajoitussitoumus ei kuitenkaan koske Yhtiön osakkeiden käyttämistä vastikkeena yritysjärjestelyissä eikä Yhtiön 

mahdollisesti perustaman osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella mahdollisesti annettavia Yhtiön osakkeita 

edellyttäen, että osakkeiden merkitsijä tai vastaanottaja omalta osaltaan sitoutuu vastaavaan kaupankäyntirajoitukseen, 

joka päättyy aikaisintaan 180 päivän kuluttua listautumisesta. 

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa, Marianne Saarikko Janson, Mårten Janson, Hypericus AB ja Placereri AB, sekä 

Yhtiön toimitusjohtaja Salla Vainio ja Yhtiön osakkeita ennen Listautumisantia omistavat johtoryhmän jäsenet Erkki 

Hyvärinen, Petri Ruisaho, Kirsi Untala ja Pirjo Valtanen ovat sitoutuneet luovutusrajoituksiin, joiden mukaisesti 

luovutusrajoitukseen sitoutunut taho ei ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta tarjoa, 

myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti ennen listautumista omistamiaan Yhtiön osakkeita. 

Puolet kunkin luovutusrajoitukseen sitoutuneen tahon omistuksessa ennen listautumista olleista Yhtiön osakkeista 

vapautuvat edellä mainitusta luovutusrajoituksesta 180 päivän kuluttua listautumisesta ja loput kunkin 

luovutusrajoitukseen sitoutuneen tahon omistuksessa ennen listautumista olleista Yhtiön osakkeista vapautuvat 365 

päivän kuluttua listautumisesta. Osakemyynnissä myytävät enintään 261 000 Myyntiosaketta vapautetaan edellä 

mainitusta osakkeenomistajien luovutusrajoituksesta. Osakemyynnin jälkeen Marianne Saarikko Jansonin ja Mårten 

Jansonin kanssa tehdyt luovutusrajoitussitoumukset päivitetään koskemaan vain heidän Listautumisannin jälkeen 

omistamiaan osakemääriä.  

Yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan, Marianne Saarikko Jansonin, Mårten Jansonin, Hypericus AB:n ja Placereri 

AB:n, sekä Yhtiön toimitusjohtaja Salla Vainion ja johtoryhmän jäsenten Erkki Hyvärisen, Petri Ruisahon, Kirsi Untalan 

ja Pirjo Valtasen yhteenlaskettu osuus Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on 82,8 prosenttia ennen 

Listautumisantia ja noin 67,9 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut 

Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.  

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti 

Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön ja Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai 

muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. 

Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu 

osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 

Yhtiön ennen Listautumisantia vastaanottamat sitoumukset merkitä Tarjottavia 

Osakkeita 

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake ja Umo Capital Oy ovat allekirjoittaneet sitoumukset, joiden mukaisesti 

ne sitoutuvat merkitsemään yhteensä vähintään 270 000 Tarjottavaa Osaketta. Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro 

Markka Osake on sitoutunut merkitsemään vähintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital Oy on sitoutunut 

merkitsemään vähintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta. Kumpikin sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö allokoi 

Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro 

Markka Osakkeelle vähintään 55 000 Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital Oy:lle vähintään 55 000 Tarjottavaa Osaketta. 

Näiden tahojen sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita vastaavat yhteensä noin 41,5 prosenttia Tarjottavista 

Osakkeista sekä noin 6,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki 

Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.  

Merkintäaika 

Yleisö- ja Instituutioannin merkintäaika alkaa 20.3.2017 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 29.3.2017 kello 16.30. 

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 20.3.2017 kello 9.30 ja päättyy 24.3.2017 kello 16.30. 

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutio- ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 

24.3.2017 kello 16.30. Instituutio- ja Yleisöantia ei voida keskeyttää pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välillä. 

Instituutio- ja Yleisöannin mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote annin keskeyttämisen 

jälkeen. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan 

yhtiötiedotteella, josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Listautumisannin merkintäajan 

pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Instituutio- tai Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä 

arvioituna päättymispäivänä. 
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Merkintähinta 

Kunkin Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavan Osakkeen merkintähinta (”Merkintähinta”) on  

7,65 euroa ja Henkilöstöannissa noin kymmenellä prosentilla alennettu merkintähinta 6,90 euroa.  

Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, samankaltaisilla 

liiketoimintamalleilla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön 

hallituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta. 

Yhtiöesitteen täydentäminen ja oikeus merkintäsitoumuksen peruuttamiseen 

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus (”Merkintäsitoumus”) on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa 

muutoin kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. 

Yhtiöesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten Yhtiöesitteen virheiden tai puutteiden tai olennaisten 

uusien tietojen johdosta, joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Yhtiöesitettä täydennetään, on 

sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet ostamaan tai merkitsemään arvopapereita ennen oikaisun tai täydennyksen 

julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä määräajassa, joka on vähintään kaksi (2) pankkipäivää siitä, kun 

oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on 

käynyt ilmi ennen arvopaperin toimittamista sijoittajille.  

Mikäli Yhtiöesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.fondia.fi/ipo. 

Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien Merkintäsitoumuksen peruuttamisoikeudesta ja tarkemmista 

ohjeista peruuttamiseen liittyen. Mahdollisen Merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea yksittäisen sijoittajan 

antamien Merkintäsitoumusten kattamaa osakemäärää kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä Pääjärjestäjän 

toimipisteessä tai toimittamalla tieto kirjallisesti sähköpostilla. 

Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Merkintäsitoumus peruutetaan, 

palautetaan Merkintäsitoumuksen mukainen maksettu määrä Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille, arviolta 

viiden (5) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta, tai viimeistään kaksi (2) 

pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu.  

Oikeus peruuttaa Listautumisanti  

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa ennen Listautumisannin toteuttamista muun 

muassa markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen, Helsingin 

Pörssin kielteisen Listautumista koskevan päätöksen, tai muun vastaavan syyn johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa 

Listautumisannin, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluttua hallituksen 

päätöksestä, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 

tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Listautumisantia koskevat päätökset ja allokaatioperiaatteet 

Yhtiön hallitus päättää arviolta 31.3.2017 Tarjottavien Osakkeiden lopullisen määrän, Tarjottavien Osakkeiden lopullisen 

määrän jakautumisen Instituutio-, Yleisö-, ja Henkilöstöannin välillä sekä Listautumisannissa annettujen 

Merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja 

alikysyntätilanteessa ja voi myös päättää olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta 

yhtiötiedotteella sekä internetissä osoitteessa www.fondia.fi/ipo arviolta 31.3.2017. 

Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan 

Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä 

olevien määrien keskinäisessä suhteessa. 

Mikäli Listautumisanti ei tule kokonaan merkityksi, ja Listautumisanti siitä huolimatta toteutetaan, kohdennetaan 

merkinnät ensisijaisesti Antiosakkeisiin ja vasta tämän jälkeen Myyntiosakkeisiin, jolloin Listautumisannissa myytävien 

Myyntiosakkeiden määrää vähennettäisiin Myyjien kesken samassa suhteessa. 

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa ja Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille.  

Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka Osake sekä Umo Capital Oy ovat allekirjoittaneet sitoumukset, joiden 

mukaisesti ne sitoutuvat merkitsemään yhteensä vähintään 270 000 Tarjottavaa Osaketta. Erikoissijoitusrahasto Taaleri 

Mikro Markka Osake on sitoutunut merkitsemään vähintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital Oy on 

sitoutunut merkitsemään vähintään 135 000 Tarjottavaa Osaketta. Kumpikin sitoumus on ehdollinen sille, että Yhtiö 

allokoi Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita sitoumuksen antajalle tietyn määrän, Erikoissijoitusrahasto Taaleri 
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Mikro Markka Osakkeelle vähintään 55 000 Tarjottavaa Osaketta ja Umo Capital Oy:lle vähintään 55 000 Tarjottavaa 

Osaketta. Näiden tahojen sitoumukset merkitä Tarjottavia Osakkeita vastaavat yhteensä noin 41,5 prosenttia Tarjottavista 

Osakkeista sekä noin 6,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki 

Listautumisannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.  

Tarjottavia Osakkeita voidaan siirtää Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä riippuen muun muassa Tarjottavien 

Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Instituutio-, Yleisö- ja Henkilöstöannin välillä. Henkilöstöannissa Tarjottavien 

Osakkeiden enimmäismäärä on kuitenkin 75 000 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden 

vähimmäismäärä on vähintään 10 prosenttia Tarjottavista Osakkeista tai, jos Merkintäsitoumuksia annetaan Yleisöannissa 

tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Merkintäsitoumusten kokonaismäärä. 

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan 

Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden 

allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 

tili, jolle merkinnät on maksettu. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäsitoumuksen antajan arvo-osuustili 

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajayhteisössä ja 

hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Merkintäsitoumuksessaan. 

Omistus- ja osakasoikeudet 

Omistusoikeus Myyntiosakkeisiin siirtyy, kun Myyntiosakkeet on maksettu ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 

Myyntiosakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen 

jakoon sekä muihin Yhtiön osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymisestä lukien. Antiosakkeet 

tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen jakoon sekä 

muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Antiosakkeet on rekisteröity Patentti- ja 

rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 7.4.2017. Antiosakkeisiin liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun 

Antiosakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 

Jokainen Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa. 

Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla 

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden ottamiseksi monenkeskisen kaupankäynnin 

kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle Listautumisannin 

merkintäaikana. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 11.4.2017. Osakkeiden kaupankäyntitunnus 

on FONDIA ja ISIN-koodi FI4000232913. Nasdaq First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä 

Neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.  

First North -kaupankäynnin alkaessa arviolta 11.4.2017, Listautumisannissa liikkeeseenlaskettuja tai myytyjä Tarjottuja 

Osakkeita ei välttämättä ole kaikilta osin vielä siirretty sijoittajien arvo-osuustileille. Kun välittäjä vastaanottaa 

toimeksiannon myydä Yhtiön osakkeita First North -listalla, välittäjän tulee riittävällä huolellisuudella varmistua siitä, että 

sijoittajalle on allokoitu kulloinkin kysymyksessä oleva määrä Yhtiön Osakkeita. 

Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

Antiosakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-

osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä. 

Myyntiosakkeet myydään monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä samassa yhteydessä, kun kaupankäynti Yhtiön 

Osakkeilla alkaa Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla, eikä näistä kaupoista makseta varainsiirtoveroa. Mikäli 

varainsiirtovero tulisi periä, Myyjät maksaisivat Osakemyynnin yhteydessä tapahtuvista Myyntiosakkeidensa kaupoista 

perittävän varainsiirtoveron. 

Tarjottavien Osakkeiden tarjoaminen muualla kuin Suomessa 

Tiettyjen maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumisantiin osallistumiselle. Tarjottavien Osakkeiden tai 

Listautumisannin rekisteröimiseksi tai Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa sekä 

Henkilöstöannin osalta lisäksi Ruotsissa ja Virossa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tarjottavia Osakkeita ei 
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tarjota sijoittajille, joiden osallistumisen Listautumisantiin edellyttäisi erillistä esitettä tai muita kuin Suomen lain 

mukaisia toimenpiteitä. Yhtiöesite on laadittu ainoastaan suomeksi.  

Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista koskevista rajoituksista on esitetty Yhtiöesitteen kohdassa ”Tärkeitä 

tietoja Yhtiöesitteestä”. 

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Merkintäsitoumus, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen 

tai määräyksen vastainen. 

Saatavilla olevat asiakirjat 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Lönnrotinkatu 5, 

00120 Helsinki. 

Muut seikat 

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.  

Osakemyyntiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättävät Myyjät. 

Sovellettava laki 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 

toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.  

Yleisöantia koskevat erityisehdot 

Yleistä 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 190 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi 

Suomessa. Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.  

Osallistumisoikeus 

Yleisöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 10 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman sijoittajan 

yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua 

enimmäismäärää. 

Yleisöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat 

osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa. 

Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen puolesta Yleisöannissa ilman maistraatin 

lupaa.   

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen 

mukaisesti. 

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat: 

• Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa www.alexander.fi/fondia. Merkintä on maksettava 

merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä 

mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei 

suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. 

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki arkisin kello 

9.30–16.30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän 

henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuutus. Merkinnän maksu tulee suorittaa välittömästi 

merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa tai Pääjärjestäjän 

toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän 

maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä. 
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Merkintöjen hyväksyminen 

Yleisöannin osalta Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut Merkintäsitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan 

Osakkeeseen saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Merkintäsitoumusten täyttämättä 

olevien määrien keskinäisessä suhteessa. 

Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille 

arviolta 31.3.2017 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on 

vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Yleisöannissa merkityt ja liikkeeseenlasketut Antiosakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden 

sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.4.2017. 

Henkilöstöantia koskevat erityisehdot 

Yleistä 

Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 75 000 Tarjottavaa Osaketta Fondia-konsernin henkilöstölle Suomessa, Ruotsissa 

ja Virossa. Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla vähemmän kuin tässä esitetty määrä. 

Osallistumisoikeus Henkilöstöantiin ja luovutusrajoitukset (lock-up) 

Henkilöstöannin Merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 100 ja enintään 10 000 Tarjottavaa Osaketta. Saman 

sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä 

mainittua enimmäismäärää. Saman sijoittajan Henkilöstöannissa antamia Merkintäsitoumuksia ei kuitenkaan yhdistetä 

muissa anneissa annettuihin Merkintäsitoumuksiin.  

Henkilöstöannissa Tarjottavat Osakkeet tarjotaan Fondia-konsernin palveluksessa Henkilöstöannin merkintäaikana 

toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. Henkilöstöantiin 

voivat osallistua edellä mainitut sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa, Ruotsissa tai Virossa ja jotka 

antavat Merkintäsitoumuksensa Suomessa, Ruotsissa tai Virossa. 

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti 

Henkilöstöantiin osallistuvat eivät ilman Yhtiön tai Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta myy tai 

muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita listautumista seuraavan 180 päivän aikana. 

Henkilöstöantiin liittyvät luovutusrajoitukset ovat sitovia siitä riippumatta onko kyseiset luovutusrajoitukset kirjattu 

osakkeenomistajien arvo-osuustileille. 

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen, eikä se ole siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin 

tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.  

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen 

mukaisesti. 

Merkintäpaikat ja Tarjottavien Osakkeiden maksaminen 

Henkilöstöannin merkintäpaikkoina Suomessa toimivat: 

• Alexander Corporate Finance Oy:n internetpalvelu osoitteessa www.alexander.fi/fondia. Merkintä on maksettava 

merkintää tehtäessä ja sijoittajan tulee varmistaa, että merkinnän maksun määrä ei ylitä hänen oman tilinsä 

mahdollista päiväkohtaista rajoitetta varojen siirrolle. Merkintää ei voida tehdä internetpalvelussa, jos maksua ei 

suoriteta samassa yhteydessä. Merkintä vaatii henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset. 

• Alexander Corporate Finance Oy:n toimipiste osoitteessa Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki arkisin kello 

9.30–16.30. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Merkinnän maksu tulee suorittaa 

välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Merkintäsitoumus katsotaan annetuksi, kun allekirjoitettu merkintälomake on jätetty internetpalvelussa tai Pääjärjestäjän 

toimipisteeseen ja merkintä on maksettu. Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä Merkintäsitoumus, mikäli merkinnän 

maksu ei ole Yhtiön pankkitilillä merkintäajan päättyessä. 

Henkilöstöantiin osallistuvat Fondia-konsernin palveluksessa olevat henkilöt, joiden kotipaikka on Ruotsissa tai Virossa, 

antavat Merkintäsitoumuksen Pääjärjestäjän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.  
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Merkintöjen hyväksyminen 

Yhtiön hallitus päättää Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille. Hyväksytyistä 

Merkintäsitoumuksista lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus Merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 

31.3.2017 Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen 

vastaanottamisesta riippumatta sitova. 

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Merkintäsitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan 

Merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa ja ulkomaiselle 

pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta, tai viimeistään kaksi (2) 

pankkipäivää myöhemmin, mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin tili, jolle merkinnät on maksettu. 

Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Henkilöstöannissa merkityt ja liikkeeseenlasketut Antiosakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden 

sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.4.2017 alkaen.  

Optio-oikeudet 

Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita hyväksytysti merkinneille sijoittajille on varattu jaettavaksi Yhtiön optio-

ohjelman 2017 ehtojen mukaisesti yhteensä 18 750 Yhtiön optio-oikeutta siten, että Henkilöstöannissa kutakin neljää (4) 

merkittyä ja saatua osaketta kohden saa yhden (1) optio-oikeuden. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti yksi optio-oikeus 

oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen Yleisö- ja Instituutioannin Merkintähintaan 

7,65 euroa optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaikana 1.5.2020-30.4.2021. Optio-oikeuksien ehtoja on 

kuvattu Yhtiöesitteen kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Optio-oikeudet 2017”. 

Instituutioantia koskevat erityisehdot 

Yleistä   

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 386 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. 

Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähemmän kuin tässä esitetty määrä.  

Osallistumisoikeus 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Merkintäsitoumus käsittää vähintään 10 001 Tarjottavaa Osaketta. 

Saman sijoittajan yhtä useammat Merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi Merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan 

edellä mainittua vähimmäismäärää. Holhoustoimilain mukaan edunvalvoja ei voi tehdä merkintää alaikäisen lapsen 

puolesta Instituutioannissa ilman maistraatin lupaa.   

Yhtiöllä ja Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä Merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen 

mukaisesti. 

Merkintäpaikka 

Pääjärjestäjän toimipiste, Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, puh. 050 520 4098. 

Tarjottavien Osakkeiden maksaminen ja merkintöjen hyväksyminen 

Instituutioantiin osallistuvien sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Merkintäsitoumuksen mukaiset heille jaetut Tarjotut 

Osakkeet Pääjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on Yhtiön tilillä arviolta viimeistään 4.4.2017 kello 

16.00. Pääjärjestäjällä on oikeus tarvittaessa vaatia Merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen Merkintäsitoumuksen 

hyväksymistä Merkintäsitoumuksen antajalta selvitystä tämän kyvystä maksaa Merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat 

Osakkeet tai vaatia Merkintäsitoumusta vastaava määrä suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin 

Merkintähinta kerrottuna Merkintäsitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.  

Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille.  Merkintäsitoumukset 

voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. Hyväksytyistä Merkintäsitoumuksista toimitetaan sähköinen 
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vahvistusilmoitus sekä maksuohjeet Merkintäsitoumuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen niin pian, kuin 

käytännössä on mahdollista Tarjottavien Osakkeiden allokoimisen jälkeen eli arviolta 31.3.2017. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Instituutioannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-
osuustileille arviolta 11.4.2017 alkaen.  
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa 

jaetaan yleensä kerran tilikaudessa ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt yhtiön 

tilinpäätöksen.  

Yhtiön hallitus on 2.3.2017 määrittänyt Yhtiön voitonjakopolitiikan. Voitonjakopolitiikan mukaisesti Yhtiön tavoitteena 

on jakaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. Voitonjaossa 

huomioidaan muun muassa Fondian tuloskehitys ja -näkymät sekä tulevaisuuden investointitarpeet. Mikäli osinkoa 

jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Vaikka tämän voitonjakopolitiikan muuttaminen ei ole 

suunnitteilla, ei voida antaa takeita siitä, että osinkoa tai muuta voitonjakoa todella maksetaan tulevaisuudessa taikka 

takeita minään vuonna maksettavien osinkojen tai muun voitonjaon määrästä. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet 

ja osakepääoma – Yhteenveto osakkeisiin liittyvistä oikeuksista – Osingot ja muu voitonjako” sekä ”Riskitekijät – 

Osakkeisiin, First North -listautumiseen ja Listautumisantiin liittyviä riskejä – Yhtiön osingonmaksusta tai tulevien 

osinkojen määrästä ei ole takeita”.  

Mikäli osinkoa jaetaan, kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. Tarjottavat Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet 

Yhtiön muiden osakkeiden kanssa ja oikeuttavat tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin siitä lähtien, kun Tarjottavat 

Osakkeet on merkitty Kaupparekisteriin ja Yhtiön osakasluetteloon.  

Yhtiö on 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta maksanut osinkoa seuraavasti:  

Tilikausi päättynyt Osinko (euroa/osake) Oikaistu (euroa/osake)1 Osingot yhteensä 

(euroa) 

31.12.2015 0,625 0,188 732 505,63 

31.12.2016 0,64 0,192 749 767,68 

 

Tietoja osinkotulojen verotuksesta on esitetty kohdassa ”Verotus”. 

 

                                                                    
1 Osakekohtaisen osingon määrä on oikaistu Listautumisannin toteutumisen jälkeisellä osakemäärällä, olettaen että 

Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. Oikaistun osingon määrään vaikuttaa myös se, että osakkeiden lukumäärä on 

muuttunut ennen Listautumisantia suoritetun maksuttoman osakeannin (split) seurauksena siten, että Yhtiön osakkeiden 

lukumäärä on kolminkertainen. Lukua ei ole tilintarkastettu.  
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TOIMIALA- JA MARKKINAKATSAUS 

Johdanto  

Fondian liiketoimintaa on lakipalvelujen sekä lakien ja säädösten soveltamiseen liittyvien tieto- ja koulutuspalvelujen 

tuottaminen yrityksille ja yhteisöille. Strategiansa mukaisesti Fondia hyödyntää digitaalisia teknologioita 

asiakaspalvelukokemuksen ja toiminnan jatkuvan kehittämisen tueksi. 

Palvelumarkkina ja kilpailijat 

Yrityslakipalveluiden markkinalla on useita erilaisia toimijoita. Näistä omina ryhminään voidaan tunnistaa muun muassa 

• Suomen Asianajajaliittoon kuuluvat asianajotoimistot 

• Muut yritysjuridiikan palveluihin keskittyneet yritykset 

• Kansainvälisten tilintarkastusketjujen lakipalvelut 

• Yrityksissä ja yhteisöissä työsuhteessa toimivat lakimiehet 

 

Lisäksi alalle on jo perustettu ja tullaan Yhtiön johdon käsityksen mukaan kiihtyvässä tahdissa perustamaan uusia 

teknologialähtöisiä toimijoita, jotka tarjoavat lakipalvelujen tuottajille erilaisia sisäisiä prosesseja kehittäviä työvälineitä ja 

palveluja. Esimerkkinä näistä voidaan mainita kanadalainen Themis Solutions Inc, joka kehittää muun muassa 

laskutuksen, tuntikirjanpidon ja dokumenttihallinnan yhdistävää alustaa nimeltä Clio. Suomessa muun muassa Vincit 

Group Oyj, CSI Helsinki Oy sekä Midpointed Oy (tuotenimellä LegalTracker) ovat kehittäneet vastaavia, asianajo- ja 

lakitoimistoille suunnattuja tuotteita.  

Lisäksi myös lakipalvelujen asiakkaille syntyy uutta palvelutarjoomaa. Esimerkkinä tällaisista uusia palveluja tarjoavasta 

yrityksestä on ruotsalainen AB avtal24, joka kehittää työkaluja dokumenttien luonnin automaatioon tai Suomessa 

aputoiminimellä Lakivälitys toimiva Future Lawyers Oy, jonka avulla lakipalvelua tarvitseva asiakas voi kilpailuttaa 

palveluntarjoajia keskenään. Fondian johdon käsityksen mukaan toistaiseksi ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä 

kokonaisia lakipalveluprosesseja automatisoivia palveluja, vaan teknologiatarjoajat keskittyvät joidenkin yksittäisten 

toimintojen (sähköinen allekirjoitus, arkistointi, dokumenttien luominen, jne.) digitalisointiin. 

Lakipalvelujen tuottajia on paljon ja markkina on melko pirstaloitunut. Toimijoina on runsaasti muutaman juristin 

työllistäviä, usein paikallisia pk-yrityksiä palvelevia tai erittäin erikoistuneita (esimerkiksi riidanratkaisuun keskittyneitä) 

toimistoja. Suurimpia toimijoita ovat pitkälti toistasataa juristia työllistävät asianajotoimistot, kuten esimerkiksi Roschier 

Asianajotoimisto Oy ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. Suomessa toimii myös kansainvälisiin ketjuihin kuuluvia 

lakipalvelutuottajia, esim. Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy, Asianajotoimisto 

White & Case Oy ja Eversheds Asianajotoimisto Oy, sekä edellä mainitut suurten tilintarkastusketjujen lakitiimit. 

Suomalaisen asianajomarkkinan koko oli vuonna 2015 noin 592 miljoonaa euroa ja sen kokonaisliikevaihto on kasvanut 

vuosina 2011–2015 keskimäärin 6,1 prosenttia vuodessa (CAGR)1. Asianajoala koostuu Suomen Asianajajaliiton 

valvonnassa toimivista osakeyhtiömuotoisista asianajotoimistoista, joiden osakkaina on ainoastaan oikeustieteellisen 

korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä. Ainoastaan Suomen Asianajajaliiton valvonnan ja kurinpidon alaiset sekä 

asianajajatutkinnon suorittaneet lakimiehet saavat käyttää itsestään ammattinimikettä asianajaja. Liiton valvontaan 

kuulumattomia yhtiöitä, kuten Fondia Oyj:tä, kutsutaan sen sijaan lakiasiaintoimistoiksi tai lakipalveluyrityksiksi ja niiden 

työntekijöitä lakimiehiksi. Suomen suurimman asianajotoimiston, Roschierin, liikevaihto oli 81 miljoonaa euroa, toiseksi 

suurimman Hannes Snellmanin 56 miljoonaa euroa ja kolmanneksi suurimman Castrén & Snellmanin 42 miljoonaa euroa 

tilikaudella 2015. Kahdentoista suurimman asianajotoimiston liikevaihto oli vähintään 10 miljoonaa euroa tilikaudella 

2015.2  

Asianajotoimistojen lisäksi yritysjuridiikan palveluita tarjoavat erikokoiset lakipalveluyritykset, joiden liiketoiminta ja  

-idea ovat pitkälti samanlaisia kuin asianajoalalla, mutta jotka eivät ole hakeutuneet osaksi Suomen Asianajajaliittoa 

esimerkiksi omistusrakenteensa vuoksi. Näiden muiden lakipalveluita tarjoavien yritysten luoman markkinan koko 

vuonna 2015 oli noin 237 miljoonaa euroa ja sen kokonaisliikevaihto on kasvanut keskimäärin 2,9 prosenttia vuodessa 

vuosina 2011–2015 (CAGR)3. Koko lakipalvelumarkkinan, käsittäen sekä asianajotoimistot että lakipalveluyritykset, koko 

oli Suomessa vuonna 2015 noin 828 miljoonaa euroa. Lakipalvelualan kokonaisliikevaihto on kasvanut Suomessa vuosina 

                                                                    
1 Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2015. 
2 Talouselämä 37/2016. 
3 Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto vuosilta 2013–2015. 
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2011–2015 keskimäärin 5,1 prosenttia vuodessa (CAGR).4 Suomen lakipalvelumarkkina on näin ollen kaikilta osin 

kasvanut suhdanteista riippumatta. 

 

 

Perinteisiä lakipalveluja tarjoavia tahoja yhdistää työn projektiluonteisuus. Ne tuottavat lakipalveluita lähtökohtaisesti 

asiakkaan toimeksiannon pohjalta. Tässä mielessä kyseiset yritykset toimivat samalla tavalla kuin muut perinteisiä 

asiantuntijapalveluja tuottavat tahot, esimerkiksi johdon konsultit. Toimeksianto tulee asiakkaan aloitteesta ja 

palveluntuottajan ansaintamalli on yleisimmin asiantuntijatyön tuntihintaan ja palvelun suorittamiseksi käytettyihin 

työtunteihin perustuva laskutus. Fondian johto uskoo, että paine pakettihinnoiteltujen tuotteiden ja palveluiden sekä 

muiden uudenlaisten ansaintamallien käyttöön ottamiselle on lakipalvelualalla kuitenkin kasvussa. 

Lakipalvelut ovat myös tyypillisesti maakohtaisesti organisoituneita siten, että Suomessa toimivat juristit ovat pääosin 

suomalaisia tai hyvin täkäläisen lainsäädännön tuntevia. Tämä on ansaintamallin ohella toinen lakialalle tyypillinen piirre; 

palvelut edellyttävät kussakin maassa vahvaa paikallisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön osaamista. Monilla Suomessa 

toimivilla suurilla asianajotoimistoilla onkin toimipaikkoja myös muissa Pohjoismaissa, Baltiassa tai Venäjällä paikallisen 

lainsäädännön osaavien juristien rekrytoimiseksi sekä sikäläisen asiakaskunnan ja markkinaosuuden kartuttamiseksi. 

Merkittävän osan varsinkin suurten ja keskisuurten yritysten lakipalvelutarpeesta täyttävät myös yritysten omat, 

työsuhteiset juristit. Suomessa oli Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry:n antaman tiedon mukaan vuonna 

2015 noin 6 500 yritysjuristia. 

Toimialan kasvun ja muutoksen ajurit 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan yritysten lakipalvelujen markkinan keskeisiä kasvuajureita ovat: 

• Kansainvälisten sopimusten ja erityisesti EU-sääntelyn lisääntyminen   

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

neuvonnalle 

• Ulkoistamistrendin mukanaan tuoma mahdollisuus tarjota asiakkaille lakiosastoa palveluna  

• Globalisaatio; yritysten toimiminen laajemmin kansainvälisillä markkinoilla 

• Kaikilla toimialoilla kasvava digitalisaatio, joka tuottaa uusia tarpeita lainsäädännölle ja lakien soveltamiselle 

(esimerkiksi tieto- tai yksityisyydensuojaan liittyvät kysymykset) 

• Digitalisaation luomat uudet mahdollisuudet liikejuridiikan palvelujen kehittämiseksi 

• Dynaaminen startup-, kasvuyritys- ja pääomasijoituskenttä; yritysten lakiasioiden merkityksen tunnistaminen 

yrityksen tulevaisuuden turvaamisessa 

 

                                                                    
4 Tilastokeskus: Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto vuosilta 2011–2012; Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 
vuosilta 2013–2015. 
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Markkinoiden kasvun lisäksi yhä useammat lakipalveluita ostavat yritykset tarkastelevat kriittisesti ostamiaan palveluita 

ja pyrkivät löytämään uusia toimintatapoja ja -malleja juridisten tarpeidensa täyttämiseksi. Tämä on nähtävissä 

lakipalveluita asiakkaille ostavien henkilöiden vaatimusten muutoksina. Yhä useammat lakipalveluiden ostajat ilmoittavat 

harkitsevansa palveluiden ostamista uudenlaisilta lakipalveluita tarjoavilta yrityksiltä.5 

 

Yhtiön johdon käsityksen mukaan lakipalveluita ostavat henkilöt vaativat palveluita tarjoavilta yrityksiltä ja näiden 

asiantuntijoilta kasvavassa määrin: 

• Laaja-alaista, juridiikan rajat ylittävää liiketoiminnan asiantuntemusta sekä monitahoisia lähestymis- ja 

ratkaisutapoja 

• Digitalisaation ja uusien teknologioiden tuntemusta sekä käyttöönottoa lakipalveluiden tuotannossa 

• Proaktiivista neuvontaa, varsinkin kasvavien lakisääteisten velvoitteiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi 

• Läpinäkyvää, arvopohjaista hinnoittelua, joka nojaa tuntiveloituksen sijaan tehdyn työn sisältöön ja lisäarvoon 

Erittäin pitkälle viety erikoistuminen tiettyyn, rajatun alueen juridiikkaan ja sen myyminen asiakkaille korkeaan 

asiantuntijahintaan ei enää takaa lakipalveluyrityksen kasvua ja menestystä, vaikka tällaisellekin toiminnalle on edelleen 

kysyntää. Toimialan muutos vaatii vakiintuneilta ja perinteisiltä lakipalveluyrityksiltä strategian ja arvontuotantomallin 

uudelleentarkastelua, jos ne haluavat kasvattaa markkinaosuuttaan ja olla mukana alan kasvussa tulevaisuudessakin.6 

Palvelumarkkinat kansainvälisesti 

Lakipalvelut ovat perinteisesti olleet kaikkialla varsin säädelty markkina, mutta sääntelyn sisällössä ja alalla toimivien 

yritysten toimintamuodoissa on maakohtaisia eroja, minkä vuoksi markkinat ovat edelleen globaalisti tarkasteltuna hyvin 

erilaisia. Tässä yhteydessä tarkastellaan ainoastaan lyhyesti eurooppalaisia markkinoita yleisesti sekä niiden sisällä 

erikseen Ruotsin ja Baltian maiden markkinoita. 

EU-direktiiveissä7 säännellään nimenomaan asianajotoimintaa, joka määritellään maakohtaisesti. Alan sääntelyn 

voimakkuuteen vaikuttaa lisäksi paikallinen sääntely, jonka voimakkuus on hyvin erilaista maasta riippuen. Joissakin 

maissa ala on hyvin kontrolloitu ja paikallinen asianajajaliittoa vastaava ammattielin valvoo vahvasti toimintaa. Euroopan 

maista konservatiivisimpia ja yleensä paikallisen asianajajaliiton ohjauksessa ovat esimerkiksi Saksa, Hollanti, Ranska, 

Tanska ja Norja, kun taas esimerkiksi Suomen lisäksi Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa lakipalvelujen tarjonta on 

vähemmän säänneltyä8. Euroopan maista lakipalveluiden tarjonnaltaan suurin, monipuolisin ja innovatiivisin on Iso-

Britannia. Isossa-Britanniassa on systemaattisesti ja myös lainsäädäntötoimin haluttu lisätä monipuolista kilpailua 

lakipalvelujen tarjonnassa 2000-luvun alusta saakka ja markkinoiden kehitystä myös seurataan aktiivisesti9. 

Kansainväliset suuret lakipalveluyritykset ovat mukana isoimpien eurooppalaisten maiden markkinoilla paikallisten 

osakkuusyhtiöiden kautta. 

Vaikka yritysjuridiikan markkina on lähtökohtaisesti tietyn maan markkina, markkinoilla vaikuttavat hyvin pitkälle samat 

ajurit maasta riippumatta. Näitä ajureita ovat muun muassa globalisaatio, kansainvälisten sopimusten ja säädösten 

lisääntyminen sekä digitalisaatio ja uusien teknologisten ratkaisujen merkityksen kasvu lakipalveluissa.10 Näiden 

tekijöiden aikaansaama muutos on samansuuntaista niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa: lakipalveluiden 

ostokäyttäytyminen on muuttumassa ja uudet lakipalveluiden tuottajat saavat markkinalla alaa.11 

Eurooppalaisen lakipalvelumarkkinan koko oli vuonna 2015 yhteensä noin 161 miljardia euroa. Markkina on kasvanut 

vuosina 2011–2015 keskimäärin noin 2,7 prosenttia vuodessa (CAGR). Eurooppalaisen markkinan koon on ennustettu 

kasvavan vuoteen 2020 mennessä 187 miljardiin euroon.12 

                                                                    
5 Deloitte: Future Trends for Legal Services: sivut 4, 7–8; Kesäkuu 2016. 
6 MarketLine: Legal Services in Europe, Kesäkuu 2016. 
7 Neuvoston direktiivi 77/249/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY. 
8 Koske, I., I.Wanner, R. Bitetti and O. Barbiero (2015), “The 2013 update of the OECD product market regulation 
indicators: policy insights for OECD and non-OECD countries”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1200. 
9 Sama kuin yllä. 
10 Deloitte: Future Trends for Legal Services, Kesäkuu 2016. 
11 Deloitte: Future Trends for Legal Services: sivut 4, 7–8; Kesäkuu 2016. 
12 MarketLine: Legal Services in Europe, Kesäkuu 2016. 
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Ruotsin lakipalvelumarkkina on huomattavasti Suomen ja Baltian markkinaa suurempi; vuoden 2014 lopussa markkinan 

kokonaisliikevaihto Ruotsissa oli noin 22,6 miljardia Ruotsin kruunua eli noin 2,36 miljardia euroa13. Markkinoiden 

liikevaihto kasvoi Ruotsissa vuosina 2011–2014 keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa.14 

Baltian maista Virossa ja Liettuassa koko lakipalvelumarkkinan kasvu on ollut eurooppalaista keskiarvoa voimakkaampaa, 

kun Latviassa puolestaan markkinan koko on heilahdellut voimakkaasti. Lakipalvelualan koko oli Virossa vuonna 2014 

noin 94 miljoonaa euroa ja kokonaisliikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu (CAGR) oli 5,4 prosenttia vuosina 2011–

2014.15 Latviassa lakipalvelumarkkinan kokonaisliikevaihto oli noin 126 miljoonaa euroa vuonna 2015, mutta 

lakipalvelumarkkinan kokonaisliikevaihto supistui vuosina 2011–2015 keskimäärin 2,4 prosenttia vuodessa (CAGR).16 

Liettuassa lakipalvelumarkkinan koko oli puolestaan vuonna 2015 noin 228 miljoonaa euroa ja kokonaisliikevaihto kasvoi 

vuosina 2011–2015 keskimäärin 2,9 prosenttia vuodessa (CAGR).17 

 

 

                                                                    
13 Valuuttakurssi 13.3.2017. 
14 Statistics Sweden: Basic Data Enterprises According to Structural Business Statistics by NACE Rev. 2. Year 2011–2014. 
15 Statistics Estonia: Income Statement of Service Enterprises by Economic Activity 2011–2014. 
16 Central Statistical Bureau of Latvia: Entrepreneurship Indicators of Enterprises 2011–2015. 
17 Statistics Lithuania: Sales of Service Enterprises (VAT Excluded) 2012–2015. 
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LIIKETOIMINNAN KUVAUS 

Yleiskuvaus  

Fondia on liikejuridiikan täyden palvelun yritys ja edelläkävijä uudenlaisten palvelumallien ja teknologian 

hyödyntämisessä alallaan. Yhtiöesitteen päivämäärällä Fondian palveluksessa on 80 juristia sekä noin 40 muuta henkilöä. 

Fondialla on toimipaikkoja Suomessa Helsingin lisäksi Tampereella, Turussa, Lahdessa, Vaasassa, Oulussa ja 

Rovaniemellä. Näiden lisäksi Fondialla on toimistot Tukholmassa ja Tallinnassa.  

Fondian toimialana on yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan tarjota yrityksille tuotteistettuja hallinto- ja lakipalveluita sekä 

harjoittaa muuta liikkeenjohdon konsultointia. Yhtiö voi lisäksi tarjota käännöspalveluita. Yhtiö voi ostaa, myydä ja 

omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa.  

Fondia Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön virallinen nimi on Fondia Oyj 

(ruotsiksi Fondia Abp ja englanniksi Fondia Plc). Yhtiön kotipaikka on Helsinki, rekisteröity osoite Lönnrotinkatu 5, 00120 

Helsinki ja puhelinnumero 0207205400. Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin 8.6.1988 y-tunnuksella 0706964-1.  

Fondia-konsernin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja oli vuoden 2016 lopussa noin 14,85 miljoonaa euroa. Alla olevassa 

kuvaajassa on esitetty Fondia-konsernin liikevaihdon kehitys vuosina 2006–2016: 
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Alla olevassa kuvaajassa on eritelty Fondia-konsernin vuosien 2013–2016 liikevaihdon ja liikevoittoprosentin kehitys 

sekä keskimääräinen kasvuprosentti (CAGR): 

 

Historia 

Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson perustivat Fondian vuonna 2004. Muut alkuvaiheen perustajaosakkaat Johan 

Hammarén ja Timo Lappi liittyivät mukaan Yhtiön toimintaan vuonna 2006. 

Sopimus Fondian ensimmäisestä jatkuvan palvelun kiinteähintaisesta lakiosastoasiakkuudesta tehtiin vuonna 2008.  

Fondia panosti teknologian hyödyntämiseen lakipalvelujen rinnalla jo toiminnan alkuvaiheessa. Vuonna 2010 Yhtiö 

perusti tytäryhtiön Fondia Tools Oy:n digitaalisten erillistuotteiden kehittämistä varten hankittuaan sitä ennen BoardNet-

nimisen sähköisen hallitustyöskentelyyn tarkoitetun työkalun. Vuonna 2014 Fondia päätti keskittyä ydinliiketoimintansa 

lakipalveluiden kehittämiseen, ja Fondia Tools Oy myytiin Kanava Tietopalvelut Oy:lle.  

Yhtiö on palvellut kansainvälisiä asiakkaita jo varhaisesta vaiheestaan alkaen. Kansainvälinen toiminta konkretisoitui 

uudelle tasolle vuonna 2012 kun toimistot avattiin sekä Tukholmaan että Tallinnaan. Vuonna 2015 Fondia liittyi ainoana 

suomalaisena lakialan yrityksenä globaaliin tili-, vero- ja lakitoimistojen yhteistyöverkostoon Geneva Group 

Internationaliin (GGI). GGI-verkoston kautta Fondia voi tarjota asiakkailleen asiantuntevaa palvelua myös omien 

toimintamaidensa ulkopuolella. Yhtiön johdon näkemyksen mukaan Fondian kaltaisille palveluntarjoajille on entistä 

enemmän kysyntää myös kansainvälisillä markkinoilla ja siksi Yhtiö onkin panostanut ulkomaan toimintoihin aiempaa 

enemmän vuodesta 2016 alkaen. Yhtiön johto uskoo potentiaalisiin kasvumahdollisuuksiin ulkomaan toimintojen osalta. 

Vuosien varrella Fondia on saanut myös tunnustusta uudenlaisena lakialan toimijana. Vuonna 2013 Financial Timesin 

Innovative Lawyers -ohjelma palkitsi Fondian Euroopan parhaasta strategiasta ja vuonna 2015 Fondia nimettiin samassa 

ohjelmassa yhdeksi eniten lakialaa edellisten 10 vuoden aikana muuttaneista eurooppalaisista yrityksistä. Fondian vahva 

kulttuuri ja hyvä työyhteisö on palkittu vuosina 2012–2014 Great Place to Work -kilpailussa yhtenä Suomen ja Euroopan 

parhaista. 
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Tavoitteet ja liiketoimintastrategia  

Tavoitteet 

Fondia haluaa uudistaa yritysjuridiikan alaa Suomessa ja kansainvälisesti ja luoda erinomaista asiakastyytyväisyyttä 

kehittämällä yrityksille innovatiivisia, tehokkaita palvelumalleja sekä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja kaikessa 

toiminnassaan. Fondian tavoitteena on olla lakialan paras työpaikka. 

Liiketoimintastrategia  

Fondian johdon näkemyksen mukaan lakiala toimii Suomessa ja kansainvälisesti vielä varsin perinteisillä tavoilla. Alalla 

on kuitenkin havaittavissa vastaavanlaisia muutoksia kuin mitä useilla muilla asiantuntijapalvelujen aloilla on jo 

käynnissä, erityisesti liiketoimintamallien kehittymisessä enemmän kuukausiveloitteisiin jatkuvan palvelun myynnin 

malleihin ja digitalisaation myötä.  

Yrityksillä on perinteisesti ollut kaksi tapaa järjestää lakiasiansa: joko oman sisäisen lakitoiminnon kautta palkkaamalla 

yksi tai useampi juristi työsuhteeseen tai yksittäisten toimeksiantojen teettäminen ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Yrityksen 

oman lakiosaston etuna on liiketoimintalähtöisyys juristien osallistuessa päivittäisen liiketoiminnan tukemiseen. 

Ulkopuolisten asiantuntijoiden kautta taas hankitaan tyypillisesti laajempialaista tai tietyn erityisalan juridista osaamista 

niiltä juridiikan osa-alueilta, jotka eivät kuulu yrityksen lakimiesten ydinosaamisalueisiin. 

LDaaS-palvelu 

Fondian strategiana on tuottaa asiakashyötyä ratkaisemalla perinteisen lakipalvelujen hankinnan keskeiset ongelmat 

yhdistämällä asiakasyrityksen oman sisäisen ja toisaalta sen hankkiman ulkoisen palvelun hyödyt.  Fondian strategian 

keskeisenä kulmakivenä on jatkuvan palvelun liiketoimintamalli, jolla asiakasyrityksen tarvitsemat päivittäiset 

liikejuridiikan tarpeet kattava lakiosasto voidaan tuottaa yrityksille palveluna. Tämän LDaaS (Legal Department as a 

Service) -palvelun rinnalla sekä lakiosastoasiakkaille että muille asiakkaille tuotetaan yksittäisiä toimeksiantopalveluja ja 

projektipalveluja (kuten yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu), mikä tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden hankkia kaikki 

liikejuridiikan palvelut tehokkaasti yhdeltä palveluntarjoajalta.  

Fondian palvelumallit edellyttävät, että Yhtiön palveluksessa on kokeneita asiantuntijoita ja että asiantuntijoiden 

toimintatavat ovat tehokkaita. Fondian 80 juristilla on keskimäärin noin 16 vuoden työkokemus ja juridiikan eri 

osaamisalueiden lisäksi kokemusta monipuolisesti eri toimialoilta. Yrityksessä rekrytointiin kiinnitetään erityistä 

huomiota ja henkilöstön motivoituneisuus, tyytyväisyys ja pysyvyys ovat keskeisiä menestystekijöitä.  

Uudenlaisten palveluiden tuottamisessa osaavan ja motivoituneen henkilöstön rinnalla tärkeää ovat myös kehittyneet 

toimintamallit, joita tuetaan erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. 

MyFondia 

Fondian strategiaa tukee erityisesti MyFondia-alusta, joka on Fondian kehittämä digitaalinen työskentely-ympäristö sekä 

Fondian juristien keskinäiseen että asiakkaiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja kommunikointiin. MyFondia on 

lanseerattu asiakaskäyttöön vuoden 2017 alusta. MyFondiaa kehitetään jatkuvasti ja tavoitteena on, että asiakas voi nähdä 

palvelukokonaisuuden, toteutetut ja vireillä olevat toimeksiannot ja hankkeet, kommunikoida helposti asiantuntijatiimin 

kanssa, hyväksyä toimenpiteet ja suoritteet sekä hallita lakipalveluresurssien käyttöä dynaamisen lakipalvelusuunnitelman 

avulla. 

Palvelumallit ja MyFondian sekä muiden digitaalisten työvälineiden yhdistelmä ovat myös Fondian kansainvälisen kasvun 

perustana. Strategiansa mukaisesti Yhtiö on jo aloittanut kansainvälisen liiketoiminnan Tukholmassa ja Tallinnassa ja 

haluaa kehittää näitä ja mahdollisia uusia toimipaikkoja Suomen ulkopuolella.  

Taloudelliset tavoitteet 

Yhtiö on asettanut seuraavat keskipitkän aikavälin tavoitteet: 

• Liikevaihdon vuosittainen kasvu keskimäärin noin 15 prosenttia 

• Liikevoittomarginaali keskimäärin noin 15 prosenttia 

Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy saavuttamaan kyseiset taloudelliset tavoitteensa tai säilyttämään niitä sen 

jälkeen, kun ne on saavutettu. Lisätietoja Yhtiön mahdollisuuksista saavuttaa kyseiset taloudelliset tavoitteet on esitetty 
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Yhtiöesitteen kohdissa ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan liittyvät riskit” ja ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä – 

Tulevaisuutta koskevat lausumat”.  

Keskeiset vahvuudet 

Fondian palvelumallit ja toimintatavat ovat kysyttyjä, ja Fondian asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.  

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan perinteiset tavat hankkia liikejuridiikan asiantuntemusta ovat johtaneet tilanteeseen, 

jossa markkinoilla on suuri määrä yrityksiä, jotka eivät voi tai halua palkata isoa sisäistä lakiosastoa tai joille 

toimeksiantojen teettäminen ulkopuolisilla asiantuntijoilla on kallista ja vaikeaa. Fondian LDaaS-palvelu ja sitä 

täydentävät projektipalvelut tuovat ratkaisun näihin liikejuridiikan alalla alipalveltujen yritysten ongelmiin ja yhdistävät 

asiakasyrityksen oman sisäisen ja sen hankkiman ulkoisen palvelun parhaat puolet: Oman juristin liiketoiminnan 

tuntemuksen sekä ulkopuolisen toimijan kattavan, monipuolisen asiantuntijuuden. Kesällä 2016 toteutetun 

asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan 97 prosenttia kyselyyn vastanneista Fondian LDaaS-asiakkaista on valmis 

suosittelemaan Fondiaa.1 

Jatkuvan palvelun tulovirta luo vahvan perustan Fondian liiketoiminnan kestävälle kehittymiselle.  

Jatkuvaan LDaaS-palveluun perustuva kuukausilaskutus tuotti vuonna 2016 Fondian liikevaihdosta 42 prosenttia. Samat 

LDaaS-asiakkaat teettävät lisäksi tyypillisesti Fondialla myös projektitoimeksiantoja. Vuonna 2016 Fondian liikevaihdosta 

72 prosenttia muodostui LDaaS-asiakkaiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.  

Varhain omaksuttu ja jatkuvasti kehittyvä digitaalisten työvälineiden ja toimintamallien hyödyntäminen luo 

tehokkuutta ja hyvää asiakaskokemusta.  

Fondia on toimintahistoriansa varhaisesta vaiheesta lähtien luonut asiakkailleen sähköisiä palveluja (esimerkiksi 

Virtuaalilakimies-tietopankki) ja halunnut varmistaa myös oman sisäisen toimintansa tehokkuutta ja tuottavuutta 

erilaisilla digitaalisilla työkaluilla. Jo vuosien ajan sisäiset sähköiset asiakastyötilat ovat taanneet sen, että kaikki 

kulloisenkin asiakastyön vaatimat eri oikeudenalojen asiantuntijat voivat tehdä tehokkaasti yhteistyötä. MyFondia-alusta 

avaa nämä aiemmin sisäiset työtilat myös asiakkaan käyttöön ja mahdollistaa entistä tehokkaamman yhteistyön juristien 

ja asiakkaan välillä. 

Fondian asiantuntijat ovat kokeneita liikejuridiikan ja eri toimialojen osaajia.  

Fondian juristeilla on keskimäärin noin 16 kokemusvuotta. Huomattava osa Fondian juristeista on toiminut aiemmin 

yritysten juristeina, muun muassa teollisuuden, energia-alan, rakentamisen, kaupan, ICT-alan, media- sekä 

peliteollisuusalan yrityksissä ja sitä kautta Fondian asiantuntijoilla on laaja toimialaosaaminen. Fondian juristien 

osaaminen kattaa laajasti myös yritysjuridiikan eri osa-alueet. 

Fondian yksilöllinen yrityskulttuuri ja arvot ovat luoneet halutun työpaikan kokeneille asiantuntijoille.  

Fondian johdon mielestä osaava ja motivoitunut henkilöstö tuottaa hyvää asiakastyytyväisyyttä. Vahva työnantajamaine 

on etu kokeneiden asiantuntijoiden rekrytoinnissa ja hyvä toimintakulttuuri edesauttaa asiantuntijoiden sitouttamisessa 

ja motivoinnissa. 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.  

Fondia panostaa brändin rakentamiseen ja vahvaan kaupalliseen toimintaan. 

Fondia on rakentanut jo vuosien ajan vahvaa omaa brändiä sekä panostanut markkinoinnin, viestinnän ja myynnin 

kehittämiseen. Markkinoinnin päätavoitteena on Fondian brändin jatkuva kehittäminen ja vahvistaminen niin, että eri 

sidosryhmät tunnistavat Fondian erinomaisena kumppanina tai kumppaniehdokkaana. Fondiassa kaikki asiantuntijat 

osallistuvat myyntiin eikä erillistä myyntiorganisaatiota ole. Tämä on nähty järkeväksi, koska asiantuntijatyössä 

asiantuntija itse pystyy parhaiten identifioimaan asiakkaan tarpeet ja neuvomaan erilaisissa ratkaisumahdollisuuksissa. 

Yhtiö myös panostaa jatkuvasti myynnin osaamisen kehittämiseen. 

  

                                                                    
1 Yhtiön tekemä asiakastyytyväisyyskysely 6/2016.  
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Fondian arvot 

Fondian ainutlaatuinen työkulttuuri perustuu yhdessä päätetyille ja kaikkien työntekijöiden jakamille arvoille, joita ovat: 

 

 

Liiketoiminta  

Asiakkaat  

Fondian palvelumalli skaalautuu hyvin erikokoisten yritysten tarpeisiin, ja Fondialla on asiakkaina niin startup-yrityksiä, 

kasvuyrityksiä, kansainvälisesti toimivia yhtiöitä kuin pörssiyhtiöitäkin, vaikka kohdemarkkinan keskiössä ovatkin PK-

yritykset. Vuoden 2016 liikevaihdosta 79 prosenttia tuli asiakkailta, jotka olivat Fondian asiakkaita myös vuonna 2015. 

Jatkuvan LDaaS-palvelun piirissä oli vuoden 2016 lopussa 184 asiakasta ja lisäksi projektiasiakkaita oli vuoden 2016 

aikana noin 650. Lisäksi Yhtiöllä oli Virtuaalilakimies-asiakirjamallipalvelun tilanneita asiakkaita. Fondian liiketoiminta 

ei ole olennaisen riippuvaista yksittäisistä asiakkaista. Noin 18 prosenttia Fondian liikevaihdosta vuonna 2016 tuli Yhtiön 

kymmeneltä suurimmalta asiakkaalta. Fondian asiakastyytyväisyys on erittäin korkea – Yhtiön kesällä 2016 toteuttaman 

asiakaspalautekyselyn perusteella 97 prosenttia LDaaS-asiakkaista ilmoitti, että ne voivat suositella Fondian palveluita 

verkostoilleen. 

Liiketoimintamalli 

Fondia luo ja kehittää jatkuvan lakipalvelun liiketoimintamallia, jolla yrityksen päivittäiset liikejuridiikan tarpeet kattava 

lakiosasto voidaan tuottaa asiakkaan kanssa sovitun palvelukuvauksen mukaan ennakoitavalla kustannuksella. Merkittävä 

osa Fondian liikevaihdosta (tilikaudella 2016 42 prosenttia ja tilikaudella 2015 42 prosenttia) syntyy tämän 

jatkuvaluonteisen kuukausilaskutukseen perustuvan LDaaS-palvelun tuottamana.  Fondian tavoitteena onkin tuottaa 

palvelua ikään kuin yrityksen omana lakiosastona toimien ja siten myös ansaintamalli tähtää samanlaiseen 

ennakoitavuuteen ja kustannustehokkuuteen. 
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LDaaS-palvelua täydentävät erilaiset projektiluontoiset toimeksiannot (esimerkiksi yritysjärjestelyt ja riidanratkaisu), 

joissa ansaintamalli on lähtökohtaisesti tehtyyn työhön perustuva tuntipohjainen laskutus, mutta yksittäisiä projekteja 

toteutetaan enenevässä määrin myös ennalta sovitulla kiinteällä hinnalla. 

Lisäksi Fondia tarjoaa erilaisia tuotteistettuja tietopalvelu-, selvitys- ja koulutuspaketteja pääosin kiinteään hintaan, joita 

on kuvattu myös jäljempänä kohdassa ” – Palvelukuvaukset”.  

Osaamisalueet  

Fondian juristeilla on kokemusta useilta juridiikan osaamisalueilta sekä toimialoilta. Noin 65 prosentilla Fondian 

juristeista on aiempaa työkokemusta yritysjuristin tehtävistä. Vahvimmin edustettuja toimialoja ovat teollisuus, energia, 

rakentaminen ja kiinteistöt, kaupan ala, ICT, terveydenhuolto, media sekä peliteollisuus. Fondian asiantuntijoiden 

oikeudenalaosaaminen kattaa laajasti yritysjuridiikan eri osa-alueet: julkiset hankinnat, kilpailuoikeus, 

liiketoimintasopimukset, työoikeus, IPR, tietosuoja, yhtiöoikeus, energia- ja ympäristöoikeus, yritysjärjestelyt ja rahoitus, 

riidanratkaisu sekä eettiset ohjeet ja compliance. 

 

Suomen toimipaikkojen lisäksi Fondialla on myös toimistot sekä Tukholmassa että Tallinnassa. Yhtiöesitteen 

päivämäärällä Tukholman toimistossa työskentelee 5 henkeä ja Tallinnassa 2. Kummassakin toimistossa paikalliset juristit 

hoitavat sekä paikallisten asiakkaiden toimeksiantoja että tuottavat myös kyseisen maan lainsäädännön pohjalta 

asiantuntemusta useamman maan kattaville asiakkuuksille. 

Fondia kuuluu myös kansainväliseen Geneva Group International -verkostoon, jossa on jäseninä tarkkojen kriteerien 

perusteella valittuja juridiikan, verotuksen ja tilintarkastuksen asiantuntijayrityksiä maailmanlaajuisesti. GGI-verkoston 

kautta Fondia pystyy tuottamaan asiakkailleen palvelua toimintamaidensa lisäksi myös kaikissa GGI:n jäsenmaissa, joita 

on Yhtiöesitteen päivämäärällä yli 120. 

Palvelukuvaukset 

LDaaS-palvelu 

Fondian LDaaS (Legal Department as a Service) -palvelu alkaa yleensä asiakkaan liiketoimintaan perehtymisellä ja LDaaS-

toimintasuunnitelman laatimisella lakikartoituksen muodossa. Lakikartoituksen tulosten perusteella asiakkaalle 

rakennetaan yrityksen juridinen perusta, jolla pyritään varmistamaan pitkäjänteisesti, että asiakasyrityksen liiketoimintaa 

harjoitetaan juridisesta näkökulmasta katsoen oikealla tavalla.  
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LDaaS-palveluun nimetään kulloisenkin asiakkaan liiketoimintaa ja keskeisiä tarpeita vastaava 2–5 hengen juristitiimi, 

joka vastaa siitä, että asiakkaalla on jatkuvasti käytössään tarvittava juridinen asiantuntemus. Tiimityössä varmistetaan 

myös se, että palvelu toimii esimerkiksi loma-aikoina eikä ole riippuvaista yksittäisestä henkilöstä. Nimetyn tiimin lisäksi 

LDaaS-palveluun haetaan tarvittaessa lisäasiantuntemusta Fondian muilta juristeilta. 

LDaaS-palvelun perusajatuksena on yrityksen liiketoiminnan jatkuva tukeminen tehokkaalla ja käytännönläheisellä 

tavalla. Asiakkaan henkilöstöä tuetaan muun muassa koulutuksilla sekä kannustetaan erilaisilla ohjeistuksilla ja 

mallidokumenteilla itsenäiseen ja ennakoivaan työskentelyyn. 

Yhteistyötä ja prosesseja tehostamaan Fondia on ottanut käyttöön kehittämänsä MyFondia-alustan, joka mahdollistaa 

palvelun tuottamisen ja käytön ajasta ja paikasta riippumattomasti eri päätelaitteilla. Koko asiakkaan palvelupaketti on 

esillä yhdessä näkymässä ja toteutetut hankkeet sekä lopputulokset, esimerkiksi dokumentit, löytyvät kyseisten 

aihealueiden alta. Dokumentteja voidaan työstää yhdessä versiohallinnan myötä ja tulevat toimenpiteet päivitetään 

näkyviin niin, että aikaa ja resursseja voidaan käyttää järkevästi. 

 

Yritysjärjestelyt, riidanratkaisu ja muu projektitoiminta 

Fondia toteuttaa juridisena neuvonantajana myös yksittäisiä projekteja sekä LDaaS-asiakkaille että muille asiakkaille. 

Hankkeet liittyvät tyypillisesti esimerkiksi yritysten tai liiketoimintojen ostoon tai myyntiin, rahoitusjärjestelyihin, 

pääomamarkkinajärjestelyihin tai riidanratkaisutoimeksiantoihin. Nämä projektit ovat merkittävä osa Fondian 

palvelutarjoomaa; noin 21 prosenttia vuoden 2016 liikevaihdosta (19 prosenttia vuonna 2015) koostui mainitun kaltaisten 

projektien laskutuksesta.  

Koulutukset 

Fondia järjestää useita erilaisia maksullisia ja maksuttomia koulutus- ja workshop kokonaisuuksia, joista merkittävimpinä 

voidaan mainita Fondia Academy -tilaisuudet, Fondia Workshopit ja Fondian E-learning -kokonaisuudet.  
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Fondia Academy on koulutusaamupäivä, jossa paneudutaan Fondian ja vierailevien asiantuntijoiden johdolla kulloisenkin 

liikejuridiikan osa-alueen ajankohtaiseen aiheeseen käytännönläheisten puheenvuorojen kautta. Kuudesti vuodessa 

järjestettävä koulutus kattaa yritysjuridiikan keskeiset oikeudenalat.  

Fondia workshopit ovat yleensä puolen työpäivän pituisia ryhmäkoulutustilaisuuksia, joissa osallistujat työstävät yhdessä 

Fondian asiantuntijoiden kanssa valmiiksi eri säännösten vaatimia suunnitelmia, tai yritysten liiketoiminnan kannalta 

välttämättömiä ja tarpeellisia asiakirjoja ja ohjeistuksia.  

Fondia E-learning on sähköinen koulutustyökalu, joka on tarkoitettu yritysten koko henkilökunnan tai muiden isompien 

ryhmien kouluttamiseen ajasta ja paikasta riippumatta. Koulutukseen osallistutaan verkon kautta osallistujalle itselle 

sopivana ajankohtana, ja palvelu sisältää myös opitun sisällön testauksen. Osallistujien testauksen ansiosta tilaaja saa 

raportit koulutuksen läpimenosta ja sisällön omaksumisesta, joiden avulla yritys kykenee myös tarpeen vaatiessa 

todistamaan toimineensa vastuullisesti. 

VirtuaaliLakimies 

VirtuaaliLakimies on Fondian ylläpitämä maksuton lakitietopankki, joka kattaa kaikkiaan 10 yritystoiminnan kannalta 

keskeisintä juridiikan aluetta − esimerkiksi henkilöstöasiat, sopimukset, yhtiöoikeuden, rahoituksen ja riidanratkaisun. 

VirtuaaliLakimies sisältää yli 1 700 artikkelia suomeksi ja englanniksi. Ruotsissa vastaava palvelu tarjotaan 

VirtuellaJuristen –nimellä. 

VirtuaaliLakimiehen täydennyksenä Fondia tarjoaa asiakirjamallipalvelua kuukausiveloituksella. Palvelu sisältää yli 150 

asiakirjamallia, jotka kattavat muun muassa keskeisiä työsuhteeseen ja yhtiöoikeuteen liittyviä juridisia kysymyksiä.  

Esteellisyystilanteet 

Juridisten neuvontapalveluiden tuottamiseen liittyvät normaalina piirteenä mahdolliset esteellisyystilanteet. 

Esteellisyydellä tarkoitetaan tilanteita, joissa asiantuntija on estynyt ottamaan tehtävää hoidettavakseen eturistiriidan 

takia. Eturistiriidan perusteena voi olla esimerkiksi taloudellinen tai henkilökohtainen liityntä, vastapuolen nykyinen tai 

aiempi asiakkuus taikka toisen osapuolen edustaminen samassa asiassa.  

Fondiassa työskentelee tällä hetkellä 18 luvan saanutta oikeudenkäyntiasiamiestä (lupalakimiestä), joita velvoittaa laki 

luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Lain lupalakimiesten velvollisuuksia koskevassa 8 §:ssä on säädetty, että 

lupalakimiehen tulee tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan olla esteetön. Säännös on käytännössä sama kuin 

Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden esteellisyyskohdassa 3.3, jonka mukaan asianajajan on 

tehtävää vastaanottaessaan ja sitä hoitaessaan oltava esteetön.  

Esteellisyyskysymyksiin liittyy olennaisesti riippumattomuus. Suomen Asianajajaliiton tapaohjeiden mukaan asianajajan 

on tehtävää hoitaessaan oltava riippumaton sellaisista ulkopuolisista vaikutteista, jotka voivat haitata hänen kykyään 

täysipainoisesti valvoa asiakkaansa etua. Asianajajan on toiminnassaan säilytettävä riippumattomuutensa, vaikka se 

vaatisikin toimia tai ratkaisuja, jotka eivät miellytä hänen asiakastaan, tämän vastapuolta, viranomaisia tai muita tahoja. 

Vaikka Fondia ei kuulukaan Asianajajaliittoon, eikä siten ole velvollinen noudattamaan asianajajia ja asianajotoimistoja 

koskevaa sääntelyä, Fondian asiantuntijat noudattavat lähtökohtaisesti samoja esteellisyyssäännöksiä kuin edellä 

mainitun lain velvoittamat lupalakimiehet tai asianajajaliiton jäsenet. Yhtiössä on käytössä esteellisyystilanteiden 

tunnistamiseksi konfliktien tunnistamisjärjestelmä. Edellä mainittujen esteellisyyssäännösten mukaisen 

esteellisyystilanteen ilmetessä Fondia kieltäytyy vastaanottamasta ja hoitamasta toimeksiantoa.  

Oikeudellinen rakenne  

Fondia-konserni koostuu tämän Yhtiöesitteen päivämääränä emoyhtiöstä Fondia Oyj:stä sekä sen täysin omistamista 

tytäryhtiöistä Fondia Legal Services AB:stä ja Fondia Baltic Oü:stä.  

Yhtiö ei omista osuuksia muista yhtiöistä.  

Fondian henkilöstö ja organisaatio 

Yhtiöesitteen päivämäärällä Fondian palveluksessa on 80 juristia sekä noin 40 muuta henkilöä. Fondia-konsernin 

työntekijöiden keski-ikä on 42 vuotta. Seuraavassa taulukossa on esitetty Fondia-konsernin työntekijöiden lukumäärä 

31.12.2016 sekä vuosien 2013–2015 lopussa: 
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Fondian organisaatioon kuuluu viisi hallinnollista juristitiimiä, jotka ovat organisoituneet pääasiassa asiantuntijoiden 

osaamisalueiden ja toimialakokemuksen mukaan: 

• Yritysjärjestelyt, rahoitus, pääomamarkkinahankkeet, riidanratkaisu 

• Työoikeus, julkiset hankinnat, terveydenhuolto, life-sciences, media 

• Yleinen sopimusoikeus, immateriaalioikeudet, teknologia 

• Yleinen sopimusoikeus, kiinteistöt, rakentaminen ja energia 

• Compliance, osaamisen kehittäminen  
 

Päivittäisen asiantuntijatyön organisoimisessa olennaisessa roolissa ovat kuitenkin asiakkuuksien puitteissa perustetut 

asiakastiimit, joihin kuuluu 2-5 juristia eri hallinnollisista juristitiimeistä. Jokainen juristi puolestaan on mukana 

keskimäärin 3-6 asiakastiimissä. 

Lisäksi Fondian hallintoon kuuluva henkilöstö, sekä myynti- ja markkinointihenkilöstö toimivat omissa tiimeissään.  

Tiimien vetäjistä on esitetty lisätietoa kohdassa ”Yhtiön hallinto, johto ja tilintarkastajat – Johtoryhmä”. 

Yhtiön viestintä 

Ylin päätöksenteko koskien ulkoista viestintää on Yhtiön hallituksella, joka hyväksyy ja vahvistaa tiedonantopolitiikan. 

Operatiivinen vastuu Yhtiön tiedonantopolitiikan toimeenpanosta on Yhtiön toimitusjohtajalla, kaupallisella johtajalla 

sekä talousjohtajalla. Yhtiön toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja vastaavat Yhtiön mediasuhteista. Yhtiön hallitus, 

toimitusjohtaja tai talousjohtaja sekä Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja tarkistavat ja hyväksyvät kaikki yhtiötiedotteet 

ennen niiden julkistamista. Toimitusjohtaja tai kaupallinen johtaja tarkistaa ja hyväksyy kaikki lehdistötiedotteet ennen 

niiden julkistamista. Yhtiön tiedottamiskieli on suomi. 

Immateriaalioikeudet  

Fondian johdon näkemyksen mukaan immateriaalioikeuksilla, lukuun ottamatta Fondia- ja LDaaS -tavaramerkkejä, ei ole 

merkittävää roolia Fondian liiketoiminnassa tämän Yhtiöesitteen päivämäärällä. Fondia voi kuitenkin tulevaisuudessa 

pyrkiä kehittämään omaa aineetonta omaisuuttaan tukeakseen palveluliiketoimintaansa. Nämä voivat olla palveluita, 

menetelmiä tai teknologiaa, jotka osana asiakastoimeksiantoja tuovat Fondialle kilpailuetua ja tehokkuutta.  

94 
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100 

31.12.2014 

102 

31.12.2015 

111 
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Palveluiden kehitys  

Fondia haluaa panostaa erityisesti palvelujen tuotteistamiseen ja automaatioon teknologian avulla. Fondia ei toistaiseksi 

kehitä itse ohjelmistoja vaan tarvittava teknologia ostetaan ulkoa. Vuonna 2016 tähän investoitiin noin 200 tuhatta euroa. 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan jatkossa investointitarve kasvaa sekä henkilötyövuosiin että ostettuun 

ohjelmistokehitykseen liittyen. Katso myös lisätietoja kohdasta ”Fondian liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja 

tulevaisuuden näkymät”. 

Vakuutukset  

Yhtiön johto katsoo, että Fondian toiminta ja varat on vakuutettu toimialan markkinakäytäntöä vastaavalla tavalla sekä 

Fondiaa koskevien lainsäädäntöön ja sopimukseen perustuvien vaatimusten mukaisesti.  

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt  

Fondia ei ole viimeisen kahdentoista kuukauden aikana ollut osallisena oikeudenkäynnissä, hallintomenettelyssä tai 

välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla merkittävä vaikutus Fondian taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiön 

johdon tiedossa ole Yhtiöesitteen päivämäärällä myöskään edellä sanotun kaltaisen menettelyn uhkaa.  

Merkittävät sopimukset 

Sopimukset ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa 

Yhtiö on tehnyt ulkopuolisten palveluntarjoajien kanssa seuraavat sopimukset Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisten 

palvelujen ostamisesta tavanomaisin ehdoin: 

• asiantuntijapalvelusopimus liittyen MyFondia-alustan kehittämiseen 

• palvelu- ja puitesopimukset tietoliikennetyövälineiden ja -ympäristön tuottamisesta 

• sopimus CRM-järjestelmästä (työtunnit, asiakkuudet ja laskutus) 

Yhteistyösopimus vero-oikeudellisten palvelujen tuottamisesta Fiscales Oy:n 

kanssa 

Yhtiöllä on yhteistyösopimus vero-oikeudellisten palvelujen tuottajan Fiscales Oy:n kanssa. Yhteistyösopimuksella on 

sovittu yhdistetystä palveluntarjonnasta sekä samoissa toimitiloissa toimimisesta. Yhtiön vuokratulot perustuvat tähän 

yhteistyösopimukseen, minkä perusteella Yhtiö laskuttaa Fiscales Oy:tä toimitilojen käytöstä pääluvun mukaan. 

Toimeksiantojen osalta yhteistyöhön liittyen on sovittu molemminpuolisesta komissiomallista, minkä mukaan osapuoli, 

jonka asiakas ostaa erillisprojektin, johon saadaan myytyä myös toisen osapuolen palveluja, on oikeutettu tiettyyn 

komissioon alihankintaa tekevän osapuolen kyseisen projektin palkkioista.  

Sopimukset Hyväksytyn Neuvonantajan ja Pääjärjestäjän kanssa 

Yhtiö on tehnyt sopimuksen Alexander Corporate Finance Oy:n kanssa Nasdaq First North Nordic Rulebook  

-sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvonantajana toimimisesta Yhtiön First North-listautumisessa. Sopimus on 

voimassa toistaiseksi vuosineljännes kerrallaan. Sopimuksessa määritellään Hyväksytyn Neuvonantajan palvelut First 

North -listautumiseen liittyen sekä osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuunjako. 

Hyväksytty Neuvonantaja toimii toimeksiantosopimuksen perusteella myös Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja 

Pääjärjestäjänä Listautumisannissa ja sen palkkio on osittain sidottu Listautumisannissa hankittavien varojen määrään. 

Hyväksytyllä Neuvonantajalla voi olla Listautumisannin jälkeiseen aikaan kohdistuvia liiketoiminnallisia intressejä Yhtiön 

suhteen. Hyväksytty Neuvonantaja voi tulevaisuudessa tarjota neuvoa-antavia ja/tai konsultointipalveluita Yhtiölle osana 

sen tavanomaista liiketoimintaa, josta se tulee saamaan tavanomaiset palkkiot ja kulukorvaukset. 

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat tehneet Myyjien kanssa sopimukset, joiden mukaan Myyjät ovat sitoutuneet myymään 

Listautumisannissa yhteensä enintään 261 000 Myyntiosaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää Osakemyynnissä 

myytävien Myyntiosakkeiden määrästä, sekä menettelystä yli- ja alikysyntätilanteessa ja Yhtiön hallitus voi myös päättää 

olla toteuttamatta Listautumisantia. Yhtiö ja Myyjät ovat sitoutuneet korvaamaan tietyt Pääjärjestäjälle mahdollisesti 

syntyvät vahingot. Myyjät ovat myös antaneet tietyt vakuutukset ja sitoumukset Pääjärjestäjälle ja Yhtiölle.  
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Osakassopimukset 

Yhtiön ja sen osakkeenomistajien välillä solmitut osakassopimukset päättyvät Yhtiön First North -listautumisen 

toteuduttua.  
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA  

 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty eräitä Fondia-konsernin tilinpäätöstietoja 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä 

tilikausilta. Tässä kohdassa esitettäviä tietoja on luettava yhdessä kohdassa ”Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema 

ja tulevaisuuden näkymät” esitettävien tietojen kanssa sekä Yhtiöesitteeseen liitettyjen Fondian tilintarkastettujen 

tilinpäätösten kanssa. Fondian tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta 

vertailutietoineen on laadittu Suomalaisen Kirjanpitokäytännön mukaisesti. Alla esitetyt taloudelliset tiedot eivät sisällä 

kaikkia tilinpäätösten sisältämiä tietoja. 

 

Tuloslaskelman tietoja 

 (tuhatta euroa) 1.1.-31.12.2016 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

1.1.-31.12.2015 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

Liikevaihto 14 854 12 940 

Liiketoiminnan muut tuotot 70 124 

Materiaalit ja palvelut -463 -505 

Henkilöstökulut   

 Palkat ja palkkiot -7 264 -6 347 

 Henkilösivukulut   

 Eläkekulut -1 424 -1 271 

 Muut henkilösivukulut -452 -340 

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 

Voitto (-tappio) ennen 

tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 990 1 596 

Tuloverot -474 -341 

Tilikauden voitto (-tappio) 1 516 1 255 
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Taseen tietoja 

 (tuhatta euroa) 1.1.-31.12.2016 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

1.1.-31.12.2015 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

VASTAAVAA   

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   

Saamiset   

 Pitkäaikaiset   

 Lainasaamiset 283 327 

 Muut saamiset 9 3 

 Lyhytaikaiset   

 Myyntisaamiset 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 

   

VASTATTAVAA   

Oma pääoma   

Osakepääoma 100 100 

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 307 307 

Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 984 492 

Tilikauden voitto (-tappio) 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 
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Rahavirtalaskelma 

 

 

 

(tuhatta euroa) 

1.1.-31.12.2016 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

1.1.-31.12.2015 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

Liiketoiminnan rahavirta   

Voitto (-tappio) ennen satunnaisia 

eriä 1 990 1 596 

Oikaisut:   

 Suunnitelman mukaiset poistot 165 184 

 Realisoitumattomat kurssivoitot 

ja -tappiot -4 -1 

 Rahoitustuotot ja -kulut 11 4 

Rahavirta ennen käyttöpääoman 

muutosta 2 161 1 781 

Käyttöpääoman muutos:   

 Lyhytaikaisten korottomien 

liikesaamisten lisäys (-) / 

vähennys (+) -404 -97 

 Lyhytaikaisten korottomien 

velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 397 796 

Liiketoiminnan rahavirta ennen 

rahoituseriä ja veroja 2 154 2 480 

    

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -11 -12 

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 13 1 

Maksetut välittömät verot -513 -241 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 1 643 2 229 

    

Investointien rahavirta   

 Investoinnit aineettomiin ja 

aineellisiin hyödykkeisiin -238 -218 

 Lainasaamisten takaisinmaksut 44 7 

Investointien rahavirta (B) -194 -211 

   

Rahoituksen rahavirta   

 Omien osakkeiden hankinta -30 -6 

 Lainojen takaisinmaksut -21 -21 

 Maksetut osingot -733 -149 

 Pitkäaikainen vuokravakuus -6 -3 

Rahoituksen rahavirta (C)  -790 -180 

   

Rahavarojen muutos (A+B+C) 

lisäys (+) / vähennys (-) 659 1 838 

   

Rahavarat tilikauden alussa 2 743 905 

Rahavarat tilikauden lopussa 3 403 2 743 

Rahavarojen muutos 659 1 838 
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Tunnusluvut 

 1.1.-31.12.2016 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

1.1.-31.12.2015 

Konserni 

FAS 

Tilintarkastettu 

Liikevaihto, 1 000 euroa 14 854 12 940 

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

Liikevoitto liikevaihdosta, 

prosenttia 

13,47 12,36 

Tilikauden tulos, 1 000 euroa 1 516 1 255 

Tilikauden tulos, prosenttia 

liikevaihdosta 

10,21 9,70 

Taseen loppusumma, 1 000 euroa 6 238 5 146 

Oman pääoman tuotto (ROE), 

prosenttia 

59,49 78,82 

Nettovelkaantumisaste, prosenttia -114,54 -123,08 

Omavaraisuusaste, prosenttia 46,91 42,24 

Henkilöstön lukumäärä 

keskimäärin kauden aikana 

105 101 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat 

Liikevoitto (EBIT) = 

Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja 

palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut   

– poistot ja arvonalentumiset 

 

Liikevoitto liikevaihdosta, 

prosenttia 
= 

Liikevoitto

Liikevaihto
 x 100 

Tilikauden tulos 

liikevaihdosta, prosenttia 
= 

Tilikauden tulos 

Liikevaihto
 x 100 

Oman pääoman tuotto (ROE), 

prosenttia 
= 

Voitto rahoituserien jälkeen – Tuloverot

Oma pääoma + vähemmistöosuus

(keskimäärin vuoden aikana) 

 
x 100 

Nettovelkaantumisaste, 

prosenttia 
= 

Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma + vähemmistöosuus
 x 100 

Omavaraisuusaste, prosenttia = 
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Taseen loppusumma – saadut ennakot
 x 100 
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LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA  

JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT  

Seuraava katsaus tulee lukea yhdessä tämän Yhtiöesitteen kohtien ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä – Tulevaisuutta 

koskevat lausumat”, ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä – Taloudellisten ja eräiden muiden tietojen esittäminen”, ja ”Eräitä 

taloudellisia tietoja” sekä tähän Yhtiöesitteeseen liitettyjen Fondian tilintarkastettujen tilinpäätösten kanssa. Tämä 

katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittajien tulee myös 

perehtyä tämän Yhtiöesitteen edellä mainittujen kohtien lisäksi kohtiin ”Riskitekijät” ja ”Liiketoiminnan kuvaus”. Näissä 

Yhtiöesitteen kohdissa kuvattujen tärkeiden tekijöiden seurauksena liiketoiminnan todelliset tulokset saattavat poiketa 

huomattavasti tässä tai tulevaisuuteen liittyvissä lausumissa kuvatuista tuloksista tai niihin perustuvista tulevista 

tuloksista.  

Fondian liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä 

Fondia-konsernin liiketoiminnan tulos riippuu suuressa määrin asiakkaiden määrästä ja asiakkuuksien koosta, Konsernin 

laskuttavien juristien määrästä, keskimääräisestä tuntihinnasta ja laskutusasteesta. Mikäli Fondian liiketoiminta laajenee 

tulevaisuudessa, vaikuttaa liiketoiminnan tulokseen merkittävästi myös Fondian kyky ylläpitää kannattavaa 

laskutusastetta henkilöstömäärän kasvaessa sekä myynnin, hallinnon ja muiden operatiivisten kulujen kehitys suhteessa 

liikevaihtoon. Historiallisesti sekä LDaaS -asiakkaille että muille asiakkaille toteutettujen yksittäisten projektiluontoisten 

toimeksiantojen kannattavuus on ollut keskimäärin LDaaS-sopimusten puitteissa toteutettua jatkuvaa palvelua 

paremmalla tasolla.  

Fondia-konsernin merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut, toimitilakulut ja IT-kulut. Koska merkittävä osa Fondian 

kuluista on luonteeltaan kiinteitä, liikevaihdon nousu tai lasku vaikuttaa voimakkaasti Yhtiön kannattavuuteen.  

Lakipalvelumarkkinoiden ennakoitua kehitystä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Toimiala- ja markkinakatsaus”. Vaikka 

tuon kohdan alla mainitut kehityssuunnat vaikuttavat Yhtiön johdon mukaan selviltä ja todennäköisiltä nykyisissä 

olosuhteissa, ei ole varmuutta siitä, kuinka kehitys toteutuu lyhyellä tai pitkällä aikavälillä Fondian toimintamarkkinoilla. 

Toimialan yleisen kehityksen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan voi myös vaihdella, kuten kohdassa ”Toimiala- ja 

markkinakatsaus ” kuvataan. 

Edellisen tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat ja viimeaikaiset suuntaukset   

Yhtiö ilmoitti 12.1.2017 aikeestaan selvittää mahdollisuuksia listautua Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle. 

Fondian strategiaa on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Liiketoiminnan kuvaus”.  

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 20.1.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: 

päätettiin valtuuttaa hallitus jatkamaan selvitystyötä koskien Yhtiön osakkeiden saattamista kaupankäynnin kohteeksi 

Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle sekä tekemään ja toteuttamaan kaikki kaupankäynnin kohteeksi hakemista 

ja listautumista koskevat päätökset tai päättämään niiden toteuttamatta jättämisestä; päätettiin muuttaa yhtiömuoto 

julkiseksi osakeyhtiöksi; päätettiin liittää Yhtiön osakkeet arvo-osuusjärjestelmään ja valtuuttaa Yhtiön hallitus 

päättämään ilmoittautumisajasta; lisäksi päätettiin valita Yhtiön hallitukseen uusina jäseninä Juha Sarsama ja Tuomo 

Lähdesmäki.  

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.2.2017. Varsinaisessa yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: päätettiin 

yhdistää yhtiön osakelajit; päätettiin suunnatusta maksuttomasta osakeannista (split) Yhtiön osakkeenomistajille heidän 

osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa (suunnattu maksuton osakeanti on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Osakkeet ja 

osakepääoma – Muutokset Yhtiön Osakkeiden määrissä ja osakepääomassa”); päätettiin valtuuttaa Yhtiön hallitus 

päättämään osakeanneista ja Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (valtuutukset on kuvattu kohdassa ”Osakkeet ja 

osakepääoma – Hallitukselle annetut valtuutukset”); päätettiin vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätös; päätettiin myöntää 

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2016; päätettiin jakaa osakkeenomistajille 

osinkona 0,64 euroa osakkeelta; valittiin yhtiön hallituksen jäseniksi Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki, Marianne 

Saarikko Janson, Johan Hammarén ja Josephiné Mickwitz; ja päätettiin Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 

(yhtiöjärjestys ja siihen liittyvät muutokset on kuvattu Yhtiöesitteen kohdassa ”Fondia Oyj:n yhtiöjärjestys”).  

Fondian kustannuksissa on tapahtunut 31.12.2016 päättyneen tilikauden jälkeen vähäistä, tavanomaista nousua, kuten 

palkkojen ja vuokrien indeksikorotuksia. Fondia on 31.12.2016 päättyneen tilikauden jälkeen tehnyt vähäisiä tavanomaisia 

korotuksia myyntihinnastoonsa, millä pyritään kompensoimaan yleistä kustannustason nousua.  

Yhtiön liiketoiminnan tulosta 31.12.2016 päättyneeltä kahdentoista kuukauden jaksolta on kuvattu jäljempänä kohdassa  

” – Liiketoiminnan tulos”.  
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Tulevaisuuden näkymät  

Yhtiön johto pitää Fondian toimintamarkkinoiden lyhyen sekä pitkän aikavälin kasvunäkymiä positiivisina. Yhtiöesitteen 

kohdassa ”Toimiala- ja markkinakatsaus – Toimialan kasvun ja muutoksen ajurit” kuvattujen toimialan kasvuun 

vaikuttavien suuntausten, kuten esimerkiksi yhteiskunnan digitalisoitumisen sekä kysynnän kasvun, odotetaan 

kasvattavan lakipalvelujen kysyntää organisaatioiden tehostaessa toimintojaan myös lakipalveluiden hankinnassa. Yhtiön 

johdon näkemyksen mukaan Fondialla on hyvät kasvunäkymät suhdanteista riippumattomasti kasvavalla markkinalla. 

Toimintamarkkinoiden suuntausten toteutumisesta, toteutumisen ajoituksesta tai vaikutuksesta Yhtiön liiketoiminnan 

tulokseen ja taloudelliseen asemaan ei kuitenkaan ole takeita. Myös yleinen talouskehitys ja sen vaikutukset ovat 

toimintamarkkinoihin vaikuttavia epävarmuustekijöitä.  

Tulevaisuudennäkymiin liittyy riskejä ja epävarmuutta. Lopputulemat voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta 

koskevissa lausunnoissa esitetystä. Katso myös Yhtiöesitteen kohdat ”Riskitekijät” ja ”Tärkeitä tietoja Yhtiöesitteestä – 

Tulevaisuutta koskevat lausumat”. 

Tärkeimpien Fondia-konsernin tuloslaskelmaerien kuvaus  

Liikevaihto  

Liikevaihto koostuu pääasiassa LDaaS-asiakkuuksien perusteella laskutettavista tuloista. LDaaS-palveluiden jatkuvista 

kuukausiveloituksista kertyvä myynti kattoi 42 prosenttia tilikauden 2016 liikevaihdosta ja 42 prosenttia tilikauden 2015 

liikevaihdosta. Lisäksi liikevaihto sisältää LDaaS-asiakkaille samojen asiakassopimusten perusteella myytyjä lisäpalveluita 

ja projektihankkeita ja nämä huomioiden palvelut LDaaS-asiakkaille kattoivat 72 prosenttia tilikauden 2016 liikevaihdosta. 

Liikevaihto sisältää myös muita projektiluontoisia hankkeita ja tapauskohtaista oikeudellista neuvontaa. 

Liiketoiminnan muut tuotot  

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat pääasiassa vuokratuotoista Fiscales Oy:ltä. Katso lisätietoja Yhtiöesitteen kohdasta 

”Liiketoiminnan kuvaus – Yhteistyösopimus vero-oikeudellisten palvelujen tuottamisesta Fiscales Oy:n kanssa”. 

Materiaalit ja palvelut  

Materiaali- ja palvelukulut koostuvat pääasiassa läpilaskutettavista palvelukuluista, kuten kaupparekisterimaksuista ja 

alihankintakuluista, kuten veroneuvonnasta. Nämä kulut jaksotetaan samoin kuin myyntituotot. 

Henkilöstökulut  

Henkilöstökulut sisältävät Fondia-konsernin palveluksessa olevien henkilöiden palkkakulut sosiaalikuluineen. Erään 

sisältyvät myös Fondia Oyj:n hallituspalkkiot sosiaalikuluineen.  

Poistot ja arvonalentumiset  

Poistot pitävät sisällään kehittämismenojen, aineettomien oikeuksien, muiden pitkävaikutteisten menojen sekä koneiden 

ja kaluston suunnitelman mukaiset poistot. Vuoden 2016 tuloslaskelmaluvuissa esitetyt aktivoitujen menojen poistot ovat 

liittyneet suurimmalta osalta Fondia Oyj:n muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Tähän erään on kirjattu MyFondia-alustan 

kehitykseen hankittu alihankinta. Katso lisätietoja MyFondiasta kohdasta ”Liiketoiminnan kuvaus – Tavoitteet ja 

liiketoimintastrategia”. 

Liiketoiminnan muut kulut  

Liiketoiminnan muut kulut ovat varsinaisen liiketoiminnan yhteydessä syntyneitä kuluja, joita ei voida kohdistaa muihin 

kulueriin (materiaaleihin ja palveluihin tai henkilöstökuluihin). Liiketoiminnan muut kulut koostuvat pääasiassa  

vuokra-, matka-, tietotekniikka-, markkinointi- ja hallintokuluista, vapaaehtoisista henkilösivukuluista, ostetuista 

palveluista ja muista liiketoiminnan kuluista.  

Liikevoitto (-tappio)  

Liikevoitto (-tappio) lasketaan vähentämällä yhtiön liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen summasta materiaalit 

ja palvelut, henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut sekä poistot ja arvonalentumiset.  

Rahoitustuotot ja -kulut  

Rahoitustuotot koostuvat lähinnä lainasaamisten korkotuotoista.  
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Rahoituskulut koostuvat pääasiassa pankkitililimiittien korkokuluista ja provisioista. Rahoituskuluissa esitetään myös 

kertaluontoisia kuluja kuten listautumisesta aiheutuneet kulut. 

Liiketoiminnan tulos  

Tässä kohdassa esitettävä taloudellinen informaatio perustuu Fondian tilintarkastettuihin tilinpäätöksiin 31.12.2016 ja 

31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön toimintakertomukset 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta sisältyvät 

tämän Yhtiöesitteen liitteisiin 2 ja 3.  

31.12.2016 päättynyt tilikausi verrattuna 31.12.2015 päättyneeseen tilikauteen  

Liikevaihto  

Konsernin liikevaihto 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli 14 854 tuhatta euroa. Liikevaihto kasvoi 1 914 tuhatta euroa 

eli 15 prosenttia verrattuna 31.12.2015 päättyneen tilikauden liikevaihtoon, joka oli 12 940 tuhatta euroa. Suurin 

liikevaihdon kasvuun vaikuttava tekijä oli LDaaS-asiakkuuksien ja projektiasiakkuuksien määrän lisääntyminen, sekä 

asiakkuuksien koon kasvaminen. Myös pieni keskituntihinnan nousu vaikutti tähän. Ruotsin ja Viron osuus liikevaihdosta 

oli 4,6 prosenttia koko Konsernin liikevaihdosta.  Konsernin liikevaihdon kasvu oli hieman edellisvuotta korkeammalla 

tasolla.  

Liikevoitto  

Konsernin liikevoitto 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli 2 000 tuhatta euroa. Liikevoitto kasvoi 401 tuhatta euroa eli 

25 prosenttia verrattuna 31.12.2015 päättyneen tilikauden liikevoittoon, joka oli 1 599 tuhatta euroa. Liikevoiton kasvuun 

vaikuttivat pääasiassa samat syyt kuin liikevaihdon kasvuun. 

Tilikauden tulos  

Konsernin tilikauden tulos 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta oli 1 516 tuhatta euroa. Tilikauden tulos kasvoi 261 tuhatta 

euroa eli 21 prosenttia verrattuna 31.12.2015 päättyneen tilikauden tulokseen, joka oli 1 255 tuhatta euroa. Tilikauden 

tuloksen kasvuun vaikuttivat pääasiassa samat syyt kuin liikevoiton kasvuun. 

Rahoituksen lähteet ja rahavirrat  

Yleistä  

Konserni rahoittaa toimintojaan pääasiallisesti liiketoiminnan tuottamalla rahavirralla.  

Lisäksi Fondia-konsernin on määrä hankkia rahoitusta myös Listautumisannin myötä. Listautumisannin taustaa on 

kuvattu tarkemmin kohdassa ”Listautumisannin ja First North -listautumisen tausta ja syyt sekä varojen käyttö”. 

Listautumisen jälkeen Fondia-konsernin maksuvalmiuden hallinnan odotetaan perustuvan ensisijaisesti liiketoiminnan 

tuottamaan rahavirtaan.  

Konsernin rahat ja pankkisaamiset olivat 3 403 tuhatta euroa 31.12.2016, kun ne olivat 2 743 tuhatta euroa 31.12.2015.  

Rahavirrat  

Fondia-konsernin liiketoiminnan rahavirta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli 1 643 tuhatta euroa verrattuna 2 229 

tuhanteen euroon 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Liiketoiminnan rahavirran pienentymisen syynä oli lähinnä 

maksettujen verojen kasvu ja käyttöpääoman voimakas pienentyminen 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. 

Investointien rahavirta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli -194 tuhatta euroa verrattuna -211 tuhanteen euroon 

31.12.2015 päättyneellä tilikaudella.  

Rahoituksen rahavirta 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli -790 tuhatta euroa verrattuna -180 tuhanteen euroon 

31.12.2015 päättyneellä tilikaudella. Rahoituksen rahavirran muutoksen syynä oli lähinnä noussut osingonmaksun määrä. 

Lainarahoitus  

Fondia Oyj:llä on käytössään luotollinen shekkitili, jonka limiitin määrä on 1 000 tuhatta euroa. Limiitti ei ole Yhtiöesitteen 

päivämääränä käytössä.  
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Fondia Oyj:llä on 31.12.2016 jäljellä Tekes-lainaa 51 tuhatta euroa. Tämä laina on saatu vuonna 2010 tuotekehityslainana. 

Laina on vakuudeton. Laina tullaan maksamaan pois vuoden 2017 aikana, eikä se olennaisesti vaikuta Fondia Oyj:n 

kassatilanteeseen. 

Lainasaamiset 

Fondia Tools Oy:n osakekaupan yhteydessä Fondia Oyj antoi 225 tuhannen euron lainan Kanava Tietopalvelut Oy:lle. 

Laina erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan 1.1.2018. Kanava Tietopalvelut Oy on luovuttanut Yhtiölle kaikki Fondia 

Tools Oy:n osakkeet pantiksi lainan korkoineen ja kuluineen maksamisen vakuudeksi. Panttaus on voimassa, kunnes 

Kanava Tietopalvelut Oy on maksanut lainan korkoineen ja kuluineen tai pantti on realisoitu. 

Katso myös Yhtiöesitteen kohta ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä – Luotto- ja vastapuoliriskien 

realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiölle”. 

Investoinnit  

Fondia-konsernin suurimmat investoinnit ovat vuonna 2014 aloitetun MyFondia-alustan kehitykseen tehdyt investoinnit. 

Nämä investoinnit koostuvat ulkopuoliselle palveluntarjoajalle maksetuista menoista. Nämä ovat Fondia Oyj:n taseen 

erissä Muut aineettomat hyödykkeet. Vuoden 2016 lopussa Fondia Oyj:n taseeseen kirjatun Muut pitkävaikutteiset menot 

summa oli 179 tuhatta euroa, kun 2015 lopussa se oli 100 tuhatta euroa. Vuosittain MyFondia 

-alustan kehittämiseen on investoitu noin 150-200 tuhatta euroa. Tämä taseen erä poistetaan poistosuunnitelman 

mukaisesti tasapoistona kolmessa vuodessa. Jatkossa investoinnit palvelukehitykseen saattavat Yhtiön johdon 

näkemyksen mukaan kasvaa. Katso lisätietoja kohdasta ”Liiketoiminnan kuvaus – Palveluiden kehitys”. 

Liiketoimet johdon, hallituksen jäsenten tai edellä mainittujen henkilöiden 

perheenjäsenten, merkittävien omistajien tai Fondia-konserniin kuuluvien yhtiöiden 

kanssa  

Yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden lainat olivat vuoden 2016 lopussa 42 tuhatta euroa, kun niiden määrä vuoden 

2015 lopussa oli 82 tuhatta euroa. Lainat on otettu vuoden 2015 alussa Yhtiön osakkeiden hankintaa varten kohdassa 

”Osakkeet ja osakepääoma – Suunnattu osakeanti” kuvattuun osakkeiden luovuttamiseen liittyen ja lainojen vakuutena 

on Yhtiön osakkeita. Lainat on myönnetty 5 vuoden laina-ajalla, jota voidaan erillisellä sopimuksella jatkaa vuosi 

kerrallaan. Lainojen korko on markkinaehtoinen. Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän omistukset Yhtiössä on 

kuvattu kohdassa ”Hallinto, johto ja tilintarkastajat – Hallituksen ja johtoryhmän omistukset”. 

Fondia Oyj on lisäksi rahoittanut tilikausina 2015 ja 2016 tytäryhtiöidensä Fondia Sweden AB:n ja Fondia Baltic Ou:n 

toimintaa Yhtiöesitteen liitteenä olevista tilinpäätöksistä ilmenevällä tavalla. 

Riskienhallinta 

Fondian riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko Fondia-konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien 

tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa Fondian suunnittelu- ja johtamisprosessia, 

päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä. 

Riskienhallinta ja riskienhallintatoimenpiteet on integroitu kiinteäksi osaksi Yhtiön johtamis- ja liiketoimintaprosesseja. 

Riskit pyritään kokoamaan kattavasti koko organisaatiosta ja ne raportoidaan johtoryhmän toimesta kootusti Fondia Oyj:n 

hallitukselle. 

Johtoryhmä seuraa säännöllisesti riskienhallinnan toteutumista ja raportoi tarvittaessa riskeistä sekä riskien 

hallintatoimenpiteiden edistymisestä hallitukselle. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana 

liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin. 

Fondia Oyj:n hallitus valvoo riskienhallintaa sille toimitetun riskianalyysin avulla ja käy vuosittain tilinpäätöksen 

käsittelyn yhteydessä läpi Konsernin toimintaan vaikuttavat olennaiset riskit ja niiden mahdolliset vaikutukset sekä 

päättää linjauksista riskeihin suhtautumisen osalta. 



 
 

 57 

HALLINTO, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä hallinnosta 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallinto ja johto on jaettu osakkeenomistajien, hallituksen ja 

toimitusjohtajan kesken. Toiminnan johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä. Yhtiön hallitus on päättänyt, että 

Yhtiö noudattaa kaikkia Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksia. Lisätietoja on 

saatavilla Yhtiön kotisivuilta www.fondia.fi. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon pääasiallisesti yhtiökokouksessa tehtävien päätösten kautta. 

Yhtiökokous kokoontuu yleensä hallituksen kutsusta. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos Yhtiön tilintarkastaja tai 

osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista niistä Yhtiön liikkeeseen laskemista 

osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön itsensä hallussa, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian 

käsittelyä varten.  

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on yleistoimivalta päättää 

kaikista Yhtiön hallintoon ja muihin asioihin liittyvistä kysymyksistä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu 

yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle. Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista sen velvollisuuksien 

hoitamiseksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen valitsee 

yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitukseen voi kuulua vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä 

ja tarvittava määrä varajäseniä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Yhtiön hallituksessa on Yhtiöesitteen päivämääränä viisi (5) jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet ovat Juha Sarsama 

(puheenjohtaja), Tuomo Lähdesmäki (varapuheenjohtaja), Johan Hammarén, Joséphine Mickwitz ja Marianne Saarikko 

Janson.  

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön juoksevasta hallinnosta osakeyhtiölain sekä hallituksen antamien ohjeiden, määräysten ja 

valtuutusten mukaisesti ja varmistaa, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että Yhtiön varainhoito on järjestetty 

luotettavalla tavalla. Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja 

toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön toimitusjohtaja on 

Salla Vainio.  

Ellei seuraavassa ole muuta mainittu, Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja 

heidän Yhtiöön liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä.  

Juha Sarsama on Yhtiön palveluita käyttävän Panostaja Oyj:n toimitusjohtaja. Tuomo Lähdesmäki toimii Yhtiön palveluita 

käyttävien yhtiöiden Efore Oyj:n ja Finland University Oy:n hallitusten puheenjohtajana. 

Marianne Saarikko Janson on työsuhteessa Yhtiöön. 

Riippumattomuusarvioinnin perusteella Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomat hallituksen 

jäsenet ovat Juha Sarsama, Tuomo Lähdesmäki ja Joséphine Mickwitz. 

Hallituksen ja johtoryhmän jäsen Marianne Saarikko Janson ja johtoryhmän jäsen Mårten Janson ovat aviopuolisoita. 

Muuten hallituksen tai johtoryhmän jäsenien tai toimitusjohtajan välillä ei ole perhesuhteita.  

Ellei alla ole toisin mainittu, tämän Yhtiöesitteen päivämääränä kukaan Yhtiön hallituksen tai johtoryhmän jäsen taikka 

toimitusjohtaja ei ole viimeisen viiden vuoden aikana: 

• saanut tuomioita petoksellisista rikoksista tai rikkomuksista;

• toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon sellaisessa 

yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen hänen toimiessaan mainitussa tehtävässä; 

tai  

• ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai määräämän 

seuraamuksen kohteena taikka saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan jonkin 

yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä, toimimaan jonkin yhtiön johdossa tai hoitamaan jonkin yhtiön 

liiketoimintaa.  

Juha Sarsama on toiminut 2008-2016 hallituksen puheenjohtajana Onarg Oy:ssä, joka on haettu selvitystilaan 20.10.2016.  

Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työosoite on Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki.  
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Hallitus 

Hallituksen puheenjohtaja 
Juha Sarsama 
OTK, MSM 
s. 1965 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Panostaja Oyj, toimitusjohtaja 2007– 
OpusCapita Oyj, toimitusjohtaja 2005–2007 
Saarioinen Oy, hallintojohtaja 2003–2005 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Fennia Varainhoito Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 
Finland Chamber of Commerce Delegation, vuodesta 2016 alkaen 
Aaltosen Tehtaat Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2007 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Johtopanostus Oy, hallituksen varsinainen jäsen vuodesta 2016 alkaen 
Lakalaivan Autotalo Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2007 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
KotiSun Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Heatmasters Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Flexim Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2007 alkaen 
Kotisun viemäripalvelut Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen 
Pravia Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen 
Grano Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 alkaen 
Wastecare Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen 
Heatmasters Lämpökäsittely Finland Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Heatmasters Technology Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
KotiSun Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
Kotivo Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
Ecosir Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen 
Grano Group Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2015 alkaen 
 
Aiemmat luottamustoimet 
Lämpö-Tukku Oy, hallituksen jäsen 2011–2012 
Suomen Helakeskus Oy, hallituksen jäsen 2011–2014 
Onarg Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2016 
Oy Alfa-Kem Ab, hallituksen puheenjohtaja 2007–2014 
Takoma Oyj, hallituksen puheenjohtaja 2007–2015 
Mattiovi Oy, hallituksen jäsen 2011–2013 
Aaltosen Tehtaat Oy, hallituksen jäsen 2007–2016 
Beanit Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2015 
Spectra Car Wash Oy, hallituksen jäsen 2012–2013 
Johtopanostus Oy, toimitusjohtaja 2010–2016 ja hallituksen jäsen 2009–2016 
Multiprint Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 6/2015–11/2015 
Lakalaivan Autotalo Oy, hallituksen jäsen 2007–2016 
Flexim Security Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–2015 
KfZ Nord Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–2015 
Vindea Group Oy, hallituksen jäsen 1/2014–6/2014 
Multiprint Oy, hallituksen puheenjohtaja 11/2015–6/2016 
Rollock Oy, hallituksen puheenjohtaja 2014–2015 
Spectra Yhtiöt Oy, hallituksen jäsen 2012–2016 
Microtieto Suomi Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2012 
Vindea Oy, hallituksen jäsen 1/2014–6/2014 
Mainos-PainosDuo Oy, hallituksen jäsen 2013–2014 
DMP-Digital Media Partners Oy, hallituksen puheenjohtaja 3/2014–5/2014 
Takoma Gears Oy, hallituksen jäsen 2010–2011 ja 2015–2016, hallituksen puheenjohtaja 2014–2015 
Heatmasters Group Oy, hallituksen jäsen 2011–2012 
KL-Parts Oy, hallituksen jäsen 2013–2014 
Selog Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2012 
Rakennushelasto Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2012 
Eurothermo Holding Oy, hallituksen jäsen 2012–2015 
Heatmasters Lämpökäsittely Finland Oy, hallituksen jäsen 2011–2016 
Heatmasters Technology Oy, hallituksen jäsen 2011–2016 
Kannake Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2015 
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Hallituksen varapuheenjohtaja 
Tuomo Lähdesmäki 
DI, MBA 
s. 1957 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Boardman Oy, Perustajaosakas 2002–  
Elcoteq Network Oyj, toimitusjohtaja 1997–2001 
Huhtamäki Oyj Leiras/Leiras Oy, toimitusjohtaja 1991–1997 
Swatch Group AG, Vice President & General Manager 1990–1991 
Nokia-Mobira Oy (Nokia Mobile Phones), Vice President & General Manager 1986–1989 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Efore Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017 alkaen 
Kitron ASA, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen 
Finland University Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen 
Musiikin edistämissäätiö sr, hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen 
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2012, hallituksen jäsen vuodesta 2005 
Vaaka Partners Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 
Turun Yliopiston sijoitustoimikunnan jäsen vuodesta 2010 alkaen 
Yliopiston Apteekki, hallituksen jäsen vuodesta 2010 alkaen 
Meconet Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen 
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen 
Tuomo Lähdesmäki Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2002 alkaen 
Liedon Vanhalinna -säätiö sr, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1998 alkaen 
Turun Yliopistosäätiö sr, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1995, hallituksen jäsen vuodesta 1992 
 
Aiemmat luottamustoimet: 
Apetit Oyj, hallituksen jäsen 2013–2016 
Boardman Oy, hallituksen jäsen 2002–2006 ja 2013–2016 
Ovenia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016 
Ovenia Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016  
Ovenia Isännöinti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012–2016 
Realprojekti Oy, hallituksen puheenjohtaja 2012–2013 
Aspocomp Group Oyj, hallituksen jäsen 2002–2016 ja puheenjohtaja 2003–2014 
Aspocomp Oy, hallituksen puheenjohtaja 2003–2007 
Nesco Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2015 
Nesco Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2015 
Viafin Oy, hallituksen puheenjohtaja 2007–2015 
Viafin Terästorni Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016 
Viafin West Welding Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016 
Viafin Process Piping Oy, hallituksen puheenjohtaja 2011–2016 
EasyWind Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2016 
Kaute-säätiö sr, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2005–2015 
Renewa Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008–2014 
Eino Talsi Oy, hallituksen jäsen 2010–2012 
Scanfil Oyj, hallituksen jäsen 2005–2014 
Scanfil EMS Oy, hallituksen jäsen 2008–2012 
Sievi Capital Oyj, hallituksen jäsen 2005–2012 
 
Hallituksen jäsen 
Johan Hammarén 
OTK, KTK 
s. 1969 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2006 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
JAM Advisors Oy, perustajaosakas ja Compliance & Risk vastaava 2012– 
Fondia Oyj, perustajaosakas, eri johtotehtävissä 2006–2012 
Nokia Oyj, Legal Director 2000–2006 
Asianajotoimisto Waselius & Wist Oy, lakimies 1999–2000 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Elinkorkolaitos Hereditas Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 



 

 
 

60 

Naturvention Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 
Hamlap Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 
Oy Johan Hammaren & Co, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 
Oy Evertron Ab, hallituksen jäsen vuodesta 1997 alkaen 
 
Aiemmat luottamustoimet: 
Technotree Oyj, hallituksen jäsen 2007–2015 
Aspocomp Group Oyj, hallituksen jäsen 2007–2015 
Beneq Oy, hallituksen jäsen 2006–2013 
Cabforce Oy, hallituksen jäsen 2013–2015 
Nikolai Sourcing Oy, hallituksen jäsen 2012–2013 
Newolo Oy, hallituksen jäsen 2011–2013 
JAM Advisors Oy, hallituksen jäsen 3/2012–5/2012 
Kanava Tools Oy, hallituksen jäsen 2010–2012 
 
Hallituksen jäsen 
Joséphine Mickwitz  
KTM 
s. 1968 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Tokmanni Group Oyj, Head of IR and Communications 2015– 
Detection Technology Oyj, Director, Communications and IR 2/2015–10/2015 
Miltton Oy, Director, IR and strategic communications 2012–2015 
Wärtsilä Oyj Abp, HR Director, Industrial Operations 2011–2012, IR Director 2005–2011 
IRMA Advisors Oy, osakas 2000–2005 
 
Hallituksen jäsen, kaupallinen johtaja, johtoryhmän jäsen 
Marianne Saarikko Janson 
OTK 
s. 1975 
Suomen kansalainen 
Yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2004 alkaen ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2006 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Fondia Oyj, perustaja, toimitusjohtaja, kaupallinen johtaja 2004– 
Provestum Oy, yrittäjä 2002–2003 
Venture Cup Finland, kilpailuprosessivastaava 2001–2002 
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, lakimies 1999–2001 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
BRU Adaptive Sparks Oy, hallituksen jäsen 

Johtoryhmä 

Toimitusjohtaja 
Salla Vainio 
KTM 
s. 1969 
Suomen kansalainen 
Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2014 maaliskuusta alkaen 
 
Merkittävä työura: 
SanomaPro Oyj, toimitusjohtaja 2006–2014 
Ilta–Sanomat/Sanoma Oyj, mediamyyntijohtaja 2003–2006  
Sonera SmartTrust Americas Ltd, aluemyyntijohtaja 2000–2003 
Sonera/TeliaSonera Oyj, kehityspäällikkö 1998–2000 
McKinsey & Company, liikkeenjohdon konsultti 1994–1998 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Motiva Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2008 alkaen, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2013 alkaen 
Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö sr, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Aiemmat luottamustoimet: 
A-lehdet Oy, hallituksen jäsen 2014–2016 
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Johtoryhmän jäsen 
Erkki Hyvärinen 
OTK 
s. 1967 
Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, immateriaalioikeudet, teknologia) ja tuotekehityspäällikkö vuodesta 2009 
alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Nokia Oyj, Director, Sourcing & IT, Head of Legal Team Sourcing & IT 2006–2009 
TeliaSonera Finland Oyj, varalakiasiainjohtaja 2003–2006 
Sonera Zed Oy, lakimies 2000–2002 
Sonera Oyj, lakimies 1998–2002 
UL Oikeuspalvelu Oy, toimitusjohtaja 1994–1998 
Lakiasiantoimisto Erkki Hyvärinen Oy, yrittäjä 1993–1996 
 
Luottamustoimet: 
E. Hyvärinen Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2012 alkaen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Mårten Janson 
OTK, KTM 
s. 1972 
Yhtiön perustaja ja tiiminvetäjä (yritysjärjestelyt, rahoitus, pääomamarkkinahankkeet, riidanratkaisu) vuodesta 2007 
alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Castrén & Snellman Oy: Lakimies, asianajaja, osakas (co-head of private equity practice group) 1995–2007 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Office of Ambassador Bruce J. Oreck Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016 alkaen 
Parenta Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2011 alkaen 
 
Aiemmat luottamustoimet: 
Gold&Green Foods Oy, hallituksen jäsen 2015–2016 
Fondia Oyj, hallituksen jäsen 2008–2013 
Kanava Tools Oy, hallituksen jäsen 2010–2012 
 
Johtoryhmän jäsen 
Bradley D. Mitchell 
JD, Law. BS, Business 
s. 1967 
Yhtiön tiiminvetäjä (compliance, osaamisen kehittäminen) vuodesta 2016 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Microsoft Mobile Oy, Director, Ethics and Compliance 2014–2016 
Nokia Oyj, Director of Anticorruption and Investigations 2013–2014, Director of Operations Legal 2009–2012, lakimies 
2008–2009, projektipäällikkö 2006–2007 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Head of the International Business Degree Program 2005–2006 
Stonesoft, Director Product Management 2004, lakimies 2002–2004, Documentation Manager 2002, Manager 
Instructional Services 2001–2002  
 
Johtoryhmän jäsen 
Petri Ruisaho 
OTK, KTM  
s. 1969 
Yhtiön tiiminvetäjä (yleinen sopimusoikeus, kiinteistöt, rakentaminen ja energia) vuodesta 2009 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Tieliikelaitos/Destia Oy, päälakimies, talous- ja lakiasiainjohtaja, yritys- ja lakipalvelujen johtaja, johtoryhmän jäsen 
1999–2008 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Specta Strap Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen 
Oteran Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2015 alkaen 
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PR-Law Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 
PR-Invest Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen 
Osho Ventures Finland Oy, hallituksen jäsen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Pirjo Valtanen 
OTK 
s. 1962 
Yhtiön tiiminvetäjä (työoikeus, julkiset hankinnat, terveydenhuolto, life-sciences, media) vuodesta 2012 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
Legadema Consulting Ky, toimitusjohtaja 2011–2012 
Sanoma Magazines Finland Oy, kustannusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2003–2010, päälakimies 2000–2003 
Sanoma Oyj, lakimies 1999–2000 
TeliaSonera Corporate counsel, development manager 1998–1999 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Legadema Consulting Ky, toimitusjohtaja, vastuunalainen yhtiömies 
Rakkatec Oy, hallituksen varajäsen 
Nextbase Offshore Oy, hallituksen varajäsen 
Nextfloor Oy, hallituksen varajäsen 
 
Johtoryhmän jäsen 
Kirsi Untala 
KTM 
s. 1971 
Yhtiön talousjohtaja vuodesta 2011 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
FIM Pankki Oy, talousjohtaja 1996–2007 
 
Nykyiset luottamustoimet: 
Teezed Oy, hallituksen jäsen 
 
Aiemmat luottamustoimet: 
Kanava Tools Oy, hallituksen jäsen 2012–2015 
 
Johtoryhmän jäsen 
Niclas Gottlieb 
s. 1970 
Ruotsin tytäryhtiön Fondia Legal Services Ab:n toimitusjohtaja vuodesta 2016 alkaen 
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016 alkaen 
 
Merkittävä työura: 
MAQS Advokatbyrå AB, Sales and Business Development Manager, 2013–2016 
Sweden Sotheby’s International Realty, myyntijohtaja ja johtoryhmän jäsen 2007–2013 
Brilliant Smile Sweden AB, perustajaosakas ja toimitusjohtaja 2003–2007 
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Hallituksen ja johtoryhmän omistukset 

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä heidän lähipiirinsä osakeomistukset Yhtiössä tämän Yhtiöesitteen 

päivämääränä on esitetty seuraavassa taulukossa: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä 

Osuus osakkeista ja 

äänistä, prosenttia 

ennen Listautumisantia 

Gottlieb Niclas - - 

Hypericus AB1 656 250 18,67 

Hyvärinen Erkki 91 989 2,62 

Janson Mårten 656 250 18,67 

Lähdesmäki Tuomo - - 

Mickwitz Joséphine - - 

Mitchell Bradley D. - - 

Ruisaho Petri 55 653 1,58 

Saarikko Janson Marianne 656 250 18,67 

Sarsama Juha - - 

Untala Kirsi 18 150 0,52 

Valtanen Pirjo 225 0,01  

Vainio Salla 120 000 3,41 

Yhteensä 2 254 542  64,15 

 

Yhtiön johtoryhmän jäsenille annettujen lainojen yhteismäärä oli 42 tuhatta euroa 31.12.2016. Yhtiön hallituksen jäsenille 

ei ole annettu lainoja. Yhtiö ei ole antanut takauksia tai muita vastuusitoumuksia hallituksen tai johtoryhmän jäsenten 

puolesta. Lainat on annettu Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Katso myös edellä kohta ”Liiketoiminnan tulos, 

taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät – Liiketoimet johdon, hallituksen jäsenten tai edellä mainittujen 

henkilöiden perheenjäsenten, merkittävien omistajien tai Fondia-konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa”. 

Yhtiön osakkeita ennen Listautumisantia omistavat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat sitoutuneet omistamiaan 

osakkeita koskeviin luovutusrajoituksiin, joita on kuvattu tarkemmin Yhtiöesitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot – 

Listautumisannin yleiset ehdot – Luovutusrajoitukset (Lock-up)”. 

Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat ilmoittaneet Yhtiölle aikeistaan merkitä Tarjottavia Osakkeita 

Listautumisannissa. 

Tilintarkastajat 

Yhtiön tilintarkastajana toimii Revico Grant Thornton Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan 

varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

                                                                    
1 Johan Hammarénin määräysvaltayhteisö. 
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA  

Yhtiön osakkeet 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 16.2.2017 Yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä siten, että Yhtiön kaksi osakesarjaa 

yhdistettiin yhdeksi osakesarjaksi. Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kukin Osake oikeuttaa yhteen 

ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 1.3.2017 alkaen. Osakkeiden ISIN-koodi on 

FI4000232913. Osakkeisiin ei liity äänestysrajoituksia tai äänileikkureita.  

Tämän Yhtiöesitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 100 tuhatta euroa ja Yhtiö on laskenut liikkeeseen 

3 514 536 täysin maksettua osaketta. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 31.12.2016 

päättyneen tilikauden alussa ja lopussa sama 1 204 162 osaketta. 

Yhtiöllä ei Yhtiöesitteen päivämääränä ole hallussaan omia osakkeita.  

Muutokset Yhtiön osakkeiden määrissä ja osakepääomassa 

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto tämän ja kahden edellisen tilikauden aikana, Yhtiöesitteen päivämäärään 

mennessä Yhtiön osakkeiden lukumäärässä ja osakepääomassa tapahtuneista muutoksista rekisteröintipäivineen. 

Aika Tapahtuma Liikkeeseen 

laskettujen 

uusien 

osakkeiden 

lukumäärä 

Yhtiön 

osakkeiden 

lukumäärä 

tapahtuman 

jälkeen 

Osakepääoma 

tapahtuman 

jälkeen 

(tuhatta 

euroa) 

Kaupparekisterin 

rekisteröintipäivä 

 

 

16.2.2017 Maksuton osakeanti 

osakkeenomistajille 

2 408 324  

 

3 612 486 100 22.2.2017 

16.2.2017 Omien osakkeiden 

mitätöinti 

-97 950  

 

3 514 536 100 22.2.2017 

 

Maksuton osakeanti osakkeenomistajille / split 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 16.2.2017 maksuttomasta osakeannista, jossa osakkeenomistajille annettiin 

maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin olemassa olevaa osaketta kohti annettiin 

kaksi (2) uutta osaketta. Päätöksen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi 1 204 162 osakkeesta  

3 612 486 osakkeeseen. 

Omien osakkeiden mitätöinti 

Yhtiön hallitus päätti 16.2.2017 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöinnistä, jonka seurauksena mitätöitiin 

97 950 Osaketta. Tämän toimenpiteen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Yhtiöesitteen päivämäärällä on 3 514 536 

osaketta 

Yllä kuvattuja Yhtiön osakkeenomistajille suunnattua maksutonta osakeantia ja omien osakkeiden mitätöintiä lukuun 

ottamatta Yhtiön osakkeiden lukumäärässä ei ole tapahtunut muutoksia kahden viimeisen tilikauden ja kuluvan tilikauden 

aikana. Yhtiön osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia kahden viimeisen tilikauden ja kuluvan tilikauden aikana. 

Suunnattu osakeanti 

Yllä esitettyjen tapahtumien lisäksi Yhtiön hallitus päätti 29.1.2015 yhtiökokouksen sille 29.4.2014 antaman valtuutuksen 

perusteella maksullisesta suunnatusta osakeannista, jossa kolmelle Yhtiön palveluksessa olevalle henkilölle (joista kaksi 

Yhtiön johtoryhmän jäseniä) tarjottiin merkittäviksi yhteensä 45 000 Yhtiön hallussa olevaa B-osaketta, 15 000 osaketta 

per henkilö. Osakkeista maksettu merkintähinta oli 1,30 euroa osakkeelta, eli yhteensä 58,5 tuhatta euroa. Merkintähinta 

kirjattiin osakkeiden hankintamenoa vastaavalta osalta voittovaroihin ja sen ylittävältä osalta sijoitetun vapaan pääoman 

rahastoon. 
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Hallitukselle annetut valtuutukset  

Valtuutus päättää Yhtiön Osakkeiden listaamisesta 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous päätti 20.1.2017 valtuuttaa hallituksen tekemään kaikki kaupankäynnin kohteeksi 

hakemista ja First North -listautumista koskevat muut päätökset sekä toteuttamaan kaupankäynnin kohteeksi hakemiseen 

ja listautumiseen liittyvät päätökset tai päättämään niiden toteuttamatta jättämisestä.   

Valtuutus päättää osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.2.2017 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai 

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa 

ja Yhtiön omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien 

osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 600 000 kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa 

osakkeenomistajien mukaisesta etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita edellyttäen, että siihen on Yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy, kuten Yhtiön First North -listautumisen toteuttaminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena 

mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai investointien rahoittaminen. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa optio-oikeuksia sekä muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä 

oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Yhtiön hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää osakeannin muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 

seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja päättyy viimeistään 30.6.2018. Yhtiön hallitus päätti 16.3.2017 valtuutuksen 

perusteella Listautumisannista kohdassa ”Listautumisannin ehdot” kuvatulla tavalla.  

Valtuutus päättää Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 16.2.2017 valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta 

yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään kymmenesosa (1/10) Yhtiön 

omista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista Yhtiön omien osakkeiden hankinnan ehdoista 

ja siten myös oikeuden hankkia Yhtiön omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa 

suhteessa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi yrityskauppojen tai muiden 

järjestelyjen rahoittamiseen tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan 

myös hankkia käytettäväksi yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä. Omien osakkeiden hankintaan on käytettävä 

yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden hankintahinnasta. Hankintahinnan tulee 

kuitenkin olla vähintään kymmenen eurosenttiä (0,10 €) ja enintään 10 euroa, tai mikäli yhtiön osakkeet ovat 

monenkeskisen kaupankäynnin kohteena, hankintahetken markkinahintaan monenkeskisessä kaupankäynnissä tai 

markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja päättyy 

viimeistään 30.6.2018.  

Optio-oikeudet 2017 

Yhtiön hallitus on 16.3.2017 päättänyt yhtiökokouksen 16.2.2017 antaman valtuutuksen nojalla enintään 18 750 optio-

oikeuden antamisesta Konsernin palveluksessa oleville henkilöille. Optio-oikeudet on merkitty tunnuksella 2017. Optio-

oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi 

henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeudet 2017 on varattu Henkilöstöannissa Tarjottavia 

Osakkeita hyväksytysti merkinneille Konsernin palveluksessa oleville henkilöille siten, että Henkilöstöannissa kutakin 

neljää (4) merkittyä ja saatua osaketta kohden saa yhden (1) optio-oikeuden.  Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään 

yhteensä enintään 18 750 Yhtiön uutta tai olemassa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 

merkintäaika on 1.5.2020–30.4.2021. 

Osakekohtainen merkintähinta optio-oikeudella on Yleisö- ja Instituutioannin Merkintähinta 7,65 euroa. Merkintähintaa 

alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja muun varojen jaon määrällä. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta ja optio-oikeuksien saamista koskevista mahdollisista lisäehdoista. 
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Suurimmat osakkeenomistajat  

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön kymmenen (10) suurinta osakkeenomistajaa omistusosuuksineen ennen 

Listautumisantia ja välittömästi Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet 

merkitään ja myydään täysimääräisesti, ja että Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat eivät merkitse tai osta 

Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita.  

Osakkeenomistaja 

Ennen listautumisantia Listautumisannin jälkeen 

Osakkeiden 

lukumäärä 

Osuus osakkeista 

ja äänistä, % 

Osakkeiden 

lukumäärä 

Osuus osakkeista 

ja äänistä, % 

Hypericus AB1 656 250 18,67 656 250 16,81  

Janson Mårten 656 250 18,67 525 750 13,47  

Placereri AB2 656 250 18,67 656 250 16,81  

Saarikko Janson Marianne 656 250 18,67 525 750 13,47  

Lindfors Arto 225 000 6,40 225 000 5,76  

Vartia Jorma 150 000 4,27 150 000 3,84  

Vainio Salla 120 000 3,41  120 000 3,07  

Hyvärinen Erkki 91 989 2,62 91 989 2,36  

Ruisaho Petri 55 653 1,58 55 653 1,43  

Ala-Sippola Janne 51 501 1,47 51 501 1,32  

Yhteensä 3 319 143 94,44 3 058 143 78,32  

 

Neljä suurinta osakasta omistavat 74,7 prosenttia Yhtiöstä. Yhtiöllä oli Yhtiöesitteen päivämäärällä yhteensä 44 

osakkeenomistajaa. 

Yhtiön tiedossa ei ole, että kenelläkään osakkeenomistajalla olisi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 pykälän mukainen 

määräysvalta Yhtiössä.  

Hyväksytty Neuvonantaja ei omista Yhtiön osakkeita.  

Laimentuminen  

Listautumisannissa liikkeeseen laskettavien Antiosakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10,0 prosenttia Yhtiön 

Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa 

tarjottavat Antiosakkeet merkitään. Olettaen, että nykyinen osakkeenomistaja ei merkitse Tarjottavia Osakkeita 

Listautumisannissa, tämän suhteellinen osakeomistus vähenee samassa suhteessa. Mikäli Yhtiön nykyiset 

osakkeenomistajat eivät merkitse Tarjottavia Osakkeita, nykyisten osakkeenomistajien omistus vähenee 83,3 prosenttiin 

olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet merkitään ja myydään täysimääräisesti.  

Yhteenveto osakkeisiin liittyvistä oikeuksista  

Osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain, muun Suomessa voimassa olevan 

lainsäädännön sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan.  

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita osakeomistustensa suhteessa. 

Osakkeenomistajalle kuuluvasta merkintäetuoikeudesta voidaan kuitenkin poiketa, jos siihen on yhtiön kannalta painava 

taloudellinen syy. Päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttää, että osakkeenomistajat, 

joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä 

kannattaneet.  

Yhtiön ulkomaiset osakkeenomistajat eivät kuitenkaan välttämättä voi käyttää merkintäetuoikeuksiaan kotimaassaan 

voimassa olevien lakien ja määräysten vuoksi. Tämä rajoitus saattaa laimentaa näiden osakkeenomistajien omistusosuutta 

Yhtiössä, jos Yhtiö tulevaisuudessa tarjoaa osakkeitaan merkittäväksi osakkeenomistajilleen heidän omistustensa 

suhteessa.  

                                                                    
1 Johan Hammarénin määräysvaltayhteisö. 
2 Timo Lapin määräysvaltayhteisö. 
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Yhtiökokoukset  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiön 

yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden 

kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.  

Yhtiökokous päättää muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, osinkojen jakamisesta ja hallituksen jäsenten ja 

tilintarkastajan valitsemisesta sekä heidän palkkioistaan. Yhtiökokous päättää myös vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun 

hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) 

prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.  

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous kutsutaan koolle kutsulla osakeyhtiölain määräaikojen mukaisesti. Oikeus 

osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä edellyttää, että osakkeenomistaja on rekisteröity Euroclear Finland 

ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä). 

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä 

osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana 

ajankohtana, joka on lain mukaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tällainen ilmoitus tilapäisestä 

rekisteröinnistä katsotaan hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Yhtiökokouksen päätösvaltaisuus ei edellytä tietyn osakemäärän olevan edustettuna kokouksessa tiettyjä osakeyhtiölaissa 

määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.  

Äänioikeus  

Kukin Osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää 

siellä osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon yllä esitetyllä tavalla. 

Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai 

valtuutetun asiamiehen välityksellä.  

Yhtiökokouksessa useimmat päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten 

yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja 

päätökset Yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta ja purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä 

annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset, kuten osakkeenomistajien 

omistusosuuksista poikkeava osakkeiden pakollinen lunastaminen Yhtiölle, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien 

hyväksyntää.  

Osingot ja muu voitonjako  

Kaikki Yhtiön Osakkeet, mukaan lukien Listautumisannissa annettavat Tarjottavat Osakkeet, tuottavat yhtäläiset oikeudet 

osinkoon ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa).  

Suomessa vallitsevan markkinakäytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoa pääsääntöisesti 

vain kerran vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä 

osingonjaosta Yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako voi kuitenkin 

perustua myös kesken tilikauden tätä tarkoitusta varten laadittuun hyväksyttyyn tilinpäätökseen. Yhtiökokous voi myös 

valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta. Päätös on voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 

alkuun asti.  

Yhtiökokouksen päättämän osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainitsemaa määrää. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeista, voivat 

kuitenkin varsinaisessa yhtiökokouksessa osingonjakoehdotuksesta huolimatta vaatia, että määriteltyjen jakokelpoisten 

varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet edellisen tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen 

mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin vaatia osinkoina 

maksettavaksi enintään kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään 

tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.  

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä 

määritettäessä jakokelpoisten varojen määrää. Sidottu oma pääoma koostuu osakepääomasta, arvonkorotusrahastosta, 

käyvän arvon rahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta. Myös ylikurssirahasto ja vararahasto kuuluvat sidottuun omaan 

pääomaan. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen pääomaan. Osinko ei saa ylittää jakopäätöksen perusteena 

olevan yhtiön vahvistetun tilinpäätöksen osoittamia jakokelpoisia varoja, joista on vähennetty yhtiöjärjestyksen 
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mahdollisen määräyksen mukainen jakamatta jätettävä määrä. Aiempien tilikausien tappiot ja aiemmin samalla 

tilikaudella jaetut osingot vähentävät jakokelpoisten varojen määrää.  

Yhtiön taloudellisessa asemassa edellisen tilinpäätöksen laatimisen jälkeen tapahtuneet merkittävät muutokset on otettava 

huomioon osingonjaosta päätettäessä. Jaettavan osingon määrä riippuu aina yhtiön maksukykyisyyden säilymisestä 

osingonjaon jälkeen. Osinkoa ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää, että yhtiö on maksukyvytön 

tai että osingonjako aiheuttaa yhtiön maksukyvyttömyyden.  

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakasluetteloon osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finlandin asianomaisen tilinhoitajayhteisön välityksellä. Oikeus 

osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksun eräpäivästä. Muun vapaan oman pääoman jakaminen tapahtuu 

pääpiirteissään edellä osingonjaosta sanottua vastaavalla tavalla.  

 Lunastusvelvollisuus  

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistus ylittää yhdeksän kymmenesosaa yhtiön osakkeista ja äänistä, on 

oikeutettu lunastamaan yhtiön jäljellä olevat osakkeet muilta osakkeenomistajilta käypään hintaan. Lisäksi 

osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen 

oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. 
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VEROTUS  

Yleistä 
 

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Yhtiöesitteen 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 elinkeinotoimintaa harjoittaviin luonnollisiin henkilöihin, erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin 

väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin taikka avoimiin yhtiöihin tai 

kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Yleinen verovelvollisuus Suomessa 

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan Suomen verotuksessa eri tavoin. Yleisesti 

verovelvolliset ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan.  

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee täällä yli 

kuuden (6) kuukauden ajan tai hänellä on täällä vakituinen asunto ja koti. Myös ulkomaille muuttanutta Suomen 

kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen (3) seuraavan vuoden ajan, ellei hän 

osoita, ettei hänellä ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen.  

Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia. 

Luonnollisten henkilöiden ansiotuloa verotetaan progressiivisen verokannan mukaan. Yhteisöverokanta on Suomessa tällä 

hetkellä 20 prosenttia. Suomalaisen yhteisön verotettava tulo määritetään erikseen elinkeinotoiminnan, muun toiminnan 

ja maatalouden tulolähteiden osalta (joista viimeisintä ei käsitellä lainkaan tässä yhteenvedossa). Rajanvetoa omaisuuden 

ja tulon kuulumiselle elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan tulolähteisiin ei käsitellä tässä yhteydessä.  

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotus 

Osingot 

Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan Suomessa julkisesti 

noteeratun yhtiön maksamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Pääomatuloa verotetaan kiinteällä 30 prosentin verokannalla 30 tuhanteen euroon asti ja sen ylittävältä osuudelta 34 

prosentin verokannalla.  

Kun julkisesti noteerattu yhtiö jakaa osinkoa henkilölle, sen on tehtävä jakamastaan osingosta ennakonpidätys (tällä 

hetkellä määrältään 25,5 prosenttia). Yhtiön pidättämä vero luetaan osingonsaajan hyväksi verovuoden lopullisessa 

verotuksessa. Henkilön on tarkistettava esitäytetyltä veroilmoitukseltaan verovuonna saamansa osinkotulot ja tarvittaessa 

korjattava osinkotulojen ja ennakonpidätysten oikeat määrät veroilmoitukselleen. Osingon ollessa enintään 20 euroa ei 

suoriteta ennakonpidätystä. Jos ennakonpidätys ei kata osingosta suoritettavan veron määrää, luonnollinen henkilö voi 

välttyä jäännösveron korolta maksamalla ennakon täydennysmaksua osingon maksuvuotta seuraavan vuoden tammikuun 

loppuun mennessä. 

Luovutusvoitot ja -tappiot 

Jos osakkeiden myyntihinta ylittää osakkeiden hankintamenon ja myynnistä aiheutuneet menot, syntyy luovutusvoitto. 

Osakkeiden myynnistä syntynyt luovutusvoitto on Suomessa yleisesti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle 

veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan 30 tuhanteen euroon asti ja sen ylittävältä 

osuudelta 34 prosentin verokannalla.   
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Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osakkeista saama luovutusvoitto ei kuitenkaan 

ole verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 

euroa. Vastaavassa tilanteessa luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen.  

Jos osakkeiden myyntihinta alittaa osakkeiden hankintamenon ja myynnistä aiheutuneet menot, syntyy luovutustappio. 

Suomessa yleisesti verovelvollinen voi vähentää luovutustappiot luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä seuraavana 

vuotena sitä mukaa kuin luovutusvoittoa kertyy. Ennen vuotta 2016 muodostuneita luovutustappioita ei saa vähentää 

muista tuloista kuin luovutusvoitoista, eikä niitä oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää vahvistettaessa.  

Vuodesta 2016 alkaen luonnollisten henkilöiden luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista. 

Toissijaisesti tällaiset luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoittojen kokonaan tai osin puuttuessa myös muista 

pääomatuloista. Tappio vähennetään pääomatulosta, josta on jo vähennetty tulon hankinnasta ja säilyttämisestä 

aiheutuneet luonnolliset vähennykset kuten esim. omaisuudenhoitopalkkiot. Jos luovutustappiota jää tämänkin jälkeen 

vähentämättä, vahvistetaan jäännös verovuoden luovutustappioksi, joka on vähennettävissä viitenä seuraavana vuotena 

luovutusvoitoista ja muista pääomatuloista. Luovutustappiota ei oteta huomioon pääomatulolajin alijäämää 

vahvistettaessa eikä niiden perusteella saa ansiotuloista vähennettävää alijäämähyvitystä.  

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. Jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, on 

hankintameno-olettama 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen 

hankintamenon sijasta, ei voiton hankkimisesta aiheutuneita menoja voi vähentää.  Jos osakkeet on hankittu usealla eri 

saannolla, lasketaan luovutusvoitto jokaiselle saannolle erikseen.  

Suomalaisten yhteisöjen verotus 

Osingot 

Julkisesti noteeratulla yhtiöllä tarkoitetaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena: 

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012, muutoksineen) tarkoitetulla säännellyllä 

markkinalla; 

• muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla ETA-alueen ulkopuolella; tai 

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 

edellyttäen, että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.  

First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, joten Yhtiön osinkotulojen verotukseen 

soveltuvat säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista. 

Julkisesti noteeratun yhtiön saamat osingot toiselta julkisesti noteeratulta yhtiöltä ovat pääsääntöisesti verovapaita.  

Jos osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, sen julkisesti noteeratulta yhtiöltä saamat osingot ovat 

veronalaista tuloa, jos osingonsaaja ei omista suoraan vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan yhtiön osakepääomasta. 

Jos suora omistus julkisesti noteeratusta osinkoa jakavasta yhtiöstä on osinkoa jaettaessa vähintään 10 prosenttia, on 

osinko verovapaata tuloa.  

Mikäli kyse on kuitenkin osingonsaajan (julkisesti noteerattu tai noteeraamaton yhtiö) sijoitusomaisuuteen kuuluvista 

suomalaisen yhtiön osakkeista, saadusta osingosta 75 prosenttia on veronalaista tuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. 

Sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla. 

Suomalaisen julkisesti noteeratun yhtiön ns. sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (SVOP-rahastosta) jaettuja 

varoja käsitellään verotusta toimitettaessa osinkotuloina. 

Luovutusvoitot ja -tappiot 

Osakkeiden luovutusten ja arvonalentumisten verotuskohtelu riippuu osakkeiden omaisuuslajista.  

Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa, jota verotetaan 20 prosentin 

yhteisöverokannalla. Alla tarkempi läpikäynti omaisuuslajeittain. 

Elinkeinotoimintaan kuuluvien vaihto-omaisuusosakkeiden luovutushinta lasketaan osaksi elinkeinotoiminnan tuloa. 

Luovutushinta on sen verovuoden tuottoa ja verotuksessa poistamaton hankintameno sen verovuoden kulua, jonka aikana 
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vaihto-omaisuus on luovutettu, kulutettu tai muuten menetetty. Vaihto-omaisuusosakkeiden osalta tulee noudattaa ns. 

varovaisuuden periaatetta, jonka perusteella vaihto-omaisuusosakkeista on tehtävä hinnanlaskuvähennys, jos osakkeiden 

tilinpäätöspäivän ostokurssi alittaa alkuperäisen hankintamenon.  Mikäli tehty hinnanlaskuvähennys osoittautuu 

myöhempänä verovuotena aiheettomaksi, on tehtyä hinnanlaskuvähennystä vastaava osuus tuloutettava takaisin. Siten 

vaihto-omaisuusosakkeiden verotuksessa poistamaton hankintameno sekä muut luovutukseen liittyvät vähennyskelpoiset 

menot tulevat vähennetyksi osana luovutusta elinkeinotoiminnan tuloa laskettaessa.    

Verotuksessa rahoitusomaisuuden osalta ei käytetä käsitteitä hankintameno ja luovutushinta. Elinkeinoverolaissa 

rahoitusomaisuudesta saadut voitot on säädetty veronalaisiksi. Rahoitusomaisuudella ei ole vähennyskelpoista 

hankintamenoa; menetysten vähentämisestä on säädetty erikseen. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden 

arvonalentumisen hyväksyminen verotuksessa vähennyskelpoiseksi edellyttää arvonalentumisen lopullisuutta.   

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntyvä voitto on veronalaista tuloa ja tappio vähennyskelpoinen, jos 

käyttöomaisuusosakkeiden verovapausedellytykset eivät täyty. Tällaisessa tapauksessa osakkeiden luovutushinta 

lasketaan osaksi yhtiön elinkeinotoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden hankintameno on vähennyskelpoinen meno 

kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden luovutuksen yhteydessä. Mikäli luovutuksesta realisoituu luovutustappio, ei se 

ole vähennyskelpoinen suoraan elinkeinotulosta, vaan luovutustappio on vähennettävissä vain käyttöomaisuuteen 

kuuluvien osakkeiden luovutuksesta saaduista veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna.  

Tiettyjen edellytysten täyttyessä suomalaisen osakeyhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitot ovat 

kuitenkin verovapaita ja vastaavasti luovutustappiot vähennyskelvottomia. Tällaisessa tilanteessa tulon hankkimisesta ja 

säilyttämisestä aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia vain verovapaan tulon ylittävältä osuudelta. Jos kyse on 

ulkomaisesta EU:n jäsenvaltiossa asuvasta yhtiöstä, johon sovelletaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklaa tai ns. 

verosopimusvaltioyhtiöstä, ja yhtiön osakkeet kuuluvat käyttöomaisuuteen, ovat osakkeet verovapaasti luovutettavissa, 

mikäli muut verovapausedellytykset täyttyvät. Sen sijaan mikäli luovutuksen kohteena on ulkomainen muu kuin EU:n 

jäsenvaltiossa tai verosopimusvaltiossa asuva yhtiö, on sen osakkeiden luovutusvoitot aina veronalaista tuloa ja 

luovutustappiot kokonaan vähennyskelvottomia, vaikka yhtiön osakkeet ovatkin käyttöomaisuutta ja verovapauden muut 

edellytykset täyttyisivätkin.  

Osakeyhtiön omien osakkeiden luovutushinnat ovat verovapaata tuloa. Vastaavasti yhtiön omien osakkeiden 

hankintahinta on vähennyskelvotonta menoa lukuun ottamatta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään liittyvää 

poikkeusta. Tämä koskee sekä yhtiön hankkimia tai lunastamia että myös yhtiön osakeannissa saamia omia osakkeita.  

Tuloverolain (1535/1992, muutoksineen) säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan 

tulolähteeseen (TVL-tulolähde) kuuluvan omaisuuden luovutuksesta. Muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvien 

osakkeiden luovutuksesta saadun voiton (tai tappion) määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään 

omaisuuden verotuksessa poistamatta oleva hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot. Muun toiminnan 

tulolähteeseen kuuluvat luovutustappiot ovat vähennettävissä vain samaan tulolähteeseen kuuluvista luovutusvoitoista 

tappiovuonna tai sitä seuraavien viiden vuoden aikana.  

Rajoitetusti verovelvollisten verotus Suomessa 

Jos henkilö tai yhtiö ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen, hän tai se on rajoitetusti verovelvollinen Suomessa.  

Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saaduista tuloista sekä rajoitetusti verovelvollisen Suomessa 

sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan liittyvistä tuloista.  

Verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja rajoitetusti verovelvollisen saaman 

tulon verottamista Suomessa.  

Luovutusvoitot ja -tappiot 

Irtaimen omaisuuden, kuten osakkeiden ja muiden arvopaperien, luovutuksesta saatua voittoa ei pidetä Suomesta saatuna, 

ellei kysymyksessä ole kiinteistöihin rinnastettavan asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeiden tai osuuksien luovutuksesta 

saatu voitto sellaisesta yhtiöstä, jonka kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta 

Suomessa olevasta kiinteistöstä. Muussa tapauksessa luovutusvoitto on Suomesta saatua ainoastaan, jos tulo liittyy 

Suomessa olevaan kiinteään toimipaikkaan. Verosopimukset syytä käydä läpi tapauskohtaisesti.    

Osingot 

Rajoitetusti verovelvolliset maksavat saamastaan osingosta veroa Suomeen ainoastaan, jos osinko on Suomesta saatua. 

Suomesta saaduksi tuloksi katsotaan osinko, joka on saatu suomalaiselta osakeyhtiöltä tai muulta yhteisöltä. Rajoitetusti 
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verovelvollisten Suomesta saamien osinkojen verotus toimitetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun 

lain, ns. lähdeverolain (627/1978) mukaan pääsääntöisesti lähdeverotuksena. Tämä merkitsee, että osingosta ei tarvitse 

antaa veroilmoitusta.  

Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle tai yhtiölle maksamasta osingosta on 

suomalainen osingonmaksaja velvollinen perimään soveltuvan lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä.  

Suomessa rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on tällä hetkellä 

30 prosenttia ja Suomessa rajoitetusti verovelvollisille yhteisöille maksettujen osinkojen lähdeveroprosentti on 20 

prosenttia alla kuvatuin poikkeuksin.  

Lähdeveroa ei peritä lainkaan osingoista, joiden saaja on niin sanotun emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, muutettuna 

direktiivillä 2013/13/EU) 2 artiklassa tarkoitettu EU:n jäsenvaltiossa asuva yhteisö, joka välittömästi omistaa vähintään 

10 prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.  

Lähdeveroa ei myöskään peritä osingosta, joka maksetaan Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle tuloverolain 33d §:n 4 

momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6a §:ssä tarkoitettua yhteisöä vastaavalle yhteisölle ja joka olisi 

verovapaa kyseisten säännösten mukaan, jos osinko maksettaisiin kotimaiselle yhteisölle. Verovapauden edellytyksenä on, 

että yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella ja että ns. virka-apudirektiivi (2011/16/EU) tai jokin sopimus virka-

avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota. Lisäksi edellytyksenä 

on, että lähdeveroa ei osingonsaajan selvityksen mukaan tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan 

asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.  

Edellä mainitusta poiketen osingosta peritään lähdeveroa 15 prosenttia, jos osinkoa jakavan yhteisön osakkeet kuuluvat 

Euroopan talousalueella sijaitsevan osingonsaajan sijoitusomaisuuteen eikä osingonsaaja ole emo- ja 

tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhtiö, joka omistaa osinkoa jaettaessa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia 

osinkoa maksavan yhteisön osakepääomasta ja ns. virka-apudirektiivi tai jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta 

veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota.  

Mikäli maiden välillä on voimassa oleva verosopimus, voi lähdevero alentua tai poistua verosopimuksen nojalla. 

Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle laissa määritellyn selvityksen kotipaikastaan ja muista 

verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi saada osingon sovellettavan verosopimuksen mukaisella 

lähdeveroprosentilla. Tulonsaaja voi hakea myös Verohallinnolta lähdeverokortin suoritusta varten.  

Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta peritään lähdeveroa 15 prosenttia, jos maksajalla tai 

tilinhoitajayhteisöllä on osingon maksuhetkellä luotettava tieto tulonsaajan verosopimusvaltiosta. Mikäli verosopimus 

edellyttää suurempaa prosenttia, peritään lähdeveroa verosopimuksessa mainitun verran, kun kyse on 

hallintarekisteröidystä osakkeesta ja sille maksettavasta osingosta. 

Mikäli osingonsaajana on Euroopan talousalueella asuva rajoitetusti verovelvollinen luonnollinen henkilö, hän voi tietyin 

edellytyksin vaatia, että suomalaisen yhteisön maksamien osinkojen verotus toimitetaan lähdeverotuksen sijasta 

verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaisessa järjestyksessä. Edellytyksenä on, että ns. virka-apudirektiivi tai 

jokin sopimus virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa Euroopan talousalueella koskee osingonsaajan kotivaltiota ja 

että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa Suomen ja osingonsaajan 

asuinvaltion välillä tehdyn verosopimuksen perusteella.  

Varainsiirtoverotus  

Varainsiirtoveroa (1,6 prosenttia hankintahinnasta) maksetaan pääsääntöisesti hankittaessa arvopapereita.  

Uusien osakkeiden merkintä ei ole kuitenkaan varainsiirtoveron alaista, koska osakemerkintää ei katsota 

varainsiirtoverolain (931/1996, muutoksineen) tarkoittamaksi luovutukseksi. Näin ollen, Tarjottavien Osakkeiden 

merkintä Listautumisannissa ei aiheuta Tarjottavia Osakkeita merkitseville varainsiirtoveroseuraamuksia. 

Osakkeiden listaamisen jälkeen hankittaessa Osakkeita luovutustoimin saattaa tulla kuitenkin maksettavaksi 

varainsiirtovero. Varainsiirtoveroa ei ole kuitenkaan suoritettava hankittaessa kiinteää rahavastiketta vastaan 

arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä. 

Tällaisina pidetään arvopapereita, jotka ovat kaupankäynnin kohteena: 

• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla; 

• säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla sellaisessa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa 

valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan yleissopimuksen; tai 
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• kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä 

edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön 

hakemuksesta tai sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä ja 

selvitystoiminnasta annetussa laissa (749/2012, muutoksineen) tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä 

vastaavaan ulkomaiseen rekisterijärjestelmään. 

Kuten edellä on todettu, on First North edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä, joten Osakkeiden 

ostaminen yllä tarkoitetun arvopaperivälittäjän välityksellä on lähtökohtaisesti vapautettu varainsiirtoverosta. 

Verovapauden edellytyksenä on kuitenkin edellä mainitun lisäksi, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena 

sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) tarkoitettu sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu 

sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä 

markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Lisäksi jos välittäjä tai kaupan toinen osapuoli ei ole suomalainen 

sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen Suomessa sijaitseva 

sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen 

veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta Verohallinnolle 

verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, muutoksineen) mukaisen vuosi-ilmoituksen.  

Verovapaus ei kuitenkaan koske luovutusta, jossa vastike muodostuu kokonaan tai osittain työpanoksesta.  

Verovapaus ei koske myöskään luovutusta, joka perustuu sellaiseen tarjoukseen, joka on tehty ennen kuin edellä tarkoitettu 

julkinen kaupankäynti on alkanut, ellei kyse ole listautumisen yhteydessä toteutettavaan osakeantiin välittömästi 

liittyvästä, yhdistettyyn osto- ja merkintätarjoukseen perustuvasta yhtiön vanhojen osakkeiden myynnistä, jossa 

luovutuksen kohde yksilöidään vasta kaupankäynnin alkamisen jälkeen ja kauppahinta vastaa uusista osakkeista 

suoritettavaa hintaa.  

Mikäli osakkeiden luovutus tehdään muulla tavalla kuin varainsiirtoverovapauden piirissä olevana kauppana ja joko myyjä 

tai ostaja tai molemmat ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia, ostajan on maksettava varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia 

luovutushinnasta. Alle 10 euron suuruista varainsiirtoveroa ei kuitenkaan ole suoritettava. Jos ostaja ei ole Suomessa 

yleisesti verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön suomalainen sivuliike 

tai -konttori, on myyjä velvollinen perimään veron ostajalta sekä antamaan varainsiirtoveroilmoituksen.  

Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaisen luottolaitoksen tai 

sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, ei luovutuksesta pääsääntöisesti peritä 

varainsiirtoveroa.  
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FONDIA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 

Alla on esitetty Fondia Oyj:n yhtiöjärjestys siinä muodossa kuin se on rekisteröitynä Patentti- ja rekisterihallituksen 

ylläpitämään kaupparekisteriin Yhtiöesitteen päivämäärällä. Fondia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 16.2.2017 päättänyt 

tietyistä muutoksista yhtiöjärjestykseen tähän yhtiöjärjestykseen. Katso lisätietoja alla kohdasta ” – Yhtiöjärjestyksen 

muutokset”. 

 

Fondia Oyj:n yhtiöjärjestys 

1 Yhtiön toiminimi 

Yhtiön toiminimi on Fondia Oyj, ruotsiksi Fondia Abp ja englanniksi Fondia Plc. 

 

2 Yhtiön kotipaikka 

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

 

3 Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on tarjota yrityksille tuotteistettuja hallinto- ja lakipalveluita sekä harjoittaa muuta liikkeenjohdon 

konsultointia. Yhtiö voi lisäksi tarjota käännöspalveluita. Yhtiö voi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä 

harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. 

 

4 Arvo-osuusjärjestelmä 

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumisajan jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. 

 

5 Hallitus 

Yhtiöllä on hallitus, johon valitaan vähintään yksi (1) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia 

jäseniä on vain yksi tai kaksi, hallitukseen valitaan myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten 

toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

 

6 Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä 

yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle. 

 

7 Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) 

viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla 

tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.  

 

8 Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämän päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä.  

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä 
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1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, 

2. tilintarkastuskertomus; 

 

päätettävä 

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, 

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta, sekä osingon jakamisesta, 

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, 

 

valittava 

7. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet sekä 

8. tilintarkastaja, 

 

käsiteltävä 

9. muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

9 Suostumuslauseke 

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta koskevasta 

ratkaisusta on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle kirjallisesti ilmoitettava hakijalle uhalla, 

että suostumus muuten katsotaan annetuksi. 

 

10 Lunastuslauseke 

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. Yhtiöllä ja osakkeiden 

omistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla. 

1. Lunastuslauseke koskee myös yhtiön osakkeenomistajien välisiä siirtoja. Lunastuslauseke ei kuitenkaan koske siirtoja, 

joissa yhtiö on siirtäjänä tai siirronsaajana. 

2. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä 

lunastusoikeuttaan. 

3. Lunastushinta on kymmenen eurosenttiä (0,10 e) osakkeelta. 

4. Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen 

siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää 

ensisijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoituksen tulee myös sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on 

tehtävä. Ilmoitus on toimitettava, kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan. 

5. Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kuuden (6) viikon kuluessa siitä, kun 

osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden 

saajalle kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. 

6. Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen 

halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet 

jaetaan arvalla. 

7. Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen 

esittämispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, 

lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle. 
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11 Välityslauseke 

Tämän yhtiöjärjestyksen ja tai osakeyhtiölain soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet, ratkaistaan lopullisesti 

välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen. 

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettely käydään suomeksi tai ruotsiksi, ellei joku osapuolista vaadi 

välimiesmenettelyn käymistä englanniksi. 

 

Yhtiöjärjestyksen muutokset 

Tämän Yhtiöesitteen päivämäärällä Yhtiön yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen (kohta 9) ja lunastuslausekkeen 

(kohta 10). Varsinainen yhtiökokous on 16.2.2017 päättänyt, että nämä kohdat poistetaan yhtiöjärjestyksestä ja poistamista 

koskevat yhtiöjärjestysmuutokset rekisteröidään, kun Yhtiön hallitus on päättänyt Listautumisannin toteuttamisesta ja 

Listautumisannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä. Mikäli listautuminen ei ole tapahtunut eikä muutosta ole 

rekisteröity 30.6.2017 mennessä, suostumus- ja lunastuslausekkeet jäävät Yhtiön yhtiöjärjestykseen. 
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Yhtiöesitteen voimassaoloaikana Yhtiön verkkosivustolla 

osoitteessa www.fondia.fi/ipo ja arkisin klo 9-16 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, 00120 Helsinki.  

• Yhtiön yhtiöjärjestys; 

• Fondian tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä 

tilikaudelta; 

• Fondian tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä 

tilikaudelta; 

• Yhtiöesite. 
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Fondia Oy
Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

TILINPAATOS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2015

SISALLYSLUETTELO SIVU

Toimintakertomus 1-2

Konsernitase 3-4

Konsernituloslaskeima 5

Konsernin rahoituslaskelma 6

Tase 7-8

Tuloslaskelma 9

Rahoituslaskelma 10

Tilinpaatoksen liitetiedot 11-16

Tilinpaatoksen paivays ja allekirjoitus 17

Tilinpaatosmerkinta 17

Luettelo kaytetyista kirjanpitokirjoista 18

Tositelajit ja sailyttamistapa 18

Tasekirja (KPL 3:8,1 §) on s~ilytett~v~ vahint~~n 10 vuotta tilikauden paattymisest~
(KPL 2:10.1 §)

Tilikauden tositeaineisto on sailytett~v~ v~hintaan 6 vuotta sen vuoden lopusta
jonka aikana tilikausi on paattynyt (KPL 2:10.2 §)

Tilinpa~toksen on laatinut:
Greenstep Oy
Auktorisoitu tilitoimisto
Tekniikantie 12,
02150 Espoo
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1

Toimintakertomus

Hallitus ja yrityksen johto

Tilikauden aikana yhtion hallituksessa ovat olleet jasenina Johan Hammaren, Marianne
Saarikko-Janson ja Josephine Mickwitz. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Petri
Niemi. Hallituksen kokouksiin ovat saannonmukaisesti osallistuneet myos yhtion
toimitusjohtaja Salla Vainio ja talous- ja rahoitusasioista vastaava Kirsi Untala. Konsernin
tilintarkastajana on toiminut Peter Ahman.

Operatiivisessa johtoryhmassa toimivat tilikauden aikana toimitusjohtajan lisaksi Tove
Flodgren Isakson (Ruotsin yhtion toimitusjohtaja), tiiminvetajat Erkki Hyvarinen, Petri
Ruisaho, Marten Janson ja Pirjo Valtanen seka Marianne Saarikko-Janson (Myynti ja
markkinointi, Pirta Karlsson (Fondians) ja Kirsi Untala (Talous ja rahoitus).

Henkilosto

Konsernin henkiloston lukumaara tilikauden alussa oli ioo ja paattyessa io2 tyontekijaa.
Koko konsernin keskimaarainen henkilostomaara oli ioi henkiloa. Ruotsin toimiston
tyontekijamaara oli vuoden lopussa 4.

Fondia Oy:ssa oli wonna 2oi5 keskimaarin 94 tyontekijaa. Lukuisat tyontekijat tekivat toita
osa-aikaisesti.

Eestin yhtiossa oli tilikauden lopussa nelja tyontekijaa.

Konsernissa maksettiin tilikaudella palkkoja ja palkkioita yhteensa ~ 957 80,06 euroa
siwkuluineen.
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2

Tilikauden voitto ja voitonjako

Fondia Oy:n tilikauden voitto on i 326 32i,6~ euroa. Konsernin tilikauden voitto oli

1254 928,92 euroa. Hallitus esittaa, etta osinkoina jaetaan o,625 euroa per osake eli

746 545,00 euroa.

Konsernirakenne

Fondia Oy on emoyhtio konsernissa, johon kuuluvat myos taysin omistetut tytaryhtiot Fondia

Legal Services AB ja Fondia Baltic OU.

Liiketoimintakatsaus ja yhtion tilanteeseen olennaisesti vaikuttavat asiat

Koko konsernin liikevaihto seka kannattavuus kehittyivat woden aikana positiivisesti.

Suomen yhtion liikevaihto ja kannattawus kehittyivat erityisen hyvin, Viron liiketoiminta

ylitti tavoitteet ja Ruotsissa liiketoiminta kehittyi kohti tavoitetasoa.

Vuoden 2oi5 aikana panostettiin kaswn ohella myos tuotekehitykseen ja erityisesti

tyovalineiden ja palveluiden digitalisointiin.

Merkittavimmat riskit ja epavarmuustekijat

Markkinatilanne on vaikeasti ennakoitava mutta Fondian jo varsin laaja asiakaskunta ja

monien toimialojen seka osaamisalueiden kattawus tuottaa tiettya tasapainoa. Yhtio uskoo

tilikaudella 2oi6 edelleen seka kaswn etta kannattavuuden positiiviseen kehirykseen
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Fondia Oy KONSERNITASE

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

Rahayksikko EURO 31.12.2015 31.12.2014

V A S T A A V A A

PYSYVAT VASTAAVAT
Aineettomat hyodykkeet

Kehittamismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkavaikutteiset menot

Aineelliset hyodykkeet
Koneet ja kalusto

PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSi4

11 754, 79 103 250, 38
4 611,62 0,00
99 554, 96 7 948, 95
115 921, 37 111 199, 33

101 507,81
101 507,81

71 605,60
71 605,60

217 429,18

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset
Pitkaaikaiset

Lainasaamiset
Muu4 saamiset

Saamiset
Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

182 804, 93

326 848,48 275 748,60
3 400, 00 0, 00

330 248,48 275 748,60

1 696 785,03 1 412 157,03
29 547,18 197 569, 07
128 770,63 141 566,31

1 855 102, 84 1 751 292,41

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSi4

2 743 285,07 904 841,52

4 928 636,39 2 931 882,53

3

VASTAAVAA YHTEENSA 5 146 065,57 3 114 687,46
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Fondia Oy KONSERNITASE

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

Rahayksikko EURO 31.12.2015 31.12.2014

V A S T A T T A V A A

OMA PAAOMA
Osakepaaoma 100 000,00 100 000,00
Sijoitetun vapaan Oman paaoman rahasto 307 195,90 272 994,59
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 491 600,18 367 436,15
Tilikauden voitto (tappio) 1 254 928,92 255 327,34
Muuntoerot 16 809,70 17 981,29

OMA PAAOMA YHTEENSA 2 170 534,70 1 013 739,37

VIERAS PAi40MA

Pitkaaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 50 998,00 71 810,00

50 998,00 71 810,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 20 812,00 20 812,00
Ennakkomaksut 6 934,00 939,20
Ostovelat 202 251,48 267 369,82
Muut velat 780 029,04 559 888,79
Siirtovelat 1 914 506,35 1 180 128,27

2 924 532,87 2 029 138,09

L!

VIERAS PAAOMA YHTEENSA 2 975 530,87 2 100 948,09

VASTATTAVAA YHTEENSA 5 146 065,57 3 114 687,46

F-32



Fondia Oy KONSERNI-

TULOSLASKELMA

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

5

01.01.2015 01.01.2014
Rahayksikko EURO - 31.12.2015 - 31.12.2014

LIIKEVAIHTO 12 939 742,23 11 416 392,01

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ulkopuoliset palvelut

Henkilostokulut
Palkat ja palkkiot
Henkilosivukulut

Elakekulut
Muut henkilosivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Konserniliikearvon poisto

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta
Konsolidoinnin kurssiero
Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIA

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAATOS-
SIIRTOJA JA VEROJA

Tuloverot
Tilikauden verot

124 364,59 218 916,08

-505 386,61 -435 068,82
-505 386,61 -435 068,82

-6 347 008,43 -5 970 737,90

-1271202,88 -1151776,10
-339 650,27 -328 985,50

-7 957 861,59 -7 451 499,50

-183 563,48
0, 00

-183 563,48

-149 668,58
-79 874,47

-229 543,05

-2 818 206, 56

1 599 088,59

8 042,09
-22, 70

-3 060 172,52

459 024,20

1 664,26
-29 858,75

-11 547,54 -9 847,04
-3 528,15 -38 041, 53

1 595 560,44 420 982,67

1 595 560,44 420 982,67

-340 631, 52 -165 655, 33
-340 631, 52 -165 655, 33

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 254 928,92 255 327,34
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Fondia Oy RAHOITUSLASKELMA 6

KONSERNI

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

01.01.2015 01.01.2014
Rahayksikko EURO - 31.12.2015 - 31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eria

Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
Muut tuotot, joihin ei liity maksua

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahavirta ennen kayttopaaoman muutosta

Kayttopaaoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisays (-) / vahennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisays (+) / vahennys (-)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja

Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Maksetut valittomat verot

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyodykkeisiin
Aineettomien ja aineellisten hyodykkeiden luovutustulot
Lainasaamisten takaisinmaksut
Myydyt tytaryhtioosakkeet

Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden myynti
Lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot
Pitkaaikainen vuokravakuus

Rahoituksen rahavirta (C)

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisays (+) / vahennys (-)

Rahavarat tilikauden alussa

Rahavarat tilikauden lopussa
Rahavarojen muutos

1 595 560,44 420 982,67

183 563,48 229 543,05
-1 194,29 -23 001,91

0,00 -127 511,20
3 528,15 38 041,54

1 781 457,78 538 054,15

-97 239,22 299 848,51

795 748,76 281 483,65
2 479 967,31 1 119 386,31

-11 593,21 733,17
1 470,88 -10 190,60

-240 939,82 -169 023,51
2 228 905,16 940 905,36

-218 187,73 -46 416,45
0,00 1 200,00

7 400,12 0,00
0,00 -175 813,91

-210 787,61 -221 030,36

0,00 0,00
-6 153,00 -43 688,98

0,00 14 999,40
-20 812,00 -34 112,00

-149 309,00 -73 668,40
-3 400,00 0,00

-179 674,00 -136 469,98

1 838 443,55 583 405,02

904 841,52 321 436,50
2 743 285,07 904 841,52
1 838 443,55 583 405,02
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Fondia Oy TASE 7

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki

Y-tunnus 0706964-1

Rahayksikko EURO

V A S T A A V A A

PYSYVAT VASTAAVAT
Aineettomat hyodykkeet

Kehittamismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkavaikutteiset menot

Aineelliset hyodykkeet
Koneet ja kalusto

Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissa

PYSYVAT VASTAAVAT YHTEENSi4

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset

Pitkaaikaiset
Saamiset saman konsernin yrityksilta
Lainasaamiset
Muut saamiset

Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksilta
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSA

VASTAAVAA YHTEENSA

31.12.2015 31.12.2014

11 754,79 103 250,38
4 611,62 0,00
99 554,96 7 948,95
115 921, 37 111 199, 33

100 921, 98 71 605, 60
100 921, 98 71 605, 60

914 542, 71 481 294, 58
914 542, 71 481 294, 58

1 131 386, 06 664 099, 51

125 339,92 463 588,05
326 848,48 275 748,60
3 400,00 0,00

455 588,40 739 336,65

1 641 923, 52 1 341 295, 66
5 324,47 53 730,39
17 398,23 181 659,30
100 825,29 128 325,08

1 765 471,51 1 705 010,43

2 653 259,57 826 296,09

4 874 319,48 3 270 643,17

6 005 705,54 3 934 742,68
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Fondia Oy TASE

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus0706964-1

Rahayksikko EURO 31.12.2015 31.12.2014

V A S T A T T A V A A

OMA PAAOMA
Osakepaaoma
Sijoitetun vapaan oman paaoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

OMA Pi4AOMA YHTEENSA

100 000,00
307 195, 90

1 404 515,76
1 326 321, 67

3 138 033,33

VIERAS PAi40MA

Pitkaaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta

100 000,00
272 994,59

1 070 396,65
465 282,42

1 908 673,66

50 998,00 71 810,00
50 998,00 71 810,00

Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot

Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat

20 812,00 20 812,00
6 934,00 939,20

196 517,32 255 574,69
4 709,00 12 057,84

717 026,44 516 694,28
1 870 675,45 1 148 181,01
2 816 674,21 1 954 259,02

VIERAS PAAOMA YHTEENSA 2 867 672,21 2 026 069,02

8

VASTATTAVAA YHTEENSi4 6 005 705,54 3 934 742,68
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Fondia Oy TULOSLASKELMA 9

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

01.01.2015 01.01.2014
Rahayksikko EURO - 31.12.2015 - 31.12.2014

LIIKEVAIHTO 12 324 432,69 10 404 411,00

Liiketoiminnan muut tuotot

Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut

102 522,91 64 526,58

0, 00 -353,14
-567 461,60 -322 495,25
-567 461,60 -322 848,39

Henkilostokulut
Palkat ja palkkiot
Henkilosivukulut

Elakekulut
Muut henkilosivukulut

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot

Liiketoiminnan muut kulut

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksilta
Muilta

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIi4

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPAi4TOS-
SIIRTOJA JA VEROJA

Tuloverot

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-5 924 765,40 -5 302 709,47

-1 148 276,63 -991 215,37
-269 788,75 -232 382,93

-7 342 830,78 -6 526 307,77

-183 533,48 -127 313,98
-183 533,48 -127 313,98

-2 662 764,67 -2 771 745,10

1 670 365,07 720 722,34

0,00 12 561,47
7 941,81 973,64

-11 353,69 -103 319,70
-3 411,88 -89 784,59

1 666 953,19 630 937,75

1 666 953,19 630 937,75

-340 631,52 -165 655,33

1 326 321,67 465 282,42
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Fondia Oy RAHOITUSLASKELMA 10

Lonnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Y-tunnus 0706964-1

01.01.2015 01.01.2014
Rahayksikko EURO - 31.12.2015 - 31.12.2014

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (-tappio) ennen satunnaisia eria

Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja -kulut

Rahavirta ennen kayttopaaoman muutosta

Kayttopaaoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisays (-) / vahennys (+)
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisays (+) / vahennys (-)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseria ja veroja

Maksetut korot ja muut rahoituskulut
Saadut korot ja muut rahoitustuotot
Maksetut valittomat verot

Liiketoiminnan rahavirta

Investointien rahavirta:

1 666 953,19 630 937,75
0,00

183 533,48 127 313,98
3 411, 88 89 819, 59

1 853 898,55 848 071,32

-103 889,87 224 070,46

762 769,16 283 538,24
2 512 777,84 1 355 680,02

-11 399,36 -10 285,90
1 370,60 12 982,00

-240 939,82 -169 023,51
2 261 809,26 1 189 352,61

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyodykkeisiin -217 571,90 -46 416,45
Aineettomien ja aineellisten hyodykkeiden luovutustulot 0,00 1 200,00
Myonnetyt lainat -45 000,00 -487 500,00
Myonnettyjen lainojen takaisin maksut 7 400,12 14 313,64

Investointien rahavirta -255 171,78 -518 402,81

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta
Omien osakkeiden myynti
Osingonjako
Lainojen takaisin maksut
Pitkaaikainen vuokravakuus

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos lisays (+) / vahennys (-)

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Rahavarojen muutos

-6 153,00 -43 688,98
0,00 14 999,40

-149 309,00 -73 668,40
-20 812,00 -20 812,00
-3 400,00 0,00

-179 674,00 -123 169,98

1 826 963,48 547 779,82

826 296,09 278 516,27
2 653 259,57 826 296,09
1 826 963,48 547 779,82
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TILINPi4i4TOKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Konsernitilinp~atoksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinp~~tSksen laajuus

Konsernitilinp~~ttSkseen sis~ltyv~t emoyhtit~ Fondia Oy:n lis~ksi tyt~ryritykset Fondia Legal Services Ab ja Fondia Baltic Ou.

Fondia Oy omistaa n~m2 molemmat tyt~ryhtiot 100%.

Konsernitilinp~atoksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinp~~tos on laadittu hankintamenomenetelmalla. Kaikki konsernin sis~iset tapahtumat, keskinaiset omistukset,

saamiset seka velat on eliminoitu.

Ulkomaisen tyt~ryhtion tuloslaskelma on muutettu Suomen rahan m~ar~iseksi tilikauden keskikurssiin

ja tase on muutettu Suomen rahan maaraiseksi tilinpaatospaivan kurssiin.

Konsernitilinp~~itoksen arvostusperiaatteet ja -menetelmat

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyodykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla

vahennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyodykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vahennettyyn

muuttuvaan hankintamenoonsa.

Konsernitilinpaatoksen jaksotusperiaatteet ja -menetelmat

Konsernin pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyt5dykkeiden hankintamenot poistetaan

ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa.

Konsernin suunnitelman mukaisten poistojen pe~usteet ja muutokset

Hyodykeryhm~

Aineettomat hytidykkeet

Kehitt~mismenot

Muut aineettomat oikeudet

Muut pitkavaikutteiset menot

Liikearvo

Konserniliikearvo

Aineelliset hyodykkeet

Koneet ja kalusto

Arvioitu pitoaika

3 vuotta

3 vuotta

3 ja 5 vuotta

5 vuotta

5 vuotta

tasapoisto

tasapoisto

tasapoisto

tasapoisto

tasapoisto

menoja~nnospoisto 25%

Kehittamismenojen poistoaikaa on lyhennetty 5 vuodesta 3 vuoteen vastaamaan uusien kehittamisprojektien

poistosuunnitelmaa. Muissa poistoperusteissa ei ole muutoksia.

Tilinp~~tbksen laatimisperiaatteet

Arvostusperiaatteet ja -menetelmfit

Yhtion pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyodykkeet on arvostettu suunnitelman mukaisilla poistoilla

vahennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyodykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vahennettyyn

muuttuvaan hankintamenoonsa.

Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina-ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tata alhaisempaan

todennakbiseen arvoonsa.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelm~t

Poistoprosentti

11

Yhtidn pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hytidykkeiden hankintamenot poistetaan

ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa.

Hyodykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen k~ytttlaika on alle kolme vuotta, sek~ pienhankinnat on kirjattu

kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.
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Emon suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja muutokset

Hyodykeryhma Arvioitu pitoaika Poistoprosentti/poistomenetelma

Aineettomat hyt~dykkeet

Kehittamismenot 3 vuotta tasapoisto

Muut aineettomat oikeudet 3 vuotta tasapoisto

Muut pitkavaikutteiset menot 3 ja 5 vuotta tasapoisto

Aineelliset hybdykkeet

Koneetja kalusto menoj~~nnt~spoisto 25%

Kehitt~mismenojen poistoaikaa on lyhennetty 5 vuodesta 3 vuoteen vastaamaan uusien kehittamisprojektien

poistosuunnitelmaa. Muissa poistoperusteissa ei ole muutoksia.

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Liikevaihdon jakautuminen Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Suomi 12 282 528,19 10 960 117,63 12 324 432,69 10 404 411,11
Ruotsi 151386,82 397111,80
Baltia 505 827,22 59 162,58
Yhteensa 12 939 742,23 11 416 392,01 12 324 432,69 10 404 411,11

Liiketoiminnan muut tuotot Konsemi Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Vuokratuotot 72 136,00 39 859,00 72 136,00 39 859,00
Myyntivoitto tytaryhtidosakkeet 0,00 130 863,40 0,00 0,00
Muut tuotot 52 228,59 48 193,68 30 386,91 24 667,58
Yhteens~ 124 364,59 218 916,08 102 522,91 64 526,58

Poistot ja arvonalentumiset Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Aineettomat hySdykkeet
Kehittamismenot 91 495,59 58 923,35 91 495,59 46 395,55
Aineettomat oikeudet 2 305,81 0,00 2 305,81 0,00
Liikearvo 0,00 9 826,80 0,00 0,00
Konserniliikearvo 0,00 79 874,47 0,00 0,00
Muut pitkavaikutteiset menot 56 091,42 57 049,90 56 091,42 57 049,90
Aineettomat hybdykkeet yhteensa 149 892,82 205 674,52 149 892,82 103445,45

Aineelliset hyodykkeet
Koneet ja kalusto 33 670,66 23 868,53 33 640,66 23 868,53
Aineelliset hyodykkeet yhteens~ 33 670,66 23 868,53 33 640,66 23 868,53

Yhteensa 183 563,48 229 543,05 183 533,48 127 313,98

Rahoitustuotot ja -kulut Konsemi Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Korkotuoto konserniyrityksilt~ 0,00 0,00 0,00 12 561,47

Korkotuotot muiita 7 903,95 1 664,26 7 901,81 973,64
Muut rahoitustuotot 138,14 0,00 40,00 0,00

Konsolidoinnin kurssiero -22,70 -29 858,75 0,00 0,00

Korkokulut muille -9 260,83 -8 556,76 -9 160,10 -8 064,52
Muut rahoituskulut -2 286,71 -1 290,29 -2 193,59 -95 255,18
Yhteens~ -3 528,15 -38 041,54 -3 411,88 -89 784,59

12
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TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Aineettomat hySdykkeet Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Kehitt~mismenot
Alkusaldo 1.1. 103 250,38 157 842,36 103 250,38 120 258,96
Lis~ykset tilikauden aikana 0,00 29 386,97 0,00 29 386,97
Vahennykset tilikauden aikana 0,00 -25 055,60 0,00 0,00
Poistot tilikauden aikana -91 495,59 -58 923,35 -91 495,59 -46 395,55
Loppusaldo 31.12. 11 754,79 103 250,38 11 754,79 103 250,38

Aineettomat oikeudet
Alkusaldo 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00
Lisaykset tilikauden aikana 6 917,43 0,00 6 917,43 0,00
V~hennykset tilikauden aikana 0,00 0,00 0,00 0,00
Poistot tilikauden aikana -2 305,81 0,00 -2 305,81 0,00
Loppusaldo 31.12. 4 611,62 0,00 4 611,62 0,00

Liikearvo
Alkusaldo 1.1. 0,00 17 196,90
Lis~ykset tilikauden aikana 0,00 0,00
V~hennykset tilikauden aikana 0,00 -7 370,10
Poistot tilikauden aikana 0,00 -9 826,80
Loppusaldo 31.12. 0,00 0,00

Konserniliikearvo
Alkusaldo 1.1. 0,00 177 033,27
Lis~ykset tilikauden aikana 0,00 0,00
Vahennykset tilikauden aikana 0,00 -97 158,80
Poistot tilikauden aikana 0,00 -79 874,47
Loppusaldo 31.12. 0,00 0,00

Muut pitkavaikutteiset menot
Alkusaldo 1.1. 7 948,95 63 363,85 7 948,95 63 363,85
Lisaykset tilikauden aikana 147 697,43 1 635,00 147 697,43 1 635,00
Poistot tilikauden aikana -56 091,42 -57 049,90 -56 091,42 -57 049,90
Loppusaldo 31.12. 99 554,96 7 948,95 99 554,96 7 948,95

Aineettomat hyodykkeet yhteens~ 115 921,37 711 199,33 115 921,37 111 199,33

Aineelliset hyodykkeet

Koneet ja kalusto
Alkusaldo 1.1. 71 605,60 81 279,65 71 605,60 81 279,65
Lisaykset tilikauden aikana 63 572,87 15 394,48 62 957,04 15 394,48
Vahennykset tilikauden aikana 0,00 -1 200,00 0,00 -1 200,00
Poistot tilikauden aikana -33 670,66 -23 868,53 -33 640,66 -23 868,53
Loppusaldo 31.12. 101 507,81 71 605,60 100 921,98 71 605,60

Aineelliset hybdykkeet yhteens~ 101 507,81 71 605,60 100 921,98 71 605,60
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Konserniyritykset

Omistukset tytaryrityksissa

Fondia Legal Services Ab, Sweden
Fondia Baltic Ou, Estonia
Yhteensa

Saamiset saman konsernin yrityksilta

Lainasaamiset pitkaaikaiset
Lainasaamiset lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Yhteensa

Siirtosaamisten erittely

Elakevakuutusmaksut
Menoennakot
Korkotulot
Muut siirtosaamiset
Yhteensa

Omistus- 2015 2014
osuus % Kiry'anpitoarvo Kirjanpitoarvo

100 % 912 042,71 478 794,58
100 °/a 2 500,00 2 500,00

914 542,71 481 294,58

Emo Emo
2015 2014

125 339,92 463 588.05
0,00 50 000,00

5 324.47 3 730,39
130 664,39 517 318,44

Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

12 955,80 0,00 12 955,80 0,00
80 745,17 112 053,39 80 745,17 112 053,39
7124,32 553,11 7124,32 553,11
27 945,34 28 959,81 0,00 15 718,58
128 770,63 141 566,31 100 825,29 128 325,08

TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oman pa~oman erittely: Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Osakepaaoma 1.1. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Osakepaaoma 31.12. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Sidottu oma paaoma yhteensa 31.12. 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Sijoitetun vapaan Oman paaoman rahasto 1.1 272 994,59 272 994,59 272 994,59 272 994,59
LisaykseUomien osakkefden myyntivoitto 34 201,31 0,00 34 201,31 0,00
Sijoitetun vapaan Oman paaoman rahasto 31.12. 307 195,90 272 994,59 307 195,90 272 994,59

Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. 640 744,78 443 917,98 1 535 679,07 1 135 754,03
Osingonjako -149 309,00 -73 668,40 -149 309,00 -73 668,40
Omien osakkeiden hankinta -6 153,00 -43 688,98 -6 153,00 -43 688,98
Omien osakkeiden myynti 24 298,69 52 000,00 24 298,69 52 000,00
Muuntoeron muutos -1 171,59 6 856,84 0,00 0,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio 31.12. 508 409,88 385 417,44 1 404 515,76 1 070 396,65

Tilikauden voitto/tappio 1 254 928,92 255 327,34 1 326 321,67 465 282,42

Vapaa oma paaoma yhteensa 31.12. 2 070 534,70 913 739,37 3 038 033,33 1 808 673,66

OMA PAAOMA YHTEENSA 2 170 534,70 1 013 739,37 3 138 033,33 1 908 673,66
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Laskelma emoyhtion jakokelpoisesta vapaasta omasta pa~omasta

Sijoitetun vapaan oman pa~oman rahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
Jakokelpoinen vapaa oma paaoma yhteensa

EMOYHTION OSAKKEIDEN Mi4ARA OSAKELAJEITTAIN

A-osakkeet
B-osakkeet
Yhteensa

Emo Emo
2015 2014

307 195,90 272 994,59
1 404 515,76 1 070 396,65
1 326 321,67 465 282,42
3 038 033,33 1 808 673,66

2015 2014
1 000 000 1 000 000
204162 204162

1 204162 1 204 162

Velat saman konsernin yrityksille Emo Emo
2015 2014

Ostovelat 4 709,00 12 057,84
Yhteens~ 4 709,00 12 057,84

Siirtovelkojen erittely Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Verojaksotus 175133,74 75248,17 175133,74 75248,17
Palkkajaksotukset sosiaalikuluineen 1 724 175,55 1 097 465,43 1 685 803,31 1 067 647,41
Korot 175,25 203,25 157,58 203,25
Muut siirtovelat 15 021,81 7 211,43 9 580,82 5 082,18
Yhteensa 1 914 506,35 1 180 128,27 1 870 675,45 1 148 181,01

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

Leasingsopimusvastuut Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Seuraavalla tilikaudella er~~ntyvat 49 795,40 78 752,09 49 795,40 78 752,09
MyBhemmin era~ntyvat 56 304,46 75 496,91 56 304,46 75 496,91
Yhteensa 106 099,86 154 249,00 106 099,86 154 249,00

Leasingsopimuksiin sisaltyv~t muut vastuut 62 164,45 35 228,16 62 164,45 35 228,16

Summat eivat sis~ll~ arvonlisaveroa.

Vuokravastuut toimitiloista Konserni Konserni Emo Emo
2015 2014 2015 2014

Seuraavalla tilikaudella er~~ntyvat 571 825,50 450 773,27 571 825,50 450 773,27
Myohemmin er~~ntyv~t 508 824,44 1 038 718,88 508 824,44 1 038 718,88
Yhteensa 1 080 649,94 1 489 492,15 1 080 649,94 1 489 492,15

Vuokravakuudet toimitiloista 18 908,47 21 656,15

Summat eiv~t sis~ll~ arvonlisfiveroa.

Lis~ksi vuokravastuun pankkitakaus 153.070,10 euroa.

Muut vastuut

Shekkitilin limiitti 1.000.000,00 euroa, ei kaytoss~ 31.12.2015
Yrityskiinnitykset 1.120.000,00 euroa omien velkojen puolesta.
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YHTION HALLUSSA OLEVAT GMAT OSAKKEET

Tilikauden alussa
Lis~ykset
Vahennykset
Tilikauden lopussa

kpl Hankintahinta
46 897,00 25 323,01
7 793,00 6 153,00

-45 000,00 -24 298,69
9 690,00 7 177,32

YhtiBn hallussa tilikauden lopussa olevien omien osakkeiden osuus kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta~finim~~r2st~ on yhteensa 0,80%.
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Tilikausi 1.1.2015-31.12.2015

Salla Vainio
toimitusjohtaja

TILINPAATOSMERKINTA

Suoritetusta tilintarkastuksesta on t~na~n annettu kertomus

Helsingissa < ! / `, 2016

KHT

i

Johan a margin
hallitu sen jasen

~~ y

a anne S~ rikl -Janson
hallituksen jasen
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KIRJANPITOKIRJAT

P~ivakirja
Pa~kirja
Tuloslaskelma ja tase
Tasekirja
Tase-erittelyt

CD-R -levy
CD-R -levy
CD-R -levy
erikseen sidottuna
CD-R -levy

TOSITELAJIT JA SdILYTYSTAPA

Automaattiset alv-kirjaukset AT CD-R -levy
Myyntilaskut ML CD-R -levy
Myyntisuoritukset MS CD-R -levy
Muut tositteet MU CD-R -levy
Palkat PK CD-R -levy
Pankkitositteet Aktia PT 1 CD-R -levy
Pankkitositteet Nordea PT 2 CD-R -levy
Pankkitositteet Nordea PT 3 CD-R -levy
Ostolaskut OL CD-R -levy
Ostosuoritukset OS CD-R -levy
Automaattiset tilinp~att5skirjaukset T CD-R -levy

18
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TI LINTARKASTUSKERTOMUS

Fondia Oy:n yhtiokokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Fondia Oy:n kirjanpidon, tilinpaatoksen, toimintakertomuksen
ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2015. Tilinpaatos sisaltaa seka konsernin etta
emoyhtion taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja
seta, etta ne antavat oikeat ja riittavat tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen ja
toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten mukaisesti. Hallitus vastaa
kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta jarjestamisesta ja tounitusjohtaja
siita, etta kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla jarjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto
tilinpaatoksesta, konsernitilinpaatoksesta ja tounintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki
edellyttaa, etta noudatamme ammattieettisia periaatteita. Olemme suorittaneet
tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvan tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva
tilintarkastustapa edellyttaa, etta suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen
hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden seta, onko tilinpaatoksessa tai
tounintakertomuksessa olennaista virheellisyytta, ja suta, o~~atko hallituksen jasenet tai
tounitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyontiin, josta saattaa seurata
vahingonkorvausvelvollisuus yhtiota kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiolakia tai
yhtiojarjestysta.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteita tilintarkastusevidenssin hankkiiniseksi
tilinpaatokseen ja toimintakertomukseen sisaltyvista luvuista ja niissa esitettavista muista
tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu
vaarinkaytoksesta tai virheesta johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen.
Naita riskeja arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisaisen valvonnan, joka on
yhtiossa merkityksellista oikeat ja ruttavat tiedot antavan tilinpaatoksen ja
toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisaista valvontaa
pystyakseen suunnittelemaan olosuhteisun nanden asianmukaiset
tilintarkastustoimenpiteet mutta ei suna tarkoituksessa, etta han antaisi lausunnon yhtion
sisaisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu moos sovellettujen

KHT-yhteisd/CGR-samfund
Member of Grant Thornton International Ltd.
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alinpaatoksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toiinivan johdon tekemien

l:irjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden seka tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen

}~leisen esittamistavan arvioiminen.

Kasityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen maaran

tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssia.

Lausunto

Lausuntonamme esitamme, etta tilinpaatos ja toimintakertomus antavat Suomessa

voimassa olevien tilinpaatoksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien saannosten

mukaisesti oikeat ja ruttavat tiedot konsernin seka emoyhtion toiminnan tuloksesta ja

taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpaatoksen tiedot ovat

ristirudattomia.

Helsingissa 11. maaliskuuta 2016

Oy

KHT

Member of Grant Thornton International Ltd
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