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18.1.2018

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE

VALOE OYJ:N 8.838.663 UUDEN OSAKKEEN LISTALLEOTTO

Valoe Oyj:n (”Valoe” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti (i) 16.10.2017 yhteensä enintään 2.570.825 Yhtiön uuden osakkeen ("Uudet Osakkeet I") 

maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ("Osakeanti I") ja (ii) Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2017 sille antaman valtuutuksen 

perusteella 20.12.2017 maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjosi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen sellaisten tahojen 

merkittäväksi, joilla on merkintähetkellä yhteensä vähintään 25.000 euron riidaton saatava Yhtiöltä (kukin "Merkitsijä"), yhteensä enintään 

10.000.000 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet II”) siten, että Uusien Osakkeiden II merkintähinta oli rahana maksettavan merkintähinnan 

osalta 0,98 euroa ja kuittaamalla maksettavan merkintähinnan osalta 1,18 euroa osakkeelta (”Merkintähinta”) (”Osakeanti II”). Osakkeiden 

merkintäaika Osakeannissa II alkoi 21.12.2017 klo 8:00 ja päättyi 15.1.2018 klo 18:00 (”Merkintäaika”). Osakeannissa II merkittiin hyväksytyksi 

8.721.077 Uutta Osaketta II. Osakeanti I ja Osakeanti II jäljempänä yhdessä "Osakeannit" ja "Uudet Osakkeet I" ja "Uudet Osakkeet II" 

jäljempänä yhdessä "Uudet Osakkeet". 

Valoen osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla, Small Cap -yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Teollisuushyödykkeet ja -palvelut 

tunnuksella “VALOE”. 

Osakeannissa I merkityt Uudet Osakkeet I kirjataan Yhtiön arvo-osuustilille. Tämä esite koskee yhteensä 117.586 Osakeannissa merkityn Uuden 

Osakkeen I listalle ottamista. 

Osakeannissa II merkityt Uudet Osakkeet II kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille Uusia Osakkeita II vastaavana väliaikaisena osakelajina (ISIN-

koodi FI4000301056, ”Väliaikaiset Osakkeet”). Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Väliaikaiset 

Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951), kun Uudet Osakkeet II on merkitty kaupparekisteriin. 

Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.1.2018. Osakeannissa II merkityt ja maksetut Uudet Osakkeet II rekisteröidään kaupparekisteriin Yhtiön 

hallituksen toimesta arviolta 19.1.2018 ja saatetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla arviolta 22.1.2018.

Yhteensä 8.838.663 Uuden Osakkeen listaamiseen liittyvä esite koostuu 18.1.2018 päivätystä rekisteröintiasiakirjasta (”Rekisteröintiasiakirja”)

sekä tästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä (tiivistelmä ja arvopaperiliite yhdessä ”Arvopaperiliite”, Rekisteröintiasiakirja ja Arvopaperiliite 

yhdessä "Esite"). Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, ja tämä Arvopaperiliite 

sisältää tietoja Osakeanneissa tarjottavista Uusista Osakkeista sekä tiivistelmän. Tämä Arvopaperiliite on laadittu ainoastaan Uusien Osakkeiden 

listaamiseksi, eikä sitä voi käyttää tai siihen vedota Yhtiön (muiden) osakkeiden tai arvopapereiden tarjoamisen tai muun hankinnan yhteydessä.

Tämän Esitteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, 

Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa. Tämä Esite ei ole tarjous Uusien Osakkeiden myymiseksi Yhdysvalloissa, 

eikä Uusia Osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla 

annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Uusista Osakkeista ei 

rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä Uusia Osakkeita ole tarjottu yleisölle Yhdysvalloissa.

________________
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Tärkeitä tietoja Arvopaperiliitteestä ja Esitteestä

Tämä Arvopaperiliite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), valtiovarainministeriön 

asetuksen arvopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetuista esitteistä (20.12.2012/1019), Euroopan komission asetuksen EY 

N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2014 (muutoksineen, "Esiteasetus") liitteiden III ja XXII, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2003/71/EY ("Esitedirektiivi") täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, 

viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden 

mukaisesti. Arvopaperiliite sisältää myös arvopaperimarkkinalain 4 luvun 6 §:n 4 momentissa tarkoitetun tiivistelmän. 

Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Arvopaperiliitteen, mutta ei vastaa Arvopaperiliitteessä esitettyjen tietojen 

oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 78/02.05.04/2017. 

Tässä Arvopaperiliitteessä ”Yhtiö”, ”Valoe”, ”Valoe Oyj” ja ”Valoe-konserni” tarkoittavat Valoe Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä 

yhdessä, ellei asiayhteydestä selvästi ilmene, että ilmauksella tarkoitetaan ainoastaan Valoe Oyj:tä tai tiettyä tytäryhtiötä. 

Lisäksi viittaukset Valoe Oyj:n osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat Valoe Oyj:n osakkeita, 

osakepääomaa ja hallintotapaa. 

Huomautuksia sijoittajille

Tehdessään sijoituspäätöksiä sijoittajien tulee tukeutua omiin selvityksiinsä sijoituspäätöksen eduista ja riskeistä. Yhtiön 

velkojien ja mahdollisten sijoittajien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin sekä Yhtiön Esitteen päivämäärän 

jälkeen julkistamiin pörssitiedotteisiin. Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään muita kuin Esitteeseen sisältyviä 

tietoja tai lausuntoja. Esitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä, että sen sisältämät tiedot pitäisivät 

paikkaansa muulloin kuin Esitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen 

päivämäärän jälkeen. Esitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää 

sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt arviot perustuvat Yhtiön 

johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin. Esitteen jakelurajoituksia on kuvattu alla kohdassa "Esitteen 

jakelurajoitukset" sekä Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Tärkeitä tietoja – Esitteen jakelurajoitukset" ja muita tärkeitä Esitteeseen 

liittyviä tietoja jäljempänä tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa "Tärkeitä tietoja". Edelleen, Esitettä täydennetään Esitteeseen sovellettavan lain tai viranomaismääräyksen niin 

edellyttäessä.

Esitteen jakelurajoitukset

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen jakelulle. Esitettä ei saa käyttää sellaisessa yhteydessä 

sellaisessa valtiossa, jossa arvopapereita koskeva tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista, tai julkaista tai muutoin levittää 

tai tarjota sellaisille henkilöille, joille julkaiseminen tai muutoin levittäminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Uusien 

Osakkeiden listalleottamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Yhtiö ja sen 

neuvonantajat edellyttävät, että Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja 

noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, jos Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä 

rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt Uusien Osakkeiden II merkitsijöitä Osakeanti II:n ehtojen nojalla.

Jollei tässä Arvopaperiliitteessä nimenomaisesti toisin todeta: (i) Väliaikaisia Osakkeita tai Uusia Osakkeita ei saa suoraan tai 

välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Japaniin, Hong Kongiin, 

Kanadaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa Väliaikaisia Osakkeita tai Uusia Osakkeita koskeva tarjous, kehotus, 

myynti, siirto tai toimitus olisi lainvastaista; ja (ii) Esitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä sitä saa 

jäljentää millään tavoin. 

Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi hakemiseen sovelletaan Suomen 

lakia ja kaikki edellä mainittuja koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
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I TIIVISTELMÄ

Tiivistelmä koostuu Esiteasetuksen liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”Osatekijät”. Nämä 

osatekijät on jaettu jaksoihin A-E ja ne on numeroitu jaksoittain (A.1 – E.7). 

Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät, jotka Esiteasetuksen mukaan Uusista Osakkeista ja Yhtiöstä tulee esittää. 

Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, sillä kaikkia Esiteasetuksessa lueteltuja Osatekijöitä ei Uusien 

Osakkeiden tai Yhtiön luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä.

Vaikka Uusien Osakkeiden tai Yhtiön luonne edellyttäisi jonkin Osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista, 

ettei kyseistä Osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan tai että kyseinen Osatekijä ei sovellu Uusiin 

Osakkeisiin tai Yhtiöön. Tällöin Osatekijä on kuvattu lyhyesti ja sen yhteydessä mainitaan ”Ei sovellu”.

Jakso A – Johdanto ja varoitukset

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto

A.1 Johdanto Tämä tiivistelmä on Esitteen johdanto Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin. 

Tiivistelmä tulee lukea yhdessä Rekisteröintiasiakirjaan ja Arvopaperiliitteeseen sisältyvien 

yksityiskohtaisempien tietojen sekä viittaamalla sisällytettyjen asiakirjojen kanssa.

Jos tuomioistuimessa pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, 

kantajana toimiva sijoittaja voi valtioita koskevan kansallisen lainsäädännön mukaan 

joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan tämän Esitteen 

käännöskustannuksista. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat tässä tiivistelmässä 

mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on 

harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos 

siinä ei anneta yhdessä Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja Yhtiöstä ja Uusista 

Osakkeista.

Ellei tässä tiivistelmässä viitata muuhun ajankohtaan, tämän tiivistelmän tiedot on 

esitetty sellaisina kuin ne ovat tämän tiivistelmän päivämääränä.

Tässä tiivistelmässä käytetty terminologia vastaa Esitteen terminologiaa. 

A.2 Suostumus arvopaperien 

edelleenmyyntiin ja 

lopulliseen 

sijoittamiseen/

tarjousaika/

suostumuksen ehdot

Ei sovellu. Yhtiö ei ole tehnyt sopimuksia arvopaperien edelleenmyynnistä.

Jakso B – Liikkeeseenlaskija

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto

B.1 Virallinen nimi Yhtiön virallinen nimi on Valoe Oyj. Yhtiöllä on aputoiminimet PMJ automec, 

Singulase, Savcor Alfa, Alfa-Laser ja Valoe Energy.

B.2 Kotipaikka/ 

oikeudellinen muoto/ 

sovellettava laki/ 

perustamismaa

Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. Yhtiö on Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö ja 

siihen sovelletaan Suomen lakia. 

B.3 Tämänhetkisen 

toiminnan luonne ja 

päätoimialat

Valoe toimii nykyään puhtaan energian sovellusaloilla. Yhtiön ydinosaamista ovat 

aurinkoenergiaratkaisut, erityisesti aurinkosähkön tuotantoon ja varastointiin 

liittyvä tekniikka. Yhtiö kehittää sekä aurinkosähköpaneeleja ja -kennoja että 

niiden automaattista valmistustekniikkaa. Yhtiö myös suunnittelee omaan 

tekniikkaansa perustuvia aurinkovoimaloita. Yhtiö on kiinnostunut 

vetytaloudesta mukaan lukien polttokennot sekä muista aurinkosähkön 

varastointimenetelmistä. 

Yhtiö on nykyisen liiketoimintansa osalta alkuvaiheessa eikä sillä ole vielä 

merkittävää liikevaihtoa. Valoen strategia tähtää maailmanlaajuiseen toimintaan 

nopeasti kehittävässä toimintaympäristössä. Yhtiö käyttää jo nyt suuren osan 

resursseistaan maailmanlaajuisen toiminnan edellytysten luomiseen. 
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Yhtiöllä on strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia: 1) 

aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti sekä toimitukset, 2) 

tuotantolinjojen ja niiden osien kehittäminen ja myynti, 3) 

valmistuspartneriverkoston rakentaminen ja 4) paneelien komponenttien myynti 

lähinnä valmistuspartnereille. 

Yhtiön tämän hetkinen liikevaihto koostuu pääosin aurinkopaneelien ja -

järjestelmien myynnistä, jotka ovat liikevaihdoltaan pieniä, mutta 

referenssiarvoltaan ja kokemuksen kartoittamiseksi tärkeitä. 

B.4a Merkittävät 

viimeaikaiset 

suuntaukset, jotka 

vaikuttavat 

liikkeeseenlaskijaan ja 

sen toimialaan

Yhtiö on muuttunut pelkästään tuotantoautomaatiolaitteita ja 

erikoiskomponentteja valmistavasta yhtiöstä puhtaan energian sovelluksia 

kehittäväksi ja tarjoavaksi yhtiöksi ja on tältä osin toimintansa alkuvaiheessa. 

Aurinkosähköpaneelien hinnat romahtivat vuosina 2010–2012 noin 70 %.  

Halvimpien ja keskihintaisten paneelien hinnat putosivat uudelleen noin 30 % 

vuosina 2016 ja 2017. Kova hintakilpailu ja siitä seurannut aurinkosähkön 

tuotantokustannusten lasku on eri puolilla maailmaa johtanut nopeaan auringosta 

tuotetun sähkön määrän lisääntymiseen ja siten vauhdittanut alan voimakkaaseen 

kasvuun.

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin 

uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleenkin ja kiihtyvällä vauhdilla 

parantumaan. Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen 

parhaat kilpailijat tuovat markkinoille omia taustavirtajohdepaneeleitaan sekä 

muita innovaatioita. Hintakilpailussa menestyvät yritykset tulevat jatkamaan 

perustuotteidensa hintojen laskemista ostovolyymeihin ja lisääntyvään 

kapasiteettiinsa luottaen ja jatkavat pudotuspeliä maailmanlaajuisesti. Valoe 

uskoo tulevaisuuden toimintaympäristön olevan suotuisa sellaisille 

innovaatiokykyisille toimijoille, jotka jatkavat tuotekehitystään tähtäimessään 

verraten lähellä olevat uuden sukupolven teknologiat. Valoe pitää itseään 

tällaisena yhtiönä.

Aurinkosähköpaneelien hinnat ovat jatkuvasti alentuneet. Tämä on ajanut monia 

aurinkosähköpaneelien merkittäviä valmistajia ongelmiin tai konkurssiin. Jopa 

maailman suurimpien kiinalaisten valmistajien tulokset ovat painuneet tappiolle. 

Valoe ei usko hintojen nousevan, vaan ennustaa uusien, parempien 

teknologioiden voimakkaaseen lisääntymiseen tulevina vuosina. Tässä 

teknologiakilpailussa Valoe uskoo olevansa hyvissä asemissa, mikä johtuu jo 

vuosia kestäneestä taustavirtajohteeseen ja sen valmistamismenetelmiin

kohdistuneesta tutkimus- ja tuotekehitystyöstä. Valoe suunnittelee tuovansa 

markkinoille lähivuosina täysin uudenlaisia, suorituskyvyltään yhä 

kilpailukykyisempiä tuotteita, jotka mahdollistavat aurinkosähkön tuotannon

pörssisähkön hinnalla. Tavoitteeseen päästään pidentämällä aurinkopaneelin 

käyttöikää ja parantamalla sen hyötysuhdetta. Valoen tekniikalla voidaan 

hyödyntää uuden sukupolven IBC-kennojen (interdicitated back contact) parempaa 

hyötysuhdetta.

Valoen tarkoituksena on mm. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin 

projektirahoituksen avulla olla vahvasti mukana tässä kehityksessä ja laajentaa 

erikoiskomponenttiosaamistaan myös IBC-kennoihin. Valoe on jo vuosien ajan 

seurannut teknologiapartnereidensa kennoteknologian kehitystä läheltä. IBC-

kenno mahdollistaa paneelitason hyötysuhteen nostamiseen nykyisestä alle 20 % -

tasosta lähivuosina lähelle 25 % -tasoa. Tämä tarkoittaisi Valoen paneelissa tehon 

nousua nykyisestä noin 270 Wp-tasosta jopa 330–350 Wp:n tasolle. 

Samanaikaisesti Valoe pystyy alentamaan paneeliensa materiaalikustannusta 10–

15 % paneelin uudenlaisen rakenteen ja neuvotteluvaiheessa olevien uusien 

kennojen toimitussopimusten halvemman hinnoittelun ansiosta

Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sellaisia, joissa sähkön 

jakeluverkko ei ole kattava tai sen toiminta on puutteellista. Tällaisia alueita on 

ennen kaikkea Afrikassa, mutta myös Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Valoe uskoo, 

että sen menestysmahdollisuudet paranevat edelleen, kun se on osaltaan mukana 

koko aurinkosähkön arvoketjussa mukaan lukien aurinkosähkön varastointi ja 
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jakeluun liittyvät kevyet älyverkot.

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiöllä käytettävissä olevan tiedon 

mukaan markkinoilla on ainoastaan yksi toinen vakavasti otettava 

automaatiolaitevalmistaja, joka tarjoaa asiakkaille avaimet käteen -periaatteella 

taustavirranjohtimeen perustuvien aurinkosähkömoduulien 

valmistuskapasiteettia. Yhtiöllä on tiedossa, että tämän automaatiolaitevalmistajan 

lisäksi on olemassa toimijoita, jotka kehittävät valmistusteknologiaa vastaavaan 

sovellukseen. Yhtiö on myös sillä käytettävissä olevan tiedon mukaan ainoa 

taustavirranjohtimien valmistaja, jolla on tällä hetkellä merkittävä 

valmistuskapasiteetti tuotantovalmiina. 

Nykyiset markkinoiden hintajohtajat vakuuttavat paneeleidensa elinkaareksi noin 

20 vuotta. Valoe pyrkii valitsemaan uusien paneeleidensa komponenttien raaka-

aineet ja suunnittelemaan paneelinsa niin, että niiden taloudellinen käyttöikä voisi 

nousta yli 100 vuoteen. Tiedon kehittäminen valmiiksi tuotteeksi edellyttää 

Valoelta useamman miljoonan euron kohdistettuja investointeja 

kennoteknologiaan ja paneelien valmistustekniikan edelleen kehittämistä Valoen 

olemassa oleviin teknologioihin perustuen.

Viime vuosina varsinkin pieniin aurinkovoimaloihin on tullut paljon älypaneeli- ja 

älyvoimalaratkaisuja sekä erilaisia monitorointijärjestelmiä. Näiden suosio 

maailmalla on kuitenkin ollut vähäinen johtuen pääasiassa älyelektroniikan 

korkeasta hinnasta, asiakkaiden huolesta elektroniikan kestävyydestä sekä 

huoltotarpeen todennäköisestä lisääntymisestä. Valoe seuraa tarkasti elektroniikan 

kehittymistä, mutta keskittyy seuraavissa paneelisukupolvissaan analogisen 

älykkyyden käyttöönottoon. Valoen taustavirtajohdin on kuten piirikortti, johon 

voidaan rakentaa haluttuja virtapiirejä paneelin älyn lisäämiseksi. Analogisen älyn 

etuna digitaaliseen verrattuna on sen halvempi hinta sekä parempi luotettavuus 

kymmenien vuosien kenttäkäytössä.

B.5 Konsernirakenne Yhtiö on Valoe-konsernin emoyhtiö.

Valoe-konserniin kuuluvat Valoe Oyj ja Yhtiön 100 % omistamat yhtiöt, PMJ 

Testline Oy Lohjalla ja Valo Clean Energy USA Inc. Cantonissa Michiganissa. 

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä PMJ Testline Oy ja Valo Clean Energy 

USA Inc. eivät harjoita liiketoimintaa.  

B.6 Ilmoitettavat 

omistusosuudet

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo sekä Yhtiön hallituksen jäsen ja 

toimitusjohtaja Iikka Savisalo käyttävät tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 

määräysvaltaa Yhtiön toiseksi suurimmassa osakkeenomistajassa Savcor 

Communications Ltd Pty:ssä ja välillisesti määräysvaltaa Yhtiön kuudenneksi 

suurimmassa osakkeenomistajassa Savcor Invest B.V:ssä. Iikka Savisalo omistaa 

lisäksi 50 prosenttia Yhtiön seitsemänneksi suurimman osakkeenomistajan SCI

Invest Oy:n osakkeista. Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo omistavat lisäksi Yhtiön 

suurimman osakkeenomistajan, yrityssaneerauksessa olevan Savcor Group Oy:n 

osakkeista yhteensä noin 57 prosenttia, mutta eivät ole yhtiön hallituksessa. 

Suurimpia omistajia koskevien tietojen per 31.12.2017 mukaisesti Yhtiön 

suurimman osakkeenomistajan Savcor Group Oy:n suora omistusosuus Yhtiön 

kaikista osakkeista on noin 25,6 % ja osakkeiden tuottamista äänistä on noin 28,3

prosenttia. Lisäksi Savcor Group Oy:n täysin omistaman tytäryhtiön Savcor Invest 

B.V:n omistusosuus on noin 2,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 2,3 % 

osakkeiden tuottamista äänistä. Savcor Communications Pty Ltd on Yhtiön 

toiseksi suurin omistaja omistaen 12,6 prosenttia Yhtiön osakkeista (noin 13,9 

prosenttia osakkeiden tuottamista äänistä). 

Siltä osin kuin Yhtiö on tietoinen, seuraavat osakkeenomistajat omistavat suoraan 

tai välillisesti Yhtiön osakepääomasta tai äänioikeuksista sellaisen osuuden, joka 

tulee Suomen lain mukaan ilmoittaa, perustuen Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon per 31.12.2017:

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia

Osakkeista / äänistä*
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Savcor Group Oy 1.351.282 25,6 / 28,3

Savcor Communications 

Pty Ltd

666.667 12,6 / 13,9

Gaselli Capital Oy 425.000 8,1 / 8,9

Keskinäinen 

Eläkevakuutusyhtiö Etera

318.370 6,0 / 6,7

* Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (yhteensä 486.991 kappaletta per 

31.12.2017) eivät tuota ääniä, joten osuus äänistä on suurempi kuin osuus 

osakkeiden kokonaismäärästä. Yllä olevissa äänimäärissä ei ole huomioitu 

muutoksia omien osakkeiden määrässä 31.12.2017 jälkeen. Tämän Esitteen 

päivämääränä Yhtiön hallussa on 406.992 omaa osaketta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiö arvio liputusvelvollisuuden alarajan (5 

prosenttia) ylittäneistä osakkeenomistajista Osakeannissa II merkittyjen uusien 

osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin: 

Osakkeenomistaja Osakkeiden lukumäärä Prosenttia Osakkeista

/äänistä*

Herttaässä Oy 1 762 723 12,60 /12,98

Savcor Communications 

Pty Ltd

1 459 235 10,43 / 10,74

Savcor Technologies Oy 1 284 701 9,18 / 9,46

Gaselli Capital Oy 1 356 463 9,70 / 9,99

Savcor Group Oy 1 351 282 9,66 / 9,95

Savcor Invest B.V. 1 323 752 9,46 /9,75

Oy Ingman Finance Ab 1 317 664 9,42 /9,70

Ollila Jorma 919 528 6,57 /6,77

*Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet (yhteensä 406.992 kappaletta per tämän 

Esitteen päivämäärä) eivät tuota ääniä, joten osuus äänistä on suurempi kuin 

osuus osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakeannissa II hyväksytysti merkittyjen uusien osakkeiden kaupparekisteriin 

merkitsemisen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 13.990.513 

kappaletta. 

Erilaiset äänioikeudet Ei sovellu. Yhtiössä kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus.

Määräysvalta Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti minkään tahon määräysvallassa. 

B.7 Valikoidut historialliset 

keskeiset taloudelliset 

tiedot

Jäljempänä esitetään eräitä Yhtiön taloudellisia tietoja Yhtiön 31.12.2015 ja 

31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta sekä 30.9.2016 ja 30.9.2017 päättyneiltä 

yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksoilta. Alla esitettävät valikoidut 

tilinpäätöstiedot eivät sisällä kaikkia Yhtiön tilinpäätös- tai 

konsernitilinpäätöstietoja. Tässä esitettävää yhteenvetoa on tarkasteltava yhdessä 

Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten kanssa. 

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta

(konsernitilinpäätöksestä 31.12.2015 ei ole annettu tilintarkastuslausuntoa, 

konsernitilinpäätös 31.12.2016 on tilintarkastettu) on laadittu IFRS:n mukaisesti. 

Yhtiön tilintarkastamattomat osavuosikatsaukset 30.9.2016 ja 30.9.2017 

päättyneiltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksoilta on laadittu IAS 34 

Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen.  

Konsernin laajan tuloslaskelman tietoja toimintokohtaisesti esitettyinä

Konserni raportoi vuodesta 2014 alkaen sen lopetettuun elektroniikkateollisuuden 

automaatioliiketoimintaan liittyvät taloudelliset tuloslaskelman tunnusluvut 

lopetettujen toimintojen yhteydessä. Elektroniikkateollisuuden 

automaatioliiketoiminta siirrettiin 17.9.2014 tytäryhtiö Cencorp Automation 

Oy:lle, jonka osakekanta myytiin kahdessa erässä FTTK Company Limitedille.        
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Vertailtaessa 30.9.2017 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden lukuja 30.9.2016 

päättyneen yhdeksän (9) kuukauden lukuihin on huomattava, että tilivuonna 

2016, marraskuuhun saakka Valoe tuloutti Etiopian projektia sen etenemisen 

tahdissa. Valoe päätti huhtikuussa 2017 IFRS:n edellyttämän riittävän näytön 

puuttuessa noudattaa tuloutuksessaan varovaisuutta ja poistaa kokonaan Etiopian 

projektin tulosvaikutuksen tilinpäätöksestään (ks. Valoe Oyj:n Tilinpäätös 2016). 

Myös 30.9.2016 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden vertailuluvuista on Etiopian 

projektin tulosvaikutus poistettu kokonaan.

Konsernin laajan tuloslaskelman tietoja

1.1.–

30.9.2017

1.1.–

30.9.2016

1.1.–

31.12.2016

1.1.–

31.12.2015

IFRS 1.000 

euro

tilintarkasta

maton

tilintarkasta

maton

tilintarkaste

ttu

tilintarkasta

maton 

(tilintarkast

uslausuntoa 

ei annettu)

Jatkuvat 

toiminnot

Liikevaihto

469 471 553 699

Myytyjen 

suoritteiden 

hankintameno -681 -719 -994 -937

Bruttokate -213 -248 -441 -237

Liiketoiminnan 

muut tuotot

380 7.173 7.682 150

Tuotekehitysku

lut -1.176 -1.013 -1.601 -1.078

Myynnin ja 

markkinoinnin 

kulut -349 -542 -758 -686

Hallinnon 

kulut -540 -510 -1.143 -982

Liiketoiminnan 

muut kulut

-2 -76 -79 -705

Liiketulos

-1.900 4.783 3.661 -3.540

Rahoitustuotot 

0 7 8 306

Rahoituskulut

-2.064 -1.589 -2.285 -1.497

Tulos ennen 

veroja 

jatkuvista 

toiminnoista -3.964 3.201 1.384 -4.731

Tuloverot 0 18 18 0

Tilikauden 

tulos 

jatkuvista 

toiminnoista -3.964 3.219 1.402 -4.731

Lopetetut 

toiminnot 0 -159 -92 -91

Muuntoerot 0 750 750 -468

Kauden laaja 

tulos yhteensä -3.964 3.810 2.059 -5.291
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Konsernin taseen tietoja

1.1.–

30.9.2017

1.1.–

30.9.2016

1.1.–

31.12.2016

1.1.–

31.12.2015

IFRS 1.000 euro

tilintarkast

amaton

tilintarkast

amaton

tilintarkast

ettu

tilintarkast

amaton 

(tilintarkas

tuslausunt

oa ei 

annettu)

Varat

Liikearvo 441 441 441 441

Muut pitkäaikaiset 

varat yhteensä 7.305 8.996 8.061 3.810

Lyhytaikaiset varat 

yhteensä 1.738 1.167 1.985 1.084

Myytävänä olevat 

omaisuuserät 0 0 0 0

Varat yhteensä 9.484 10.604 10.487 5.336

Oma pääoma ja 

velat

Oma pääoma 

yhteensä -12.532 -8.769 -9.628 -12.570

Velat

Pitkäaikaiset velat 

yhteensä 4.252 9.392 12.423 7.222

Lyhytaikaiset velat 

yhteensä 17.431 9.395 7.199 10.162

Myytävänä oleviin 

omaisuus-eriin 

liittyvät velat 332 586 493 522

Velat yhteensä 22.015 19.373 20.115 17.906

Oma pääoma ja 

velat yhtensä 9.484 10.604 10.487 5.336

Konsernin rahavirtalaskelman tietoja

1.1.–

30.9.2017

1.1.–

30.9.2016

1.1.–

31.12.2016

1.1.–

31.12.2015

IFRS 1.000 euro

tilintarkast

amaton

tilintarkast

amaton

tilintarkast

ettu

tilintarkast

amaton 

(tilintarkas

tuslausunt

oa ei 

annettu)

Voitto/tappio ennen 

veroja -3.964 3.042 1.291 -4.822

Oikaisut:

Poistot 999 778 1.111 696

Myyntivoitot/tappio

t pysyvistä 

vastaavista 0 -7.074 -7.082 0

Realisoitumattomat 

kurssivoitot/tappiot -12 -11 4 -311
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Muut tuotot ja kulut, 

joihin ei liity maksua -169 0 398 684

Varausten muutos -40 -31 -13 -86

Rahoitustuotot ja -

kulut 2.076 1.593 2.274 1.502

Oikaistu tulos 

ennen 

käyttöpääoman 

muutosta -1.109 -1.704 -2.018 -2.337

Käyttöpääoman 

muutos -1.108 782 634 -441

Maksetut korot -257 -85 -92 -294

Saadut korot 0 0 0 1

Muut rahoituserät 0 -17 -25 -3

Maksetut tuloverot 0 18 18 -68

Rahoituserät ja 

verot -257 -84 -99 -364

Liiketoiminnan 

nettorahavirta -2.474 -1.005 -1.484 -3.142

Investoinnit -231 -368 -418 -396

Luovutustuotot 0 0 8 34

Tytäryhtiöiden ja 

muiden 

liiketoimintayksiköi

den luovutus 0 -23 -23 640

Myönnetyt lainat 0 -672 -672 -260

Lainasaamisten 

takaisinmaksut 0 0 0 363

Investointien 

rahavirta -231 -1.063 -1.105 381

Rahavirta 

investointien jälkeen -2.705 -2.068 -2.589 -2.761

Omien osakkeiden 

myynti 562 0 0 0

Lainojen 

takaisinmaksut -502 -527 -286 -1.012

Lainojen nostot 2.666 2.556 2.856 3.646

Rahoituksen 

rahavirta

2.726 2.029 2.569 2.509

Rahavarojen 

lisäys/vähennys 21 -39 -19 -127

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Seuraavat tunnusluvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja ellei toisin mainita.

30.9.2017 30.9.2016 2016 2015

IFRS

tilintarkas

tamaton

tilintarkas

tamaton

tilintarkas

tettu

Tilintarka

stamaton 

(tilintarka

stuslausu

ntoa ei 

annettu)

Liikevaihto, 1.000 

euroa 469 471 553 699
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Liiketulos, 1.000 

euroa 1 -1.900 4.783 3.661 -3.540

% liikevaihdosta 1

-405,4 1015,7 661,5 * -506,4

Tulos ennen veroja, 

1.000 euroa -3.964 3.201 1.384 -4.731

% liikevaihdosta
-846,0 679,8 250,0 * -676,8

Korollinen vieras 

pääoma, 1.000 euroa 16.984 13.401 14.354 10.354

Rahoitusomaisuusar

vopaperit ja 

pankkisaatavat, 

1 000 euroa 21 4 3 31

Nettovelkaantumisa

ste, % 1 neg. neg. neg. * neg.

Omavaraisuusaste, 

% 1 -132,5 -82,8 -91,8 * -235,7

Bruttoinvestoinnit 

taseen pysyviin 

vastaaviin (ilman 

yrityskauppoja), 

1.000 euroa 1 243 411 481 * 395

% liikevaihdosta 1

51,8 87,2 86,9 * 56,5

Henkilöstön 

keskimääräinen 

lukumäärä 17 21 21 22

Henkilöstö 

tilikauden lopussa 17 20 18 20

* Kyseiset luvut eivät ole tilintarkastettuja, sillä ne sisältyvät vuosikatsauksen 

tunnuslukutaulukkoon, joka on osa toimintakertomusta.
1 Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut sisältävät lisäinformaatiota Yhtiön 

taloudellisesta tilanteesta.  

Liiketulos: 

Tilikauden tulos + tuloverot + rahoitustuotot ja -kulut + osuus osakkuusyritysten 

tuloksesta 

Nettovelkaantumisaste %:  

Korolliset velat - rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat 

rahoitusvarat x 100

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus

Omavaraisuusaste %:

Oma pääoma yhteensä x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Osakekohtaiset tunnusluvut

Seuraavassa taulukossa tulos/osake on esitetty jatkuvista toiminnoista. Yhtiön 

osakekohtaiset tunnusluvut on myös vertailukausien osalta ilmoitettu laskettuna 

osakkeiden lukumäärän vähentämisen (rekisteröity 17.6.2017) jälkeisellä määrällä

(ennen osakkeiden yhdistämistä oleva määrä on kerrottu 200:lla):

30.9.2017 30.9.2016 2016 2015

IFRS

Tilintarkas

tamaton

Tilintarkas

tamaton

tilintarkast

ettu

Tilintarkas

tamaton 

(tilintarkas

tuslausunt

oa ei 

annettu)

Tulos/osake, -0,87 0,75 0,32 -1,0
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laimentamaton, 

euroa

Tulos/osake, 

laimennettu, euroa -0,87 0,42 0,24 -1,0

Päätöskurssi, euroa 1,27 2,80 2,60 3,80

Oma pääoma/osake, 

euroa -2,75 -2,03 -2,23 -3,0

B.8 Valikoidut keskeiset 

pro forma 

-taloudelliset tiedot

Ei sovellu. Esitteeseen ei ole sisällytetty pro forma -taloudellisia tietoja.

B.9 Tulosennuste Ei sovellu. Esitteeseen ei ole sisällytetty tulosennustetta tai arvioita.

B.10 Historiallisia 

taloudellisia tietoja 

koskevassa 

tilintarkastuskertomukse

ssa mahdollisesti 

esitettyjen muistutusten 

luonne

Yhtiön tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta sisältää 

toiminnan jatkuvuutta koskevaa olennaista epävarmuutta koskevan maininnan, 

jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta kiinnittänyt huomiota 

toiminnan jatkuvuus -olettaman soveltamiseen sekä kehittämismenojen 

arvostukseen. Tilintarkastajan käsityksen mukaan Yhtiön toimintaan liittyy 

sellaista olennaista epävarmuutta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä Yhtiön 

kykyä jatkaa toimintaansa. Lisäksi tilintarkastaja on huomauttanut, että oma 

pääoma on ollut tilinpäätöksessä negatiivinen eikä tästä ole tehty osakeyhtiölain 

20 luvun 3 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Edelleen tilintarkastaja on 

todennut, että tilintarkastuksessa ei ole otettu kantaa konsernitilinpäätöksen 

toimintakertomuksen konsernitilinpäätöstä koskeviin vertailutietoihin vuodelta 

2015.

Yhtiön tilintarkastuskertomus 31.12.2015 sisältää maininnan lausunnon antamatta 

jättämisestä konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen 

konsernitilinpäätöksen tiedoista. Konsernitilinpäätöstä ei siten voida pitää 

tilintarkastettuna. Tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksen siitä, että 

osavuosikatsausta 1.1.–30.6.2015 ei ole laadittu osavuosikatsausta koskevien 

periaatteiden mukaisesti ja edelleen tietyn seikan painottamista koskevan 

lisätiedon, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta kiinnittänyt 

huomiota Yhtiön erittäin kireään rahoitustilanteeseen, toimintakertomuksen 

Riskienhallinta, Riskit ja Epävarmuustekijät -kappaleisiin sekä liitetietoon 

"Rahoitusriskien hallinta". Tilintarkastajan mukaan Yhtiön rahoitus- ja 

vakuusjärjestelyt ovat olleet keskeneräiset ja 12 kuukauden rahoituksen 

riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä. 

B.11 Käyttöpääoma Yhtiön arvion mukaan sen käyttöpääoman määrä ei tämän Arvopaperiliitteen 

päivämääränä vastaa sen käyttöpääomatarvetta seuraavan 12 kuukauden ajaksi 

(sisältäen alla mainitut vähimmäisinvestoinnit). Yhtiön tämänhetkinen 

käyttöpääoma riittää Yhtiön käsityksen mukaan maaliskuun 2018 loppuun saakka.

Perusliiketoimintojen seuraavan 12 kuukauden kumulatiivisen kassavirran 

uskotaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Yhtiön erääntynyt 

ostovelka on tämän Esitteen päivämääränä noin 1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön muut 

kuin oman pääoman ehtoiset lyhytaikaiset lainat muille kuin lähipiirille ovat noin 

0,6 miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset velat noin 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiön 

investointisuunnitelman mukaiset vähimmäisinvestoinnit tuotekehitykseen, mm. 

kennoteknologiaan ovat 3,6 miljoonaa euroa, josta 1,0 miljoonaa on tarkoitus 

rahoittaa olemassa olevin rahoitussitoumuksin. 

Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi 2,35 miljoonan euron 

rahoitussitoumus Bracknor Investmentiltä. Yhtiö ei voi nostaa näiden

rahoitussitoumusten mukaista uutta pääomaa kerralla, vaan pidemmän 

ajanjakson kuluessa. Yhtiö arvioi nostavansa Bracknor Investmentiltä seuraavan 

12 kuukauden aikana uutta pääomaa yhteensä noin 1,0 miljoonan euron arvosta.

Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman vajaukseen ja 

investointisuunnitelman mukaisiin investointeihin tarvitaan vähintään noin 6,2

miljoonan euron rahoitus seuraavan 12 kuukauden ajaksi tämän 
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Arvopaperiliitteen päivämäärästä.

Yhtiö on 20.12.2017 päättänyt Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen 

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen 

asema – Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat” kuvatusta 

Osakeannista II, jossa Yhtiön tavoitteena on ollut, että olemassa olevia velkoja 

kuitattaisiin yhteensä noin 13 miljoonaa euroa, ja lisäksi kerätä Yhtiölle yhteensä 

enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa sen käyttöpääomatarpeen 

kattamiseksi ja liiketoimintasuunnitelman osittaiseksi toteuttamiseksi. Yhtiö on 

kerännyt Osakeannissa II uusia varoja yhteensä 0,86 miljoonaa euroa ja velkoja on 

kuitattu yhteensä noin 9,3 miljoonaa euroa eli Osakeanti II:n kokonaismäärä on 

yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa. 

Strategisten investointiensa ja käyttöpääomavajauksen kattamiseksi Yhtiö 

suunnittelee vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana järjestävänsä uuden 

osakeannin, jossa tavoitteena on kerätä noin 6,2 miljoonaa euroa uutta pääomaa. 

Yhtiöllä on lisäksi käytössään Tekesin myöntämä 4,1 miljoonan euron 

tuotekehityslaina, josta on nostamatta 3,3 miljoonaa euroa. Mikäli Yhtiö saa 

kerättyä tavoitellun määrän uutta pääomaa yllä mainituilla järjestelyillä, pystyy 

Yhtiö toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelmansa ja uskoo 

pystyvänsä nostamaan Tekesin tuotekehityslainasta noin 2,5 miljoonaa euroa 

loppuvuodesta 2018. 

Yhtiö arvioi sen vuoden 2018 loppuun mennessä käytettävissä olevien 

kassavarojen olevan yli kolme miljoonaa euroa, mikäli edellä kuvatut järjestelyt 

toteutuvat eli Bracknor Investmentin kanssa sovitusta rahoitusjärjestelystä 

saadaan nostettua rahoitusta 1,0 miljoonaa euroa, vuoden 2018 toisen 

vuosineljänneksen aikana järjestettäväksi suunniteltu osakeanti merkitään 

kokonaisuudessaan ja Tekesin tuotekehityslainasta voidaan nostaa noin 2,5 

miljoonaa euroa loppuvuodesta 2018.

Mikäli vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä järjestettäväksi suunnitellussa 

osakeannissa kerättävät varat olisivat vähemmän kuin 6,2 miljoonaa euroa, Yhtiö 

tarvitsee strategisten investointiensa toteuttamiseksi lisärahoitusta. Mahdollisen 

tarvittavan lisärahoituksen Yhtiö suunnittelee hankkivansa tarvittavissa määrin 

muulla vieraan tai oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Mikäli yksi tai useampi edellä mainituista toimenpiteistä ei toteutuisi riittävässä 

määrin, Yhtiö voi joutua muuttamaan merkittävästi strategiaansa tai tavoitteitaan 

tai niiden aikataulua, myymään omaisuuttaan tai pahimmillaan se voi johtaa 

Yhtiön hakeutumiseen yrityssaneeraukseen tai sen epäonnistuessa konkurssiin.

Jakso C – Arvopaperit

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto

C.1 Kaupankäynnin 

kohteeksi otettavien 

arvopapereiden tyyppi ja 

laji

Uudet Osakkeet ovat Yhtiön ainoaan osakesarjaan kuuluvia osakkeita. Uudet 

Osakkeet tuottavat samat oikeudet kaikkien Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa 

Uusien Osakkeiden patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään 

kaupparekisteriin rekisteröimisestä lähtien. Uudet Osakkeet haetaan 

kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle Helsingin Pörssin 

ylläpitämälle pörssilistalle. Osakkeiden ISIN-koodi on FI0009006951.

C.2 Arvopapereiden

liikkeeseenlaskun 

valuutta

Liikkeeseenlaskun valuutta on euro.

C.3 Liikkeeseen laskettujen 

osakkeiden lukumäärä/

osakekohtainen 

nimellisarvo

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 5.269.436 kappaletta. 

Osakeanneissa Yhtiön sekä Yhtiön velkojien merkittäväksi on tarjottu yhteensä 

enintään 12.570.825 Uutta Osaketta, joista enintään 2.570.825 Osakeannissa I ja 

enintään 10.000.000 Osakeannissa II.

Osakeannissa I on tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä merkitty 

yhteensä 525.000 Uutta Osaketta, joista 117.586 osaketta on tämän 

Arvopaperiliitteen päivämääränä listaamatta. Osakeannissa II merkittiin yhteensä 



15

8.721.077 osaketta.

Tämä esite koskee yhteensä 8.838.663 Uuden Osakkeen listalleottamista.

Kun Osakeannissa II merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kauppareksiteriin, 

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä tulee olemaan 13.990.513 osaketta.

Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

C.4 Arvopapereihin liittyvät 

oikeudet

Merkintäetuoikeudet: Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on 

etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita yhtiön antaessa uusia osakkeita tai sen 

luovuttaessa hallussaan olevia omia osakkeita osakeomistustensa suhteessa, ellei 

asiaa koskevassa päätöksessä toisin määrätä.

Yhtiökokoukset: Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät 

yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön asioissa.

Äänioikeudet: Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja saa osallistua 

yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 

valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden 

omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee 

rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finland Oy:n 

pitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna 

ajankohtana. Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään 

yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella 

äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten muun muassa 

yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta 

poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja päätökset yhtiön sulautumisesta tai 

purkamisesta, edellyttävät osakeyhtiölain mukaan vähintään kahden kolmasosan 

(2/3) enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista.

Osingot ja muu varojen jakaminen: Suomessa vallitsevan käytännön mukaan 

suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti vain kerran 

vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön 

tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen 

osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen 

päättämään osingonjaosta päätöksellä, jossa määrätään jaettavan osingon 

enimmäismäärä. Päätös on voimassa enintään seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuksen myöntäminen 

hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. 

Osakeyhtiölain mukaan voitonjako saa perustua myös emoyhtiön alkaneen tai 

meneillään olevan tilikauden vahvistettuun taseeseen, ja näin ollen väliosinkoja

voidaan jakaa meneillään olevan tilikauden tuloksen perusteella. Päätettäessä 

varojen jakamisesta on otettava huomioon yhtiön taloudellisen aseman 

merkittävät muutokset, jotka ovat tapahtuneet viimeisimmän taseen 

vahvistamisen jälkeen. Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille 

osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty 

osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan 

osakkeenomistajille tilisiirtoina rekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Yhtiön 

osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön jakamiin osinkoihin ja muihin jako-

osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa). 

C.5 Arvopapereiden 

vapaata 

luovutettavuutta 

koskevat rajoitukset

Yhtiöllä on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat Helsingin Pörssin 

hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltävät listayhtiön hallituksen 

jäsenen, toimitusjohtajan tai muu johtotehtävissä toimiva henkilön toteuttamasta 

omaan tai kolmannen lukuun liiketoimia Yhtiön osakkeilla ja vieraan pääoman 

ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä 

kolmenkymmenen (30) vuorokauden ajan ennen Yhtiön tulosjulkistusta (niin 

sanottu suljettu ajanjakso).

Yhtiön liikkeelle laskemiin Vaihtovelkakirjalainaan I/2015 ja 

Vaihtovelkakirjalainaan I/2017, joita on kuvattu tarkemmin Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset " 

sisältyy niiden ehtojen mukaan luovutusrajoitus, jonka mukaan näiden 

vaihtovelkakirjalainojen velkakirja ja niihin liittyvät optio-oikeudet ja muut 
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oikeudet sekä velvollisuudet ja Vaihtovelkakirjalainan I/2017 osalta myös sen 

nojalla annetut warrantit ovat siirrettävissä vain Yhtiön suostumuksella. Näihin 

vaihtovelkakirjalainoihin liittyviä optio-oikeuksia ei voi siirtää ilman, että samalla 

siirretään vaihtovelkakirjan mukainen laina.

Edelleen Yhtiön Bracknor Investmentille antamiin vaihtovelkakirjalainoihin ja 

warrantteihin, joita on kuvattu tarkemmin Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe 

ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset", sisältyy niiden 

ehtojen mukaan luovutusrajoitus, jonka mukaisesti vaihtovelkakirjalainat ja 

warrantit voidaan luovuttaa ja siirtää ilman Yhtiön etukäteistä suostumusta 

ainoastaan Bracknor Investmentin sidosyrityksille.

Yhtiö säilyttää sen vuoden 2015 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet optio-

oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-

oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika 

niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien 

luovuttamiseen tai panttaamiseen aikaisemminkin. Optio-oikeuden omistaja on 

velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai 

panttaa optio-oikeuksiaan. Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhde 

konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden 

omistajan kuoleman tai lakisääteiselle, työ- tai toimisopimuksen mukaiselle tai 

yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle siirtymisen johdosta, hän menettää 

viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta hallituksen hänelle 

jakamat optio-oikeudet, jos optioehtojen kohdan II.2 mukainen osakemerkinnän 

aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti 

menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat 

oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle 

omistajalle tai haltijalle. Edellä mainitusta poiketen Yhtiön hallitus voi 

harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa 

pitää optio-oikeutensa tai osan niistä.

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevia 

rajoituksia.

C.6 Kaupankäynnin 

kohteeksi ottaminen/

säännellyt markkinat, 

joilla arvopapereilla 

käydään kauppaa

Yhtiö hakee yhteensä 8.838.663 Uuden Osakkeen ottamista kaupankäynnin 

kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla. Kaupankäynti edellä mainituilla Uusilla 

Osakkeilla alkaa arviolta 22.1.2018.

C.7 Osingonjakopolitiikka Yhtiöllä ei ole varsinaisia osingonjakoperiaatteita, koska Yhtiön toiminta on ollut 

tappiollista jo usean tilikauden ajan eikä voitonjakokelpoisia varoja ole. Yhtiö ei 

ole jakanut osinkoa tilikausilta 2015–2016. Yhtiöllä ei ole 31.12.2016 ollut 

jakokelpoisia varoja. Yhtiö on jakanut osinkoa viimeksi vuonna 2000.

Jakso D – Riskit

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto

D.1 Tärkeimmät 

liikkeeseenlaskijalle tai 

sen toimialalle ominaiset 

riskit

Rahoitukseen, taloudelliseen asemaan ja omistukseen liittyvät riskit

 Rahoituksen saatavuus ja Yhtiön toiminnan jatkuvuus: Yhtiön merkittävin 

riski on käyttöpääoman riittävyys. Yhtiön rahoitusasema ja 

käyttöpääomatilanne ovat alkuvuonna 2018 edelleen hyvin tiukkoja, eikä 

Yhtiöllä ole tällä hetkellä käytössään 12 kuukauden toimintaan riittäviä 

kassavaroja. Yhtiön arvion mukaan Yhtiön tämänhetkinen käyttöpääoma 

riittää maaliskuun 2018 loppuun saakka. Yhtiön käsityksen mukaan noin 6,2

miljoonan euron lisärahoitus riittäisi kattamaan käyttöpääoman vajauksen 

vähintään 12 kuukauden ajaksi Esitteen päivämäärästä. Yhtiö on kerännyt

Osakeannissa II uusia varoja yhteensä 0,86 miljoonaa euroa sen 

käyttöpääomatarpeen kattamiseksi ja liiketoimintasuunnitelman osittaiseksi 

toteuttamiseksi ja Yhtiön olemassa olevia velkoja on kuitattu noin 9,3

miljoonaa euroa. Yhtiöllä on sen käyttöpääomatilanteen parantamiseksi 2,35 

miljoonan euron rahoitussitoumus Bracknor Investmentiltä, joista Yhtiö 

arvioi nostavansa seuraavan 12 kuukauden aikana uutta pääomaa yhteensä 

noin 1,0 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on lisäksi käytössään Tekesin 

myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina ja mikäli Yhtiö pystyy 

toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelmansa, se uskoo 
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pystyvänsä nostamaan tuotekehityslainasta noin 2,5 miljoonaa euroa 

loppuvuodesta 2018. Lisäksi Yhtiö suunnittelee vuoden 2018 toisella 

vuosineljänneksellä järjestettäväksi osakeantia, jossa kerättäisiin noin 6,2

miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhtiön johto katsoo, että Yhtiöllä on tiukasta 

käyttöpääomatilanteesta huolimatta riittävät perusteet jatkuvuuden 

periaatteen noudattamiseksi Yhtiön liiketoiminnassa. Mikäli Yhtiö joutuisi 

tilanteeseen, jossa jatkuvuuden periaate ei olisi enää sovellettavissa, saattaisi 

Yhtiö joutua tekemään alaskirjauksia, mikä saattaisi vaikeuttaa Yhtiön 

rahoituksen hankkimista, mikä tarkoittaisi sitä, että Yhtiön kyky toimia voisi 

olennaisesti alentua tai lähitulevaisuudessa loppua. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi 

varmistamaan liiketoimintansa riittävää rahoitusta, on Yhtiön muutettava 

strategiaansa, tavoitteitaan tai niiden aikataulua, myytävä patenttejaan, 

muita aineettomia oikeuksiaan tai käyttöomaisuuttaan. Mikäli Yhtiö ei 

onnistuisi edellä mainituissa toimenpiteissä, Yhtiö voisi hakeutua 

yrityssaneeraukseen. Mikäli Yhtiön ei katsottaisi olevan saneerauskelpoinen 

tai mikäli Yhtiölle vahvistettava saneerausohjelma epäonnistuisi, 

seurauksena voisi olla pahimmillaan Yhtiön konkurssi. 

 Maksuvalmiusriski: Yhtiöllä on erääntyneitä ostovelkoja tämän Esitteen

päivämääränä yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa ja muita lyhytaikaisia 

velkoja 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on seuraavien 12 kuukauden aikana 

erääntyviä lähipiirin ulkopuolisia lainoja, jotka eivät ole oman pääoman 

ehtoisia lainoja, yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa, joka on Yhtiöllä oleva 

Danske Bank Oyj:n 0,6 miljoonan euron tililimiitti. Limiitti on voimassa 

30.4.2018 asti. Lisäksi Yhtiöllä on seuraavien 12 kuukauden aikana erääntyviä 

lähipiirin ulkopuolisia oman pääoman ehtoisia vaihtovelkakirjalainoja, jotka 

ovat osakeyhtiölain mukaisia pääomalainoja, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Yhtiön kyky maksaa tilivelkansa ja erääntyvät lainansa tai tilivelkojen ja 

lainojen uudelleenjärjestelyt tai niiden epäonnistuminen vaikuttavat Yhtiön 

toimintaedellytyksiin ratkaisevasti. Mikäli Yhtiö ei voisi hyödyntää olemassa 

olevia rahoitussitoumuksia eikä muuten onnistuisi varmistamaan 

maksuvalmiuttaan, on Yhtiön muutettava strategiaansa, tavoitteitaan tai 

niiden aikataulua, tai myytävä patenttejaan, muita aineettomia oikeuksiaan 

tai käyttöomaisuuttaan. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi edellä mainituissa 

toimenpiteissä, Yhtiö voisi pyrkiä yrityssaneeraukseen. Mikäli Yhtiön ei 

katsottaisi olevan saneerauskelpoinen tai mikäli Yhtiölle vahvistettava 

saneerausohjelma epäonnistuisi, seurauksena voisi olla pahimmillaan Yhtiön 

konkurssi.

 Investointiriski: Yhtiö investoi pääasiassa tuotekehitykseen. Yhtiön strategian 

toteuttaminen edellyttää seuraavien 12 kuukauden aikana noin 3,6 miljoonan 

euron vähimmäisinvestointeja mm. tuotekehitykseen. 

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on 18.12.2015 myöntänyt noin 4,1 miljoonan 

euron jatkorahoituksen Valoen aurinkosähköpaneelien jatkokehitykseen sekä 

taustavirtajohtimelle optimoitujen kennojen kehitykseen. Lainan määrä voi 

olla kuitenkin enintään 70 % projektin kokonaiskustannuksista. Tekesin laina 

on nostettavissa vasta jälkikäteen toteutuneisiin kustannuksiin perustuen, 

minkä vuoksi Yhtiö tarvitsee ns. siltarahoitusta investointiensa 

rahoittamiseksi ennen Tekesin lainan nostamista. Yhtiöllä ei ole takeita 

tarvittavan siltarahoituksen saamiseksi strategian toteuttamiseksi 

vaadittavan uuden teknologian kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Tällä 

saattaa olla huomattavan haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

 Korkoriski: Yhtiö on altistunut käyvän arvon korkoriskille (kiinteäkorkoiset 

velat) ja rahavirran korkoriskille (vaihtuvakorkoiset velat) lähinnä velkojen 

korkojen osalta. Korkoriskin realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen 

asemaan.

 Luottotappioriski: Mikäli Yhtiö onnistuu kasvattamaan liiketoimintaansa 

suunnitellusti, Yhtiöön kohdistuu normaali luottotappioriski. Mikäli Yhtiön 

merkittävä asiakas tai partneriyritys ajautuisi maksuvaikeuksiin tai 

pahimmillaan konkurssiin, voisi tällä olla hyvin negatiivinen taloudellinen 

vaikutus Yhtiön toimintaan. 

 Liikearvoriski: Yhtiön tilinpäätöksessä 2016 liikearvon testaus on suoritettu 

käyttöarvoon perustuen. Liikearvon arvonalentumisilla voi olla olennaisen 

epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen 
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asemaan.

 Tulevat osingot ja jakokelpoiset varat: Mahdollisen tulevaisuudessa jaettavan 

osingon määrä riippuu Yhtiön tulevasta tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 

kassavirrasta, pääomavaatimuksesta, investointitarpeesta ja muista tekijöistä. 

Yhtiöllä ei ole 31.12.2016 ollut jakokelpoisia varoja eikä Yhtiöllä ole 

varmuutta kyvystä maksaa osinkoja tulevaisuudessa.

 Pörssilistalla oloon liittyvät riskit: Aktiivisten tai likvidien jälkimarkkinoiden 

olemassaololle Yhtiön osakkeille ei ole varmuutta. Yhtiön osakkeiden 

markkinahinta voi vaihdella merkittävästi ja laskea järjestettävissä 

osakeanneissa määritetyn merkintähinnan alapuolelle. Yhtiö ei anna takeita 

sille, että Yhtiön osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden 

markkinahinta vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä sille, että 

Yhtiön osakkeiden jälkimarkkinat pörssilistalla olisivat aktiiviset. Ei ole 

varmuutta siitä, että Yhtiö täyttää jatkossa osakkeen listalleottoedellytykset 

Helsingin Pörssissä erityisesti yleisön hallussa olevien osakkeiden 

lukumäärän tai luotettavan hinnanmuodostuksen mahdollistavan riittävän 

kysynnän ja tarjonnan osalta.

Strategiaan liittyvät riskit 

 Yhtiön markkina-asema: Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat riippuvaisia 

Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla 

aurinkosähköpaneelien markkinoilla. Yhtiö kohdistaa merkittävän osan 

resursseistaan kehittyville markkinoille, joiden ennakoitavuus on 

tavanomaistakin vaativampaa. Mikäli Yhtiö ei onnistu varmistamaan 

riittävää rahoitusta, se ei voi toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa seuraavaa 

vaihetta ja tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

 Suuret projektit: projektien toimitusvaikeuksilla, projektien rahoituksen 

järjestämisellä, maariskillä, aikatauluriskillä, teknisten tavoitteiden 

toteutumatta jäämisellä tai toimitusten tai projektien toteutumatta jäämisellä 

voi olla olennainen merkitys Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen 

ja/ti taloudelliseen asemaan. Näitä riskejä liittyy erityisesti Yhtiön 

alkuvuonna 2016 saamaan Etiopian tehdastilaukseen. Mikäli Yhtiö ei kykene 

vastaamaan asiakkaiden tuotevaatimusten muutoksiin asiakkaiden 

edellyttämässä nopeassa aikataulussa, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen 

vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan. 

 Tuotteiden ja palvelujen hinnoittelu ja kannattavuus: merkittävä osa Yhtiön 

tuotteista ja palveluista on kiinteähintaisia ja on mahdollista, että Yhtiö 

epäonnistuu tuotteiden, palveluiden tai toimituksen edellyttämän työmäärän 

ja/tai kustannusten arvioinnissa. Kannattavuuden kannalta olennaisimmat 

riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen. 

 Kilpailukyky: Teknologian kehitys toimialoilla, joilla Yhtiö toimii, on nopeaa,

ja on mahdollista, että kilpailijat tekisivät alalle merkittäviä innovaatioita. 

Volyymiin perustuvien hankintahintojen johdosta materiaalien ja raaka-

aineiden hinnat tulevat olemaan Yhtiölle korkeammat kuin etenkin sen 

suuremmille kilpailijoille. Tällä on välitön vaikutus aurinkosähkömoduulien 

myynnin kannattavuuteen ja Yhtiön kykyyn myydä 

aurinkosähkömoduuleita kilpailukykyisellä hinnalla. Kilpailutilanne voi 

muuttua tulevaisuudessa olennaisesti esimerkiksi uuden kilpailijan tai 

teknologian markkinoilletulon myötä. Kilpailun kiristymisellä voi olla 

epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan.

 Mahdolliset yritysjärjestelyt: Yhtiö saattaa toteuttaa tarkoituksenmukaisiksi 

katsottuja ja Yhtiön edun mukaisia yritysostoja ja -myyntejä ja/tai 

liiketoimintakokonaisuuksien ostoja ja/tai myyntejä. Tämä voi vaikuttaa 

Yhtiön rakenteeseen, tuloksentekokykyyn ja taseeseen joko suoraan tai 

välillisesti muista tällaisten järjestelyjen vaatimista toimenpiteistä riippuen. 

Edellä mainittuihin järjestelyihin liittyy tavanomaisia yrityskauppa- ja muita 

vastuita. Mikäli huomattava osa tällaisista vastuista realisoituu, voi näillä olla 

haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan.

 Jälleenmyyjiin liittyvät riskit: Yhtiö on sopimusteknisesti pyrkinyt 
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minimoimaan jälleenmyyjien käyttöön liittyviä riskejä. Jälleenmyyjien

käyttöön liittyy aina muun muassa seuraavia riskejä: (i) riippuvuus 

jälleenmyyjistä tietyllä alueella; (ii) jälleenmyyjän konkurssiriski; (iii) 

onnistuminen jälleenmyyjän tukemisessa riittävästi Yhtiön 

myyntiorganisaation taholta, jotta tuotteet saadaan myytyä; (iv) 

jälleenmyyjän myyntimiesten vaihtuvuudesta johtuva asiantuntemuksen 

tason laskeminen; (v) kosketuksen menettäminen asiakasrajapintaan sekä 

myynti- että erityisesti huoltotöissä; ja (vi) yhden lisäväliportaan mukaantulo 

asiakaspalautteen vastaanottamiseen ja huomioimiseen. Yhden tai usean 

jälleenmyyjiin liittyvän riskin realisoituminen saattaa vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan. 

 Kansainväliset markkinat: Yhtiön liiketoiminnan päätavoitteena on 

maailmanlaajuinen toiminta. Kansainvälisillä markkinoilla toimiessaan Yhtiö 

altistuu valuuttariskin lisäksi esimerkiksi poliittisista, taloudellisista, 

lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista aiheutuville riskeille, jotka 

korostuvat entisestään Yhtiön toimiessa kehittyvillä markkinoilla. 

Mahdolliset poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja sosiaaliset rajoitteet 

ja epävakaudet saattavat rajoittaa Yhtiön liiketoimintaedellytyksiä. Ei ole 

olemassa varmuutta, että liiketoimintojen kansainvälinen laajentaminen 

onnistuisi Yhtiön asettamien sisäisten tavoitteiden mukaisesti. 

Liiketoimintojen laajentamiseen ja organisaatioiden kasvattamiseen 

kansainvälisillä markkinoilla liittyy paljon kustannuksia, 

epävarmuustekijöitä sekä useita riskejä. 

 Toiminta kehittyvillä markkinoilla: Yhtiö käyttää sen resursseista 

merkittävän osan Yhtiön ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin 

kehittyvillä markkinoilla. Kehittyvät markkinat ovat alttiimpia suuremmalle 

poliittiselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin valtiot, 

joiden institutionaaliset rakenteet ovat kehittyneemmät, ja näin ollen 

lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteiskunnallisesta taikka 

poliittisesta epävakaudesta tai muista tekijöistä johtuva tappion riski voi olla 

olennainen. Lisäksi Palveluinfrastruktuuri on kehittymättömämpi kuin esim. 

Euroopassa ja ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö ei kärsi peruspalveluiden 

saannin katkoksista kehittyvillä markkinoilla. 

 Avainhenkilöt: Yhtiön ylimpään johtoon kuuluvan henkilön tai muun 

avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön 

liiketoimintaan ja Yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa.

Uusiin teknologioihin liittyvät riskit 

 Tuotekehitys: Yhtiöllä ei ole takeita tai varmuutta siitä, että Yhtiön uudet 

teknologiat toimivat markkinoiden tarpeita vastaten ja että Yhtiö onnistuu 

uuden teknologian kaupallistamisessa ja kaupallistamisen ajoituksessa. 

Uusien kilpailevien tuotteiden tulo markkinoille voi johtaa Yhtiön tuotteiden 

kilpailukyvyn heikentymiseen. Yhtiö on tehnyt taseeseensa aktivointeja 

tuotekehityskuluista ja mikäli Yhtiön toimintaympäristö tai markkinatilanne 

muuttuu tai Yhtiön käynnistämät tuotekehitysprojektit eivät tuota tulosta, 

näihin kuluihin voi kohdistua riski merkittävistä alaskirjauksista.

 Immateriaalioikeudet: Yhtiön menestys, kilpailukyky ja kasvu riippuvat 

osittain sen kyvystä suojata tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet. Yhtiöllä 

ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiön toimenpiteet omien 

immateriaalioikeuksiensa suojaamiseksi ovat riittäviä immateriaalioikeuksiin 

kohdistuvien intressien suojaamiseksi. Yhtiöllä ei ole varmuutta siitä, että 

patenttihakemukset hyväksytään Yhtiön hakemusten mukaisesti ja johtavat 

patenttien myöntämisiin Yhtiölle. Toiminta kehittyvillä markkinoilla lisää 

riksiä siitä, että Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja vähenee, jos Yhtiö ei 

pysty estämään tehokkaasti sitä, että muut markkinatoimijat eivät käytä 

Yhtiön suojaamia immateriaalioikeuksia. Ei myöskään voi olla varmuutta 

siitä, etteivät Yhtiön tuotteissaan tai muussa toiminnassaan hyödyntämät 

ratkaisut rikkoisi kolmansien immateriaalioikeuksia.

Valmistukseen liittyvät riskit 

 Alihankintariskit: Yhtiö käyttää alihankkijoita erityisesti suunnittelu- ja 

laitevalmistustoiminnassaan. Yhtiön alihankkijan toimituskyvyn 

aikataululliset tai laadulliset riskit voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti 
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Yhtiön liiketoimintaan. Alihankkijoiden heikentynyt palvelutaso tai Yhtiön 

rahoitusvaikeuksista johtuvat maksuvaikeudet alihankkijoille voivat hidastaa 

ja vaikeuttaa oleellisesti Yhtiön kriittisiä toimituksia ja vaikuttaa 

liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan..

 Tuotteisiin liittyvät vahinkoriskit: Jos Yhtiötä vastaan nostettaisiin 

korvausvaatimus ja se hyväksyttäisiin ja se ylittäisi Yhtiön vakuutussuojan 

tai se ei olisi vakuutussuojan piirissä, tämä voisi vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan. Asiakkaiden mahdollisesti edellyttämien tuotteiden 

alueellisten sertifiointien puute voi hidastaa Yhtiön 

markkinointimahdollisuuksia ja Yhtiön tai sen alihankkijoiden 

tuotantolinjoissa tai -laitteissa ilmenevät viat tai tuotantolinjojen tai -

laitteiden rikkoutuminen voi johtaa toimitusten myöhästymiseen ja 

myöhästymisestä johtuviin tilausten peruutuksiin. 

 Komponenttien ja niiden raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuus: 

Komponenteissa käytettävät pääasiallisten raaka-aineiden ja 

tuotannontekijöiden markkinahinnat vaihtelevat markkinasuhdanteiden 

mukaan ja merkittävimpien raaka-aineiden (pii ja hopea) 

maailmanmarkkinahintojen kehitys vaikuttaa olennaisesti tuotteiden 

valmistuksen kustannuksiin. Edelleen puhtaan energian sovelluksissa 

tarvittavien merkittävien komponenttien kuten aurinkokennojen rajallinen 

saatavuus ja niiden markkinahinnat vaikuttavat olennaisesti tuotteiden 

valmistuksen kustannuksiin. Mikäli Yhtiön alihankkijat eivät kykene 

hankkimaan tarvittavia komponentteja markkinoilta, ne eivät voi toimittaa 

Yhtiön tilaamia tuotteita Yhtiölle lainkaan tai sovitussa aikataulussa, millä 

voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan liiketoiminnan 

tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

Hallintoon liittyvät riskit 

 Hallinnon resurssit ja taloushallinnon raportointi- ja seurantajärjestelmät: 

Yhtiö joutuu kehittämään raportoinnin rakennetta edelleen liiketoimintojen 

monipuolistuessa ja seurantatarpeiden lisääntyessä Yhtiö saattaa joutua 

hankkimaan lisäresursseja pystyäkseen täyttämään Yhtiön seuranta- ja 

raportointitarpeet ja -vaatimukset.

 Osaavan henkilökunnan saatavuus: Yhtiön kilpailukyvystä merkittävä osa 

syntyy motivoituneen henkilöstön kautta ja osaavan henkilökunnan 

rekrytointiin kehittyvillä markkinoilla liittyy haasteita. 

 Ympäristöriskit: Yhtiö saattaa käyttää ja varastoida koneita, laitteita ja/tai 

tiettyjä ympäristölle vahingollisia aineita toimipisteissään. On myös 

mahdollista, että Yhtiö joutuu osapuoleksi oikeudenkäyntiin sen johdosta, 

että kolmas osapuoli haastaa Yhtiön oikeuteen Yhtiön asiakkaan käytettyä 

Yhtiöltä hankkimiaan tuotteita tavalla, joka on rikkonut 

ympäristölainsäädäntöä. 

 Verotus: Yhtiön tämänhetkinen liiketoiminta koostuu pääasiassa kotimaan 

toimituksista, mutta sen tavoitteena on kansainvälinen toiminta. Vaikka 

Yhtiön on varautunut kansainvälisten veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan 

ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa ja vältettävissä.

Yhtiön verotuksessa vahvistetuista tappioista per 31.12.2016 ei ole kirjattu 

laskennallista verosaamista, koska ei ole varmaa, pystyykö Yhtiön 

hyödyntämään tappioita ennen niiden erääntymistä. 

 Oikeudenkäynnit: On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa 

osalliseksi oikeudenkäyntiin tai välimies- tai viranomaismenettelyyn. Mihin

tahansa edellä mainittuihin prosesseihin tai menettelyihin liittyvät riskit ja 

kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

 Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset: 

Ennakoimattomat muutokset lainsäädännön ja viranomaisten asettamissa 

vaatimuksissa, tulleissa ja muissa kaupan esteissä voivat hankaloittaa Yhtiön 

liiketoimintaa sekä estää ja vaikeuttaa mahdollisten voittojen kotiuttamista.

D.3 Tärkeimmät 

arvopapereille 

ominaiset riskit

 Osakemarkkinat ja likviditeetti: Yhtiön osakkeiden hinnat ja vaihto 

osakemarkkinoilla saattavat vaihdella huomattavasti Yhtiön liiketoiminnan 

kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta, eikä ole varmuutta 

kehittyykö Yhtiön osakkeille aktiiviset ja/tai likvidit jälkimarkkinat.
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 Omistuksen laimentuminen ja Yhtiön tunnusluvut: Nykyisten 

osakkeenomistajien omistuksen suhteellinen osuus Yhtiön osakkeista ja 

äänistä voi laskea merkittävästi mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien 

muiden osakeantien toteuttamisen seurauksena.

 Mahdollisten tulevien osakemyyntien ja osakeantien vaikutus Yhtiön 

osakkeiden markkinahintaan: Mahdolliset tulevat osakeannit tai niitä 

koskevat odotukset sekä merkittävien osakemäärien myynti tai käsitys siitä, 

että myyntejä voi tulevaisuudessa tapahtua, voi vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon.

 Ulkomaalaisten osakkeenomistajien rajoitettu mahdollisuus käyttää 

merkintäoikeuksia: Tietyt ulkomaalaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä 

voi käyttää osakkeiden omistukseen perustuvia merkintäoikeuksiaan 

tulevissa Yhtiön osakeanneissa oman kotivaltionsa lainsäädännöstä ja 

määräyksistä johtuen.

 Listalleoton edellytykset: Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö täyttää Helsingin 

Pörssin osakkeen listalleottoedellytykset erityisesti luotettavan 

hinnanmuodostuksen mahdollistavan riittävän kysynnän ja tarjonnan osalta.

Jakso E – Tarjous

Osatekijä Tiedonantovelvollisuus Tiedonanto

E.1 Nettovarat/arvioidut 

kokonaiskustannukset

Osakeanti I on maksuton osakeanti Yhtiölle itselleen. 

Yhtiö keräsi Osakeannissa II uutta pääomaa 0,86 miljoonaa euroa ja Yhtiön velkoja 

kuitattiin yhteensä 9,3 miljoonan euron arvosta.  

Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvät asiantuntijapalkkiot ja muut kulut 

ovat yhteensä noin 0,13 miljoonaa euroa.

E.2 Syyt tarjoamiseen/

varojen käyttö/arvioidut 

kokonaisnettovarat

Esite on laadittu yhteensä 8.838.663 Uuden Osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin 

kohteeksi eikä tässä yhteydessä tarjota osakkeita yleisölle. 

Osakeanti I on toteutettu Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen 19.4.2017 

hyväksytyn Rekisteröimisasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta –

Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät Sopimukset" tarkemmin kuvatun 

rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen 

mukaisesti.

Osakeannin II tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja siten parantaa 

Yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä kerätä Yhtiölle uutta pääomaa sen 

käyttöpääomatarpeen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan 

rahoittamiseksi. Osakeannin II oletetaan myös parantavan Yhtiön osakkeiden 

likviditeettiä. Osakeannilla II tarkoituksena oli kerätä Yhtiölle enintään 1,8 

miljoonaa euroa uutta pääomaa sekä pienentää Yhtiön velkaantuneisuutta.

Osakeanti II kasvatti Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 10,1

miljoonalla eurolla ja vähensi Yhtiön velkaantuneisuutta 9,3 miljoonalla eurolla. 

E.3 Tarjouksen ehdot Esite on laadittu yhteensä 8.838.663 Uuden Osakkeen hakemiseksi kaupankäynnin 

kohteeksi eikä tässä yhteydessä tarjota osakkeita yleisölle. 

Osakeanti I 

Yhtiö on päättänyt Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen 19.4.2017 hyväksytyn 

rahoitusjärjestelyn nojalla antaa yhteensä enintään 2.570.825 Uutta Osaketta I 

maksuttomasti Yhtiölle itselleen siten, että Uusien Osakkeiden I merkintäaika 

alkoi 16.10.2017 ja päättyy 16.10.2018. Uusia Osakkeita I voidaan merkitä milloin 

tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen päättämissä erissä kuitenkin 

siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden 

lukumäärä (kulloinkin merkittävät Uudet Osakkeet I mukaan lukien) ei ylitä yhtä 

kymmenesosaa kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö toteuttaa maksuttoman 

osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi 

toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia Osakkeita I voidaan 

käyttää ainoastaan edellä mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että 

Yhtiön hallussa olevia Uusia Osakkeita I annetaan Bracknor Investmentille sen 

merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen 

ja warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä Uusia Osakkeita 
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I ei ole tarpeen antaa Bracknor Investmentille edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö 

mitätöi ne.

Uudet Osakkeet I ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden 

rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Yhtiön 

hallitus päättää Osakeantiin I liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista 

käytännön toimenpiteistä. 

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiö on merkinnyt yhteensä 525.000 

kappaletta Uusia Osakkeita I ja edellä mainitut 525.000 Uutta Osaketta I on 

merkitty kaupparekisteriin 18.10.2017 sekä merkitty Yhtiön arvo-osuustilille. 

Yhteensä 44.000 Uutta Osaketta I on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq 

Helsinki Oy:n pörssilistalla 31.10.2017 yhdessä muiden Yhtiön osakkeiden kanssa

ja yhteensä 363.414 Uutta Osaketta I 5.12.2017. Yhtiö hakee loppujen 117.586

merkityn Uuden Osakkeen I listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 

yhdessä muiden Yhtiön osakkeiden kanssa viipymättä Esitteen julkistamisen 

jälkeen. Yhtiö julkistaa sen kulloinkin Osakeanti I:n nojalla tekemät 

osakemerkinnät sekä Osakeannin I lopullisen tuloksen pörssitiedotteilla. Yhtiö 

hakee sen kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I rekisteröimistä 

kaupparekisteriin viipymättä kunkin osakemerkinnän jälkeen ja edelleen hakee 

sen kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I listaamista Nasdaq Helsinki 

Oy:n pörssilistalle yhdessä muiden Yhtiön osakkeiden kanssa viipymättä sen 

kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I kaupparekisteriin merkitsemisen 

jälkeen. 

Tämä Esite koskee vain edellä viitatun 117.586 Uuden Osakkeen I listalleottamista. 

Osakeanti II

Osakeannissa II tarjottiin yhteensä enintään 10.000.000 Yhtiön Uutta Osaketta II 

merkittäväksi Yhtiön kaikille sellaisille velkojille (mukaan lukien Yhtiön 

vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja I/2017 haltijat), joilla oli merkintähetkellä 

vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä. Osakeannin II 

pääasialliset ehdot olivat seuraavat: 

Merkintähinta per Uusi Osake II oli 1,18 euroa siltä osin kuin merkintähinta 

maksettiin kuittaamalla se Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia, Yhtiön 

hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia vastaan. Merkintähinta oli

Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymeilla painotettu kolmen (3) kuukauden 

keskiarvohinta 31.10.2017 päättyneeltä kolmikuukautisjaksolta vähennettynä 20 

prosentilla. Merkintähinta per Uusi Osake II oli 0,98 euroa siltä osin kuin 

merkintähinta maksettiin rahana. Merkintähinta oli Yhtiön osakkeen 

kaupankäyntivolyymeilla painotettu kolmen (3) kuukauden keskiarvohinta 

30.11.2017 päättyneeltä kolmikuukautisjaksolta vähennettynä 20 prosentilla. 

Merkintähinnat määriteltiin siten, että ne Yhtiön hallituksen arvion mukaan olivat 

riittävän houkuttelevia, jotta mahdollisimman suuri osa Yhtiön velkojista oli

halukas merkitsemään osakkeita sekä rahaa että heillä Yhtiöltä olevia saataviaan 

vastaan, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien 

osakkeenomistajien intressissä. 

Uusien Osakkeiden II Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön 

sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei 

korotettu Osakeannin II yhteydessä. 

Uusien Osakkeiden II Merkintäaika alkoi 21.12.2017 klo 8:00 Suomen aikaa, ja se 

päättyi 15.1.2018 klo 18:00 Suomen aikaa (Merkintäaika). Uusien Osakkeiden II 

merkintä tapahtui Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

Osakeannin II tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja siten parantaa 

Yhtiön taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä kerätä Yhtiölle uutta pääomaa sen 

käyttöpääomatarpeen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan 

osittaiseksi rahoittamiseksi. Osakeannin II oletetaan myös parantavan Yhtiön 

osakkeiden likviditeettiä. Osakeannin II tavoitteena oli kerätä Yhtiölle 1,8 

miljoonaa euroa uutta rahaa. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää 
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Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen sekä liiketoimintasuunnitelman 

osittaiseen toteuttamiseen. Lisäksi Osakeannin II tavoitteena oli pienentää Yhtiön 

velkaantuneisuutta.

Osakeanti II oli suunnattu osakeanti, jossa Uudet Osakkeet II tarjottiin 

Merkitsijöiden merkittäväksi Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien osakeyhtiölain 

(624/2012, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poiketen. Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle 

olivat Yhtiön taseaseman vahvistaminen, Yhtiön taloudellisten 

toimintaedellytysten parantaminen sekä käyttöpääomatarpeen ja 

liiketoimintasuunnitelman osittainen rahoittaminen kustannustehokkaalla tavalla. 

Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoi, että osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 

momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Uudet Osakkeet II lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n 

ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita II vastaavana 

väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet). Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-

koodi on FI4000301056. Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään 

Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus 

VALOE), kun Uudet Osakkeet II on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen 

tapahtuu arviolta 19.1.2018

Uudet Osakkeet II haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 

22.1.2018 yhdessä Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. 

Uudet Osakkeet II ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet. Kukin 

Uusi Osake II oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Uudet 

Osakkeet II tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön voitonjakoon Yhtiön muiden 

osakkeiden kanssa. 

E.4 Liikkeeseenlaskuun 

liittyvät olennaiset 

intressit/eturistiriidat

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo on yksi Yhtiön 

vaihtovelkakirjalainan I/2015 haltijoista ja Yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen 

jäsen Iikka Savisalo on yksi Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja I/2017 

haltijoista. Lisäksi Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo ovat molemmat antaneet 

Yhtiölle muuta lainaa, jonka nojalla he olivat oikeutettuja osallistumaan Osakeanti 

II:een. Hannu Savisalolla on lisäksi hallituspalkkiosaatavia Yhtiöltä vuosilta 2016 

ja 2017. Hannu ja Iikka Savisalolla on suoraan tai määräysvaltayhteisöidensä 

kautta yhteensä 3.257.292 Osakeannissa II merkittyä väliaikaista osaketta.  

Hannu Savisalolla on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä yhteensä 147.500 ja 

Iikka Savisalolla yhteensä 132.500 Yhtiön osakkeisiin oikeuttavaa optio-ohjelman 

2015 mukaista optio-oikeutta. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo sekä Yhtiön hallituksen jäsen ja 

Yhtiön toimitusjohtaja Iikka Savisalo käyttävät tämän Arvopaperiliitteen 

päivämääränä myös määräysvaltaa Yhtiön toiseksi suurimmassa 

osakkeenomistajassa Savcor Communications Ltd Pty:ssä, joka on antanut Yhtiölle 

oman pääomanehtoista rahoitusta. Hannu Savisalo sekä Iikka Savisalo käyttävät 

välillisesti määräysvaltaa Yhtiön kuudenneksi suurimmassa osakkeenomistajassa 

Savcor Invest B.V:ssä, joka on yksi vaihtovelkakirjalaina I/2015 haltijoista ja on 

lisäksi antanut Yhtiölle (muuta) oman pääomanehtoista rahoitusta sekä muuta 

lainaa. Edelleen he omistavat yhteensä noin 57 % Yhtiön suurimman 

osakkeenomistajan, yrityssaneerauksessa olevan Savcor Group Oy:n osakkeista. 

Savcor Group Oy on antanut Yhtiölle oman pääoman ehtoista rahoitusta ja muuta 

lainaa. 

Lisäksi Iikka Savisalo omistaa 50 prosenttia SCI Invest Oy:n osakkeista, joka on 

Yhtiön osakkeenomistaja. SCI Invest Oy on myös yksi Yhtiön 

vaihtovelkakirjalainan I/2017 haltijoista. 

Yhtiön varapuheenjohtaja Villa Parpola omistaa tämän Arvopaperiliitteen

päivämääränä yhteensä 12.494 Yhtiön osaketta ja yhteensä 97.500 optio-ohjelman 
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2015 mukaista optio-oikeutta. Lisäksi Parpolalla on määräysvaltayhteisönsä kautta 

23.518 Osakeannissa II merkittyä väliaikaista osaketta. Parpola ei ole antanut 

Yhtiölle lainaa eikä ole Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 tai I/2017 haltija. 

Ville Parpolalla on kuitenkin hallituspalkkiosaamisia Yhtiöltä vuosilta 2016 ja 

2017.

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskusta ja listalleottamisesta ei aiheudu Yhtiön 

hallitukseen tai johtoon kuuluville henkilöille tai muille Uusien Osakkeiden 

liikkeeseen laskuun osallistuville henkilöille olennaista henkilökohtaista etua tai 

hyötyä.

E.5 Myyntirajoitussopimukse

t

Ei sovellu. 

E.6 Omistuksen

laimentuminen

Osakeanneissa tämän Esitteen päivämäärään mennessä merkityt Uudet Osakkeet

(huomioiden jo rekisteröidyt 525.000 Uutta Osaketta), yhteensä 9.246.077 osaketta, 

vastaavat noin 194,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeanteja ja 

noin 66,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien jälkeen (huomioimatta 

vaihtovelkakirjalainojen haltijoiden Yhtiölle myöntämien vaihtovelkakirjalainojen 

mahdollista myöhempää konvertointia osakkeiksi siltä osin kuin 

vaihtovelkakirjalainoja ei ole käytetty Osakeannissa II merkittävien Uusien 

Osakkeiden II maksuna). 

Lisäksi Yhtiön vaihtovelkakirjojen ja niihin liittyvien warranttien haltijoilla on 

tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä oikeus merkitä yhteensä enintään 

2.753.518 Yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainojen nojalla annettujen 

erityisten oikeuksien ja warranttien ehtojen mukaisesti. Siltä osin kun 

vaihtovelkakirjalainojen haltijat osallistuivat Osakeanti II:een, 

vaihtovelkakirjalainojen nojalla annettujen erityisten oikeuksien nojalla ei enää voi 

merkitä lisää Yhtiön osakkeita. Lisäksi Yhtiön optio-ohjelman 2015 nojalla 

allokoitujen optio-oikeuksien haltijoilla on tämän Arvopaperiliitteen 

päivämääränä oikeus merkitä optio-oikeuksien nojalla yhteensä enintään 650.000

Yhtiön uutta osaketta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. 

Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiössä laimenee myös Osakeanti I:n 

seurauksena. Mikäli kaikki Uudet Osakkeet I merkitään, vielä merkitsemättömät 

Uudet Osakkeet I, yhteensä 2.045.825 osaketta, vastaavat noin 14,6 prosenttia 

Yhtiön kaikista osakkeista ennen merkintää (huomioiden tämän Esitteen 

päivämääränä Osakeanneissa merkityt Uudet Osakkeet) ja 12,8 prosenttia Yhtiön 

kaikista osakkeista merkinnän jälkeen. Edelleen sellaisten Yhtiön 

osakkeenomistajien, jotka eivät merkinneet Uusia Osakkeita II Osakeanti II:ssa,

omistusosuus Yhtiön osakkeista laimenee myös Osakeanti II:n seurauksena.

E.7 Arvioidut kustannukset, 

jotka veloitetaan 

Sijoittajalta

Ei sovellu. Yhtiö ei veloita kustannuksia sijoittajilta.
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II ARVOPAPERILIITE

VALOEN ARVOPAPEREIHIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT

Sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin jäljempänä esitettäviin riskitekijöihin ja muihin tässä 

Arvopaperiliitteessä oleviin tietoihin. Lisäksi sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Rekisteröintiasiakirjaan ja 

etenkin sen kohtaan ”Riskitekijät”.

Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Valoen

liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen ja/tai Valoen arvopapereiden arvoon. Kuvaus 

riskitekijöistä perustuu Arvopaperiliitettä laadittaessa Yhtiön hallituksen ja johdon tiedossa olleisiin seikkoihin, minkä 

vuoksi Yhtiön taloudellinen tulos tulevaisuudessa ja osakkeenomistajien omistuksen arvo Valoessa voivat poiketa 

huomattavasti tulevaa kehitystä koskevissa arvioissa esitetystä. 

Jäljempänä kuvatut riskit ja epävarmuustekijät ovat Yhtiön hallituksen ja johdon olennaisiksi arvioimia riskejä, mutta ne 

eivät ole ainoita Valoen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muut seikat ja epävarmuustekijät kuin tässä mainitut, joita ei 

tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voivat vaikuttaa epäedullisesti Valoen liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. 

Alla oleva riskitekijöiden kuvauksen esitysjärjestys ei kuvaa riskien toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.

Osakemarkkinat ja likviditeetti 

Yhtiö aikoo hakea Uudet Osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Osakeanti II:ssa

annettujen Väliaikaisten Osakkeiden ja Uusien Osakkeiden samoin kuin Yhtiön muiden osakkeiden 

markkinahinta voi vaihdella huomattavasti riippuen muutoksista markkinoiden suhtautumisessa Yhtiön 

osakkeisiin, Osakeanteihin, Väliaikaisiin Osakkeisiin, Uusiin Osakkeisiin tai niitä vastaaviin muihin 

arvopapereihin eikä ole varmaa, kehittyykö Uusille Osakkeille aktiivisia ja/tai likvidejä jälkimarkkinoita 

tapahtuvien muutosten, kuten Yhtiön toimintaan vaikuttavan lainsäädännön muutosten tai Yhtiön 

liiketoiminnan tuloksen tai kehityksen muutosten takia sekä useiden muiden tekijöiden ja tapahtumien takia. 

Osakeannissa II annettujen Uusien Osakkeiden II ja muiden Yhtiön osakkeiden markkinahinta voi laskea 

Merkintähinnan alapuolelle. (Selvyyden vuoksi todetaan, että Uusien Osakkeiden I merkintähinta on 0 euroa.)

Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon vaikuttavat Yhtiön sijoittajien subjektiiviset näkemykset Yhtiön arvosta. 

Yhtiö ei anna takeita sille, että Yhtiön osakkeiden julkisen noteerauksen jatkuessa osakkeiden markkinahinta 

vastaisi sijoittajien osakkeista maksamaa hintaa eikä sille, että Yhtiön osakkeiden jälkimarkkinat pörssilistalla 

ovat aktiiviset.

Yhtiön osakkeiden hinnat ja vaihto osakemarkkinoilla saattavat ajoittain vaihdella huomattavasti Yhtiön 

liiketoiminnan kehityksestä tai tulevaisuudennäkymistä riippumatta. Lisäksi Yhtiön liiketoiminnan tulos ja 

tulevaisuudennäkymät voivat joskus alittaa osakemarkkinoiden, markkina-analyytikkojen ja sijoittajien 

odotukset. Mikä tahansa näistä tekijöistä voi johtaa Uusien Osakkeiden tai muiden Yhtiön osakkeiden 

markkinahinnan laskemiseen.

Omistuksen laimentuminen ja Yhtiön tunnusluvut

Osakeanneissa tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä merkittyjen Uusien Osakkeiden tultua 

rekisteröidyksi (huomioiden jo rekisteröidyt 525.000 Uutta Osaketta) Yhtiön osakkeiden lukumäärä kasvaa

enintään 9.246.077 Yhtiön uudella osakkeella enintään 13.990.513 osakkeeseen, mikä vastaa noin 194,9 prosenttia 

Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeanteja ja noin 66,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien

jälkeen. 

Nykyisten osakkeenomistajien omistuksen suhteellinen osuus Yhtiön osakkeista ja äänistä voi laskea 

merkittävästi mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien muiden osakeantien toteuttamisen seurauksena sekä 

Yhtiön antamien vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien osakkeiksi konvertoimisen seurauksena. 

Laimennusvaikutuksen johdosta tulevaisuudessa mahdollisesti annettavien Yhtiön uusien osakkeiden 

antaminen vaikuttaa myös tiettyihin Yhtiön tunnuslukuihin.
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Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisellä rahoitusjärjestelyllä on merkittävä laimennusvaikutus Yhtiön 

omistussuhteisiin. Rahoitusjärjestelyn mukaisesti Bracknor Investment voi merkitä yhteensä enintään 3.000.000 

Yhtiön osaketta vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien osakkeiksi konvertoimisen seurauksena. Näistä Bracknor 

Investment on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä merkinnyt yhteensä 548.008 osaketta.

Mahdollisten tulevien osakemyyntien ja osakeantien vaikutus Yhtiön osakkeiden markkinahintaan

Mahdolliset tulevat osakeannit tai niitä koskevat odotukset voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön osakkeiden 

markkinahintaan. Vastaavasti merkittävien osakemäärien myynti yksittäisen osakkeenomistajan tai useiden 

osakkeenomistajien toimesta tai käsitys siitä, että tällaisia myyntejä saattaa tulevaisuudessa tapahtua, voi 

vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön osakkeiden markkina-arvoon ja Yhtiön kykyyn hankkia tulevaisuudessa 

varoja pääoman korotusten kautta. On myös mahdollista, että Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti tekemissä 

yrityskaupoissa käytetään maksuvälineenä Yhtiön osakkeita, mikä saattaa vaikuttaa Yhtiön osakkeiden 

markkinahintaan laskevasti. Tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä Osakeanneissa merkittyjen 

kaikkien Uusien Osakkeiden tultua rekisteröidyksi Yhtiön osakkeiden lukumäärä on kasvanut 9.246.077 Yhtiön 

uudella osakkeella 13.990.513 osakkeeseen, mikä vastaa noin 194,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen 

Osakeanteja ja noin 66,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Osakeantien jälkeen. Uusien Osakkeiden 

liikkeeseenlasku ja ottaminen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla saattaa vaikuttaa Yhtiön 

osakkeiden markkinahintaan laskevasti. Nykyisten osakkeenomistajien omistuksen suhteellinen osuus Yhtiön 

osakkeista ja äänistä voi laskea merkittävästi mahdollisten tulevaisuudessa toteutettavien muiden osakeantien 

toteuttamisen seurauksena.

Ulkomaalaisten rajoitettu mahdollisuus osallistua tuleviin osakeanteihin

Suomen osakeyhtiölainsäädännön mukaisesti osakkeenomistajilla on lähtökohtaisesti etuoikeus merkitä uusia 

osakkeita omistuksensa suhteessa. Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä 

maissa Suomen ulkopuolella, mukaan luettuina mutta näihin rajoittumatta australialaiset, eteläafrikkalaiset, 

hongkongilaiset, japanilaiset, kanadalaiset ja yhdysvaltalaiset osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää 

osakkeiden omistukseen perustuvia tulevissa Yhtiön osakeanneissa oman kotivaltionsa lainsäädännöstä ja 

määräyksistä johtuen, ellei osakkeita tällöin erikseen rekisteröidä kyseisen maan arvopaperilainsäädännön 

mukaisesti tai muutoin vastaavalla tavalla tai ellei tapaukseen sovellu poikkeus sovellettavassa lainsäädännössä 

asetetuista rekisteröinti- tai muista vastaavista vaatimuksista, minkä seurauksena heidän osakeomistuksensa 

laimenee.

Listalleoton edellytykset

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistan tarkkailulistalla. Valoen osakkeet 

on siirretty Nasdaq Helsinki Oy:n päätöksellä Helsingin Pörssin tarkkailulistalle 19.2.2015 Yhtiön taloudelliseen 

tilanteeseen liittyvän merkittävän epävarmuuden takia. Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa 

markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on 

pörssilistan osa. Ei ole varmuutta siitä, että haettaessa Uusia Osakkeita kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä 

markkinalla Helsingin Pörssissä, Yhtiö täyttää osakkeen listalleottoedellytykset erityisesti luotettavan 

hinnanmuodostuksen mahdollistavan riittävän kysynnän ja tarjonnan osalta. Helsingin Pörssin sääntöjen 

mukaan Helsingin Pörssi voi omasta aloitteestaan päättää osakkeen poistamisesta pörssilistalta, jos arvopaperi 

tai sen liikkeeseenlaskija ei enää täytä listalleottamisen edellytyksiä tai muita Helsingin Pörssin sääntöjen 

vaatimuksia eikä kaupankäynnin lopettaminen arvopaperilla aiheuta merkittävää haittaa sijoittajille tai 

rahoitusmarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Helsingin Pörssi voi myös asettaa ehtoja kaupankäynnin 

lopettamiselle.  
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ESITTEESTÄ VASTUULLISET TAHOT 

Esitteestä vastuulliset tahot

Liikkeeseenlaskija

Valoe Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 0749606-1

Osoite: Insinöörinkatu 5, 50100 Mikkeli

Kotipaikka: Mikkeli

Yhtiön hallituksen jäsenet

Hannu Savisalo, puheenjohtaja

Ville Parpola, varapuheenjohtaja

Iikka Savisalo, jäsen

Valoen vakuutus

Valoe vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Valoe ja sen hallitus vakuuttavat varmistaneensa riittävän 

huolellisesti, että niiden parhaan ymmärryksen mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä 

tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

                                                                      18. päivänä tammikuuta 2018

                             Valoe Oyj



28

TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT

Valoen tilintarkastaja tilikausina 2015–2016

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab

Yritys- ja yhteisötunnus: 1805485-9

Osoite: Töölönlahdenkatu 3 A, 00100 Helsinki

Päävastuullinen tilintarkastaja: KHT Petri Kettunen

Valoen tilintarkastaja tilikaudella 2017

Tilintarkastusyhteisö Auditus Tilintarkastus Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0775496-4

Osoite: Konepajankatu 2 A, 11710 Riihimäki

Päävastuullinen tilintarkastaja: KHT Heidi Pirttijoki

Valoen oikeudellinen neuvonantaja Osakeanneissa ja Arvopaperiliitteen laadinnassa

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0988626-6

Osoite: Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki
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TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Eräät tässä Arvopaperiliitteessä esitetyt lausumat, mukaan lukien kohdassa ”Valoen arvopapereihin liittyvät 

riskitekijät” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä Yhtiön 

johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tehtyihin oletuksiin ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia 

lausumia. Lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa” tai ”suunnitella” ja 

muut vastaavat ilmaisut ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.

Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä 

sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden toteutuessa Yhtiön todellinen tulos, toiminta tai saavutukset taikka toimialan 

tulos voivat poiketa olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti 

esitetyistä tuloksista, toiminnasta tai saavutuksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä 

tekijöitä ovat muun muassa tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Valoen arvopapereihin liittyvät riskitekijät” ja 

Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Riskitekijät” ja tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Tiivistelmä" kuvatut seikat.

Tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Valoen arvopapereihin liittyvät riskitekijät” sekä Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa ”Riskitekijät” on kuvattu riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 

Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen, arvopapereihin ja niiden arvoon 

sekä osakeomistukseen. Esitteessä kuvatut riskitekijät eivät välttämättä kata kaikkia sellaisia riskejä, joita ei 

pidetä olennaisina ja sellaisia uusia riskejä, jotka eivät tällä hetkellä ole Yhtiön tiedossa, voi ilmetä. Mikäli yksi tai 

useampi Esitteessä mainituista tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jokin tehdyistä 

olettamuksista osoittautuisi virheelliseksi, Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos ja/tai taloudellinen asema 

saattavat poiketa olennaisesti Esitteessä ennakoidusta, uskotusta, arvioidusta tai odotetusta. Yhtiön ei ole 

tarkoitus, eikä se ota velvollisuudekseen, päivittää Esitteeseen sisältyviä tulevaisuuden näkymiä koskevia 

lausumia, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä.
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OSAKEANTIEN EHDOT

Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2017 päättämä antivaltuutus

Yhtiön 28.11.2017 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan Yhtiön hallitukselle on 

myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 50.000.000 Yhtiön uuden 

osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia 

erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista osakeannin tai 

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus 

päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on 

voimassa 30.6.2018 asti. 

Osakeanti I 

Yhtiön hallitus päätti 16.10.2017 Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen 19.4.2017 hyväksytyn 

Rekisteröimisasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät Sopimukset" 

tarkemmin kuvatun rahoitusjärjestelyn nojalla yhteensä enintään 2.570.825 Uuden Osakkeen I maksuttomasta 

osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että Uusien Osakkeiden I merkintäaika alkoi 16.10.2017 ja päättyy 

16.10.2018. Uusia Osakkeita I voidaan merkitä milloin tahansa merkintäajan kuluessa Yhtiön hallituksen 

päättämissä erissä kuitenkin siten, että Yhtiön hallussa tai pantattuna kulloinkin olevien omien osakkeiden 

lukumäärä (kulloinkin merkittävät Uudet Osakkeet I mukaan lukien) ei ylitä yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön 

osakkeista. Yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin itselleen edellä mainitun rahoitusjärjestelyn osittaiseksi 

toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Uusia Osakkeita I voidaan käyttää ainoastaan edellä 

mainitun rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi siten, että Yhtiön hallussa olevia Uusia Osakkeita I annetaan 

Bracknor Investmentille sen merkitessä osakkeita sille rahoitusjärjestelyssä annettujen vaihtovelkakirjalainojen ja 

warranttien nojalla. Siltä osin kuin kaikkia Yhtiön merkitsemiä Uusia Osakkeita I ei ole tarpeen antaa Bracknor 

Investmentille edellä sanotun mukaisesti, Yhtiö mitätöi ne.

Uudet Osakkeet I ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat 

osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin I liittyvistä muista seikoista ja 

niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiö on merkinnyt yhteensä 525.000 kappaletta Uusia Osakkeita I ja 

edellä mainitut 525.000 Uutta Osaketta I on merkitty kaupparekisteriin 18.10.2017 sekä merkitty Yhtiön arvo-

osuustilille. Yhteensä 44.000 Uutta Osaketta I on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n 

pörssilistalla 31.10.2017 yhdessä muiden Yhtiön osakkeiden kanssa ja yhteensä 363.414 Uutta Osaketta I 

5.12.2017. Tämä Arvopaperiliite koskee 117.586 merkityn, vielä listaamattoman Uuden Osakkeen I listaamista 

Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Yhtiö hakee näiden 117.586 merkityn Uuden Osakkeen yhdessä muiden 

Yhtiön osakkeiden kanssa viipymättä Esitteen julkistamisen jälkeen.

Yhtiö hakee sen kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I rekisteröimistä kaupparekisteriin viipymättä 

kunkin osakemerkinnän jälkeen ja edelleen hakee sen kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I listaamista 

Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle yhdessä muiden Yhtiön osakkeiden kanssa (ISIN-koodilla FI0009006951 ja 

kaupankäyntitunnuksella VALOE) viipymättä sen kulloinkin merkitsemien Uusien Osakkeiden I 

kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Yhtiö julkistaa sen kulloinkin Osakeanti I:n nojalla tekemät 

osakemerkinnät sekä Osakeannin I lopullisen tuloksen pörssitiedotteilla. 

Osakeantiin I sovelletaan Suomen lakia. 

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiöllä on kaikkiaan 5.269.436 osaketta. Mikäli kaikki Uudet Osakkeet 

I merkitään, Uusien Osakkeiden I kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä on kaikkiaan 7.315.261

osaketta huomioimatta Uusia Osakkeita II. Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiössä laimenee 

Osakeanti I:n seurauksena. Mikäli kaikki Uudet Osakkeet I merkitään, vielä merkitsemättömät Uudet Osakkeet I, 

yhteensä 2.045.825 osaketta, vastaavat noin 14,6 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen merkintää 

(huomioiden tämän Esitteen päivämääränä Osakeanneissa merkityt Uudet Osakkeet) ja 12,8 prosenttia Yhtiön 

kaikista osakkeista merkinnän jälkeen.
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Osakeanti II

Hallituksen osakeantipäätös Osakeannista II

Yhtiön hallitus päätti 20.12.2017 ylimääräisen yhtiökokouksen 28.11.2017 sille antaman valtuutuksen perusteella 

maksullisesta osakeannista, jossa Yhtiö tarjosi yhteensä enintään 10.000.000 Yhtiön Uutta Osaketta II 

merkittäväksi Merkitsijöille. Yhtiö on julkistanut Osakeannin II ehdot pörssitiedotteella 20.12.2017. Osakeannin II 

ehdot olivat seuraavat:

Merkintäoikeus

Osakeannissa II tarjottiin yhteensä enintään 10.000.000 Yhtiön Uutta Osaketta II (Uudet Osakkeet II) 

merkittäväksi Yhtiön kaikille sellaisille velkojille (mukaan lukien Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja I/2017 

haltijat), joilla on merkintähetkellä vähintään 25.000 euron suuruinen riidaton saatava Yhtiöltä (kukin Merkitsijä).

Mikäli saatavan suuruudesta ja/tai riidattomuudesta oli erimielisyyttä Yhtiön ja Merkitsijän kesken, 

merkintäoikeuden olemassaolon ratkaisi Yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksella oli oikeus oman harkintansa 

mukaan kieltäytyä Merkitsijän tekemästä merkinnästä perustelematta kieltäytymistään. 

Ylimerkintätilanteessa Uusien Osakkeiden II allokoinnista Merkitsijöiden kesken päätti Yhtiön hallitus. 

Merkintähinta ja sen merkintä taseessa

Merkintähinta per Uusi Osake II oli 0,98 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan rahana. Merkintähinta oli

Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymeilla painotettu kolmen (3) kuukauden keskiarvohinta 30.11.2017 

päättyneeltä kolmikuukautisjaksolta vähennettynä 20 prosentilla. 

Merkintähinta per Uusi Osake II oli 1,18 euroa siltä osin kuin merkintähinta maksetaan kuittaamalla se 

Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia, Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia 

vastaan. Merkintähinta oli Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymeilla painotettu kolmen (3) kuukauden 

keskiarvohinta 31.10.2017 päättyneeltä kolmikuukautisjaksolta vähennettynä 20 prosentilla. 

Merkintähinnat määriteltiin siten, että ne olivat Yhtiön hallituksen arvion mukaan riittävän houkuttelevia, jotta 

mahdollisimman suuri osa Yhtiön velkojista oli halukas merkitsemään osakkeita sekä rahaa että heillä Yhtiöltä 

olevia saataviaan vastaan, mikä vahvistaisi Yhtiön taloudellista tilannetta ja olisi täten kaikkien 

osakkeenomistajien intressissä. 

Uusien Osakkeiden II Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 

rahastoon. Näin ollen Yhtiön osakepääomaa ei korotettu Osakeannin II yhteydessä. 

Merkintä ja Merkintäaika

Uusien Osakkeiden II Merkintäaika alkoi 21.12.2017 klo 8:00 Suomen aikaa, ja se päättyi 15.1.2018 klo 18:00 

Suomen aikaa (Merkintäaika). Uusien Osakkeiden II merkintä tapahtui Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti.

Yhtiö saattoi oman harkintansa mukaan keskeyttää Merkintäajan tai pidentää sitä.

Merkintähinnan maksaminen

Merkintähinnan valuutta on euro. Merkintähinta maksettiin merkinnän tekemisen yhteydessä joko kuittaamalla 

se Merkitsijällä Yhtiöltä merkintähetkellä olevia, Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan riidattomia saatavia 

vastaan tai maksamalla se rahana viimeistään 15.1.2018 klo 18:00 Suomen aikaa

Syyt Osakeantiin II ja tuottojen käyttö 

Osakeannin II tarkoituksena oli vahvistaa Yhtiön taseasemaa ja siten parantaa Yhtiön taloudellisia 

toimintaedellytyksiä sekä kerätä Yhtiölle uutta pääomaa sen käyttöpääomatarpeen sekä 
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liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan rahoittamiseksi.  Osakeannin II oletetaan myös parantavan 

Yhtiön osakkeiden likviditeettiä. 

Osakeannin II tavoitteena oli kerätä Yhtiölle enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta rahaa. Osakeannissa kerätyt 

varat on tarkoitus käyttää Yhtiön käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen sekä liiketoimintasuunnitelman

osittaiseen toteuttamiseen (mm. investointien rahoittamiseen). Lisäksi Osakeannin II tavoitteena oli pienentää 

Yhtiön velkaantuneisuutta.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen

Osakeanti II oli suunnattu osakeanti, jossa Uudet Osakkeet II tarjottiin Merkitsijöiden merkittäväksi Yhtiön 

nykyisten osakkeenomistajien osakeyhtiölain (624/2012, muutoksineen) 9 luvun 3 §:n mukaisesta 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Perusteet merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle olivat Yhtiön taseaseman vahvistaminen, Yhtiön taloudellisten 

toimintaedellytysten parantaminen sekä käyttöpääomatarpeen ja liiketoimintasuunnitelman osittainen 

rahoittaminen kustannustehokkaalla tavalla. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus katsoi, että osakkeenomistajien 

merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama 

painava taloudellinen syy.

Osakeannin II tuloksen julkistaminen

Yhtiö julkisti Osakeannin II tuloksen 16.1.2018 pörssitiedotteella.

Uusien Osakkeiden II rekisteröinti ja kirjaaminen arvo-osuustileille

Yhtiö hakee Uusien Osakkeiden II rekisteröintiä kaupparekisteriin niin pian kuin on käytännössä mahdollista 

Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Uusien Osakkeiden II merkinnät. Yhtiö odottaa, että Osakeannissa II

hyväksytysti merkityt Uudet Osakkeet II rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 19.1.2018.

Uudet Osakkeet II lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita II vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet).

Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000301056. Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-

koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE), kun Uudet Osakkeet II on merkitty kaupparekisteriin. 

Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.1.2018.

Listaaminen

Uudet Osakkeet II haetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 22.1.2018 yhdessä Yhtiön 

muiden osakkeiden kanssa. 

Uusien Osakkeiden II tuottamat oikeudet

Uudet Osakkeet II ovat samanlajisia kuin Yhtiön olemassa olevat osakkeet. 

Kukin Uusi Osake II oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksissa. Uudet Osakkeet II tuottavat yhtäläiset 

oikeudet Yhtiön voitonjakoon Yhtiön muiden osakkeiden kanssa. 

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin II, Uusiin Osakkeisiin II ja Väliaikaisiin Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia II 

mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
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Maksut ja kulut

Uusien Osakkeiden II merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa. Tilinhoitajayhteisöt ja arvopaperinvälittäjät, jotka 

toteuttavat merkintätoimeksiantoja, saattavat periä näistä toimenpiteistä välityspalkkion omien hinnastojensa 

mukaisesti. Tilinhoitajayhteisöt voivat periä myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä 

ja osakkeiden säilyttämisestä.

Ulkomaalaiset osakkeenomistajat

Yhtiö ja sen neuvonantajat edellyttävät, että Esitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot 

Esitteen jakeluun liittyvistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö tai sen neuvonantajat eivät ole vastuussa siitä, 

jos Esitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia.

Muut Seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin II liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Lisätietoja Yhtiön osakkeisiin liittyvistä oikeuksista esitetään jäljempänä tämän Arvopaperiliitteen kohdassa 

”Osakkeenomistajien oikeudet”. Lisätietoja verotuksesta on esitetty tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Verotus”. 

Osakeannin II lopputulos

Osakeannissa II merkittiin hyväksytysti yhteensä 8.721.077 Uutta Osaketta II, joista 876.326 osakkeen 

Merkintähinta maksettiin rahana ja 7.844.751 osakkeen Merkintähinta kuittaamalla se Merkitsijällä Yhtiöltä 

olevia riidattomia saatavia vastaan. Yhtiö keräsi Osakeannissa II yhteensä 0,86 miljoonaa euroa uutta rahaa ja 

velkoja kuitattiin 9,3 miljoonalla eurolla. 

Uudet Osakkeet II lasketaan liikkeeseen ja kirjataan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-

osuusjärjestelmään ensin Uusia Osakkeita II vastaavana väliaikaisena osakelajina (Väliaikaiset Osakkeet).

Väliaikaisten Osakkeiden ISIN-koodi on FI4000301056. Väliaikaisia Osakkeita ei haeta kaupankäynnin kohteeksi 

Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi). Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyiseen osakelajiin (ISIN-

koodi FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE), kun Uudet Osakkeet II on merkitty kaupparekisteriin. 

Yhdistäminen tapahtuu arviolta 19.1.2018.
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS

Seuraavassa taulukossa on esitetty Valoen toteutunut pääomarakenne ja velkaantuneisuus konsernitasolla 

30.9.2017 perustuen Yhtiön 8.11.2017 julkistamaan tilintarkastamattomaan osavuosikatsaukseen 30.9.2017

päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolta. Taulukkoa tulee tulkita yhdessä 

Rekisteröintiasiakirjassa ja muualla tässä Arvopaperiliitteessä esitettyjen tietojen kanssa.

1.000 euroa                               30.9.2017

                                                                                                     Toteutunut

                                                                                                       (tilintarkastamaton)

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 

yhteensä

Vakuudellinen 1.004

Vakuudeton / oman pääoman ehtoinen 10.563

Vakuudeton / muut 1.165

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 

yhteensä 

Vakuudeton / oman pääoman ehtoinen 429

Vakuudeton / muut 3.823

Yhteensä 16.984

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma 

pääoma 

Osakepääoma 80

Ylikurssirahasto 0

Muut rahastot 682

Muu oma pääoma -13.294

Oma pääoma yhteensä -12.532

Oma pääoma yhteensä mukaan lukien 

pääomalainat -1.540

Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä 4.452

Nettovelkaantuneisuus

Rahat ja pankkisaamiset 21

Rahoitusvarat 0

Likviditeetti 21

Lyhytaikaiset lainat 11.729

Lainan maksamattomat korot 2.063

Luotollinen shekkitili 722

”Vientilimiitti” 281

Lyhytaikainen velkaantuneisuus 14.795

Pitkäaikaiset lainat 4.252

Pitkäaikainen velkaantuneisuus 4.252

Nettovelkaantuneisuus 19.026
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Taseen ulkopuoliset vastuut

VASTUUT (1.000 euroa) 30.9.2017

                                                                                                    Toteutunut

                                                                                                     (tilintarkastamaton)

Omista sitoumuksista annetut vakuudet

Yrityskiinnitykset 12.691

Muut vakuudet 0

Leasing- ja muut vuokravastuut

Erääntyy 1 vuoden kuluessa 62

Erääntyy 1–5 vuoden kuluessa 0

Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0

Yhteensä 62

Valoe-konsernin omavaraisuusaste oli 30.9.2017 noin -132,5 prosenttia. Valoe-konsernin omavaraisuusasteeseen 

30.9.2017 jälkeen vaikuttaa erityisesti Yhtiön tuloskehitys.

Yllä olevassa pääoma- ja velkaantuneisuuslaskelmassa ei ole huomioitu Osakeanti II:ssa merkittyjen osakkeiden 

maksamisen yhteydessä kuitattujen velkojen vähenemistä. Lainapääomat vähenivät yhteensä 8,1 miljoonaa 

euroa, josta pitkäaikaiset lainat vähenivät 0,85 miljoonaa euroa ja lyhytaikaiset lainat 7,2 miljoonaa euroa. 

Vieraan pääoman ehtoiset lainat vähenivät 1,1 miljoonaa euroa. Oman pääoman ehtoiset lainat vähenivät 7,0

miljoonaa euroa. Näissä luvuissa ei ole huomioitu konsernitasolla tehtyjä IFRS:n mukaisia oikaisuja.

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiöllä on Osakeanti II:ssa tehtyjen kuittaamisten jälkeen 

Vaihtovelkakirjalainaa 1/2015 jäljellä 2,8 miljoonaa euroa ja Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017 jäljellä 0,65 miljoonaa 

euroa. Danske Bank Oy:n tililimiitti on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 0,6 miljoonaa euroa.  
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VALOEN OSAKKEITA KOSKEVIA KESKEISIÄ TIETOJA

Yleisiä tietoja

Yleistä

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 80.000,00 euroa ja Yhtiön 

rekisteröity osakkeiden lukumäärä on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä 5.269.436 täysin maksettua 

osaketta (huomioimatta vaihtovelkakirjojen haltijoiden Yhtiölle myöntämien vaihtovelkakirjalainojen sekä 

vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien warranttien mahdollista konvertointia osakkeiksi). Vaihtovelkakirjalainojen ja 

warranttien haltijoilla on vaihtovelkakirjoihin liittyvien erityisten oikeuksien sekä warranttien ehtojen mukaisesti 

oikeus merkitä tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä yhteensä enintään 2.753.518 Yhtiön uutta osaketta. 

Valoella on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä hallussa 406.992 kappaletta Yhtiön omia osakkeita. Yhtiöllä 

ei tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä ole voimassaolevia omien osakkeiden hankintavaltuutuksia. 

Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole 

rajoitettu Yhtiön osakkeiden lukumäärää eikä Yhtiön osakkeella ole nimellisarvoa. Osakeanneissa merkityt 

Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin kaikki muutkin Yhtiön osakkeet siitä lukien, kun Uudet Osakkeet 

on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin pörssilistalla, Small Cap -yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa 

Teollisuushyödykkeet ja -palvelut. Yhtiön osakkeiden ISIN-koodi on FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE 

ja pörssierä yksi (1) osake. Osakkeiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro (€). Yhtiön osakkeilla ei ole 

markkinatakausta. Yhtiön osakkeiden kurssikehitystä tilikausilla 1.1.2015–31.12.2015, 1.1.2016–31.12.2016, 

1.1.2017–31.12.2017 sekä 30.9.2016 ja 30.9.2017 päättyneillä yhdeksän kuukauden raportointijaksoilla on kuvattu 

tarkemmin Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen osakkeita koskevia keskeisiä tietoja – Osakkeet ja osakepääoma -

Osakemarkkinatietoja”.

Yhtiön arvopaperit on laskettu liikkeeseen Suomen lain mukaisesti ja ne ovat vapaasti siirrettävissä, lukuun 

ottamatta jäljempänä kohdassa ”Arvopaperien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset” mainittuja rajoituksia. 

Yhtiöllä ei ole tiedossaan sen osakkeiden vapaata siirrettävyyttä rajoittavia osakassopimuksia. Kuvaus Yhtiön 

osakkeisiin liittyvistä oikeuksista ja niille asetetuista rajoituksista on edellä mainitun kohdan ”Arvopaperin vapaata 

luovutettavuutta koskevat rajoitukset” lisäksi tämän Arvopaperiliitteen kohdassa ”Osakkeenomistajien oikeudet”.

Syyt Osakeanteihin

Osakeanti I toteutetaan Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi 

rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Osakeanti II toteutettiin Yhtiön taseaseman vahvistamiseksi sekä Yhtiön 

käyttöpääomatarpeen ja liiketoimintasuunnitelman mukaisen liiketoiminnan osittaiseksi rahoittamiseksi ja siten 

Yhtiön taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi. Osakeannilla I ei kerätä uusia varoja. Osakeannilla II 

oli tarkoitus kerätä Yhtiölle 1,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa sekä pienentää Yhtiön velkaantuneisuutta.

Arvopaperien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset

Yhtiöllä on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat Helsingin Pörssin hyväksymää sisäpiiriohjetta. 

Sisäpiirisäännöt kieltävät listayhtiön hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai muu johtotehtävissä toimiva 

henkilön toteuttamasta omaan tai kolmannen lukuun liiketoimia Yhtiön osakkeilla ja vieraan pääoman ehtoisilla 

välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä kolmenkymmenen (30) vuorokauden 

ajan ennen Yhtiön tulosjulkistusta (niin sanottu suljettu ikkuna).

Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja 

ja tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä 

sisäpiiriläisinä johtoryhmän jäsenet sekä nimetyt henkilöt Yhtiön talous- ja muusta hallinnosta, joilla on jatkuva 

pääsy sisäpiiritietoon. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin Yhtiön osakkeiden 

arvonmuodostukseen vaikuttaviin hankkeisiin, kuuluvat kulloinkin tällaisten hankkeiden hankekohtaiseen 

sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kaupankäyntikielto.



37

Yhtiön liikkeelle laskemiin vaihtovelkakirjalainaan 1/2015 ja vaihtovelkakirjalainaan I/2017 sisältyy niiden 

ehtojen mukaan luovutusrajoitus, jonka mukaan näiden vaihtovelkakirjalainojen velkakirja ja siihen liittyvät

oikeudet sekä velvollisuudet ja vaihtovelkakirjalainan I/2017 osalta myös sen nojalla annetut warrantit ovat 

siirrettävissä vain Yhtiön suostumuksella. 

Yhtiön Bracknor Investmentille antamiin vaihtovelkakirjalainoihin ja warrantteihin sisältyy niiden ehtojen 

mukaan luovutusrajoitus, jonka mukaisesti vaihtovelkakirjalainat ja warrantit voidaan luovuttaa ja siirtää ilman 

Yhtiön etukäteistä suostumusta ainoastaan Bracknor Investmentin sidosyrityksille.

Yhtiön tiedossa ei ole muita Yhtiön osakkeiden vapaata luovutettavuutta koskevia rajoituksia.

Liikkeeseenlaskijaa koskevat julkiset ostotarjoukset

Yhtiön osakkeista ei ole tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä tehty kuluvalla tilikaudella 1.1.2018–

31.12.2018 tai edellisten tilikausien 1.1.2017–31.12.2017 ja 1.1.2016–31.12.2016 aikana julkista ostotarjousta.

Käyttöpääomaa koskeva lausunto

Yhtiön arvion mukaan sen käyttöpääoman määrä ei tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä vastaa sen 

käyttöpääomatarvetta seuraavan 12 kuukauden ajaksi (sisältäen alla mainitut vähimmäisinvestoinnit). Yhtiön 

tämänhetkinen käyttöpääoma riittää Yhtiön käsityksen mukaan maaliskuun 2018 loppuun saakka.

Perusliiketoimintojen seuraavan 12 kuukauden kumulatiivisen kassavirran uskotaan olevan noin 1,0 miljoonaa 

euroa negatiivinen. Yhtiön erääntynyt ostovelka on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä noin 1,3 miljoonaa 

euroa. Yhtiön muut kuin oman pääoman ehtoiset lyhytaikaiset lainat muille kuin lähipiirille ovat noin 0,6 

miljoonaa euroa ja muut lyhytaikaiset velat noin 0,7 miljoonaa euroa. Yhtiön investointisuunnitelman mukaiset 

vähimmäisinvestoinnit tuotekehitykseen mm. kennoteknologiaan ovat 3,6 miljoonaa euroa, josta 1,0 miljoonaa

on tarkoitus rahoittaa olemassa olevin rahoitussitoumuksin. 

Yhtiöllä on sen kassavaratilanteen parantamiseksi 2,35 miljoonan euron rahoitussitoumus Bracknor

Investmentiltä. Yhtiö ei voi nostaa näiden rahoitussitoumusten mukaista uutta pääomaa kerralla, vaan 

pidemmän ajanjakson kuluessa. Yhtiö arvioi nostavansa seuraavan 12 kuukauden aikana uutta pääomaa 

yhteensä noin 1,0 miljoonan euron arvosta.

Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman vajaukseen ja investointisuunnitelman mukaisiin 

investointeihin tarvitaan vähintään noin 6,2 miljoonan euron rahoitus seuraavan 12 kuukauden ajaksi tämän 

Arvopaperiliitteen päivämäärästä.

Yhtiö on 20.12.2017 päättänyt Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen 

asema – Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat” 

kuvatusta Osakeannista II, jossa Yhtiön tavoitteena on ollut, että olemassa olevia velkoja kuitattaisiin yhteensä 

noin 13 miljoonaa euroa, ja lisäksi kerätä Yhtiölle yhteensä enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta pääomaa sen 

käyttöpääomatarpeen kattamiseksi ja liiketoimintasuunnitelman osittaiseksi toteuttamiseksi. Yhtiö on kerännyt 

Osakeannissa II uusia varoja yhteensä 0,86 miljoonaa euroa ja velkoja on kuitattu yhteensä noin 9,3 miljoonaa 

euroa eli Osakeanti II:n kokonaismäärä on yhteensä noin 10,1 miljoonaa euroa. 

Strategisten investointiensa ja käyttöpääomavajauksen kattamiseksi Yhtiö suunnittelee vuoden 2018 toisen 

vuosineljänneksen aikana järjestävänsä uuden osakeannin, jossa tavoitteena on kerätä noin 6,2 miljoonaa euroa 

uutta pääomaa. 

Yhtiöllä on lisäksi käytössään Tekesin myöntämä 4,1 miljoonan euron tuotekehityslaina, josta on nostamatta 3,3 

miljoonaa euroa. Mikäli Yhtiö saa kerättyä tavoitellun määrän uutta pääomaa yllä mainituilla järjestelyillä, 

pystyy Yhtiö toteuttamaan strategiansa mukaisen investointisuunnitelmansa ja uskoo pystyvänsä nostamaan 

Tekesin tuotekehityslainasta noin 2,5 miljoonaa euroa loppuvuodesta 2018. 

Yhtiö arvioi sen vuoden 2018 loppuun mennessä käytettävissä olevien kassavarojen olevan yli kolme miljoonaa 

euroa mikäli edellä kuvatut järjestelyt toteutuvat eli Bracknor Investmentin kanssa sovitusta rahoitusjärjestelystä 
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saadaan nostettua rahoitusta 1,0 miljoonaa euroa, vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen aikana järjestettäväksi 

suunniteltu osakeanti merkitään kokonaisuudessaan ja Tekesin tuotekehityslainasta voidaan nostaa noin 2,5 

miljoonaa euroa loppuvuodesta 2018.

Mikäli vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä järjestettäväksi suunnitellussa osakeannissa kerättävät varat 

olisivat vähemmän kuin 6,2 miljoonaa euroa, Yhtiö tarvitsee strategisten investointiensa toteuttamiseksi 

lisärahoitusta. Mahdollisen tarvittavan lisärahoituksen Yhtiö suunnittelee hankkivansa tarvittavissa määrin 

muulla vieraan tai oman pääoman ehtoisella rahoituksella.

Mikäli yksi tai useampi edellä mainituista toimenpiteistä ei toteutuisi riittävässä määrin, Yhtiö voi joutua 

muuttamaan merkittävästi strategiaansa tai tavoitteitaan tai niiden aikataulua, myymään omaisuuttaan tai 

pahimmillaan se voi johtaa Yhtiön hakeutumiseen yrityssaneeraukseen tai sen epäonnistuessa konkurssiin.

Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat järjestelyt

Yhteensä 44.000 Osakeannissa I merkittyä Uutta Osaketta I on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki 

Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla 31.10.2017 ja yhteensä 363.414 Uutta Osaketta I 5.12.2017. Yhteensä 117.586

Osakeannissa I merkittyä Uutta Osaketta I tulee kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla Helsingin 

Pörssilistalla arviolta 22.1.2018.(Loput Osakeannissa I merkittävät Uudet Osakkeet tulevat kaupankäynnin 

kohteeksi arviolta 20.10.2018 mennessä.) Osakeannissa II merkityt Uudet Osakkeet II tulevat kaupankäynnin 

kohteeksi säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 22.1.2018. Osakkeiden 

kaupankäynnin kohteeksi ottaminen edellyttää, että Yhtiö jättää Uusien Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi 

ottamista koskevat hakemukset Helsingin Pörssille ja että Helsingin Pörssi hyväksyy Yhtiön hakemukset.

Kaupankäynnin kohteeksi tällä Arvopaperiliitteellä haettavien arvopapereiden kanssa samanlajisia 

arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä useassa erässä vuodesta 1998 lähtien, 

viimeksi 5.12.2017.

Omistuksen laimentuminen

Osakeanneissa tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä merkityt Uudet Osakkeet, 9.246.077 osaketta, 

vastaavat noin 194,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ennen Osakeanteja ja noin 66,1 prosenttia Yhtiön 

kaikista osakkeista Osakeantien jälkeen. 

Lisäksi Yhtiön vaihtovelkakirjojen ja niihin liittyvien warranttien haltijoilla on tämän Arvopaperiliitteen 

päivämääränä oikeus merkitä yhteensä enintään 2.753.518 Yhtiön uutta osaketta vaihtovelkakirjalainojen nojalla 

annettujen erityisten oikeuksien ja warranttien ehtojen mukaisesti. Siltä osin kun vaihtovelkakirjalainojen haltijat 

osallistuivat Osakeanti II:een, vaihtovelkakirjalainojen nojalla annettujen erityisten oikeuksien nojalla ei enää voi 

merkitä lisää Yhtiön osakkeita. Lisäksi Yhtiön optio-ohjelman 2015 nojalla allokoitujen optio-oikeuksien 

haltijoilla on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä oikeus merkitä optio-oikeuksien nojalla yhteensä enintään 

650.000 Yhtiön uutta osaketta optio-ohjelman ehtojen mukaisesti.

Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiössä laimenee Osakeanti I:n seurauksena. Edelleen sellaisten 

Yhtiön osakkeenomistajien, jotka eivät merkitse Uusia Osakkeita II Osakeanti II:ssa, omistusosuus Yhtiön 

osakkeista laimenee myös Osakeanti II:n seurauksena.

Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistus laimeni Osakeanneissa tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään 

mennessä tehtyjen merkintöjen seurauksena yhteensä 66,1 prosenttia.

Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet ovat olleet arvo-osuusjärjestelmässä 27.3.1998 lukien. Osakeanneissa annettavat Uudet Osakkeet 

lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. 

Euroclear Finland Oy ylläpitää osakasluetteloa Yhtiön osakkeenomistajista sekä tarjoaa arvo-osuustilipalveluita 

osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää kaupallisten tilinhoitajayhteisöjen palveluita. Arvo-osuustilien 
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ylläpidosta johtuvista Euroclear Finland Oy:n perussäilytyskuluista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään liittyneet 

yhtiöt ja tilinhoitajayhteisöt. Tilinhoitajayhteisöinä toimivat muun muassa luottolaitokset, 

sijoituspalveluyritykset sekä muut yhteisöt, joille Euroclear Finland Oy on myöntänyt oikeuden toimia 

tilinhoitajayhteisönä, ja niillä on oikeus hallinnoida arvo-osuustilejä ja tehdä niille kirjauksia. Euroclear Finland 

Oy:n osoite on Euroclear Finland Oy, PL 1110, 00101 Helsinki ja puhelinnumero +358 (0)20 770 6000.

Liikkeeseenlaskun kustannukset ja nettotuotot

Yhtiön johto arvioi, että Uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskuun liittyvät asiantuntijapalkkiot ja muut kulut ovat 

yhteensä noin 0,13 miljoonaa euroa. 

Osakeanti I on maksuton. Osakeannin II laskennalliset nettotuotot ovat noin 0,73 miljoonaa euroa (laskennalliset 

nettotuotot on laskettu vähentämällä liikkeeseenlaskuun liittyvät kulut Osakeanti II:ssa kerätyistä uusista 

käteisvaroista, velkojen määrän vähentymistä kuittaamalla maksettujen merkintähintojen osalta ei ole huomioitu 

nettotuotoissa).

Liikkeeseenlaskuun osallistuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden intressit

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo on yksi Yhtiön vaihtovelkakirjalainan I/2015 haltijoista ja 

Yhtiön toimitusjohtaja sekä hallituksen jäsen Iikka Savisalo on yksi Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 ja 

I/2017 haltijoista. Lisäksi Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo ovat molemmat antaneet Yhtiölle muuta lainaa, jonka 

nojalla he olivat oikeutettuja osallistumaan Osakeanti II:een. Hannu ja Iikka Savisalolla on suoraan tai 

määräysvaltayhteisöidensä kautta yhteensä 3.378.479 Osakeannissa II merkittyä väliaikaista osaketta. Hannu ja 

Iikka Savisalolla on lisäksi hallituspalkkiosaatavia Yhtiöltä vuosilta 2016 ja 2017. 

Hannu Savisalolla on tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä yhteensä 147.500 ja Iikka Savisalolla yhteensä 

132.500 Yhtiön osakkeisiin oikeuttavaa optio-ohjelman 2015 mukaista optio-oikeutta. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo sekä Yhtiön hallituksen jäsen ja Yhtiön toimitusjohtaja Iikka 

Savisalo käyttävät tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä myös määräysvaltaa Yhtiön toiseksi suurimmassa 

osakkeenomistajassa Savcor Communications Ltd Pty:ssä, joka on antanut Yhtiölle oman pääomanehtoista 

rahoitusta. Hannu Savisalo sekä Iikka Savisalo käyttävät lisäksi välillisesti määräysvaltaa Yhtiön kuudenneksi 

suurimmassa osakkeenomistajassa Savcor Invest B.V:ssä, joka on yksi vaihtovelkakirjalaina I/2015 haltijoista ja 

on lisäksi antanut Yhtiölle (muuta) oman pääomanehtoista rahoitusta sekä muuta lainaa. Edelleen he omistavat 

yhteensä noin 57 % Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, yrityssaneerauksessa olevan Savcor Group Oy:n 

osakkeista. Savcor Group Oy on antanut Yhtiölle oman pääoman ehtoista rahoitusta ja muuta lainaa.

Lisäksi Iikka Savisalo omistaa 50 prosenttia SCI Invest Oy:n osakkeista, joka on Yhtiön osakkeenomistaja. SCI 

Invest Oy on myös yksi Yhtiön vaihtovelkakirjalainan I/2017 haltijoista. 

Yhtiön varapuheenjohtaja Villa Parpola omistaa tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä yhteensä 12.494 Yhtiön 

osaketta ja yhteensä 97.500 optio-ohjelman 2015 mukaista optio-oikeutta. Lisäksi Parpolalla on 

määräysvaltayhteisönsä kautta 23.518 Osakeannissa II merkittyä väliaikaista osaketta. Parpola ei ole antanut 

Yhtiölle lainaa eikä ole Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen I/2015 tai I/2017 haltija. Ville Parpolalla on kuitenkin

hallituspalkkiosaamisia Yhtiöltä vuosilta 2016 ja 2017.

Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskusta ja listalleottamisesta ei aiheudu Yhtiön hallitukseen tai johtoon 

kuuluville henkilöille tai muille Uusien Osakkeiden liikkeeseen laskuun osallistuville henkilöille olennaista 

henkilökohtaista etua tai hyötyä.
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OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET

Yleistä

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien oikeuksia voidaan osakeyhtiössä muuttaa yhtiön 

yhtiöjärjestystä muuttamalla. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota on 

kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. 

Valoella on yksi (1) osakelaji ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, 

että samanlajisten osakkeiden oikeuksien suhde muuttuu, vaatii osakeyhtiölain mukaan kaikkien 

osakkeenomistajien suostumuksen tai yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen lisäksi niiden 

suostumuksen, joiden osakkeita muutos koskee.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita yhtiön antaessa uusia 

osakkeita tai sen luovuttaessa hallussaan olevia omia osakkeita osakeomistustensa suhteessa, ellei asiaa 

koskevassa päätöksessä toisin määrätä. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajan 

merkintäetuoikeudesta, on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) 

yhtiön yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Lisäksi yhtiöllä 

pitää olla painava taloudellinen syy merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Suunnattu osakeanti voidaan 

toteuttaa myös vastikkeettomana osakeantina, mikäli tähän on yhtiön kannalta ja sen kaikkien 

osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painavat taloudelliset syyt.

Yhtiökokoukset

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaa yhtiön asioissa. Valoen

yhtiöjärjestyksessä on määrätty, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä 

päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokous pidetään Yhtiön kotipaikassa tai hallituksen niin päättäessä

Helsingissä. 

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään kahdeksan 

(8) päivää ennen yhtiökokousta on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön 

osakasluetteloon tai hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla, joka on sanottuna päivänä merkitty tilapäisesti 

yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava pörssitiedotteella ja Yhtiön internet-

sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) 

viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 

täsmäytyspäivää. Hallituksen erikseen päättäessä kokouskutsu voidaan myös julkaista hallituksen määräämässä 

valtakunnallisessa päivälehdessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan:

esitettävä

        1. tilinpäätös ja

        2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

        3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,

        4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta,

        5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

        6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

        7. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista,

valittava

        8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet, ja

        9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.
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Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käsittelevät varsinaisessa yhtiökokouksessa myös muut 

kokouskutsussa mainitut asiat.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisen yhtiökokouksen lisäksi voidaan tarvittaessa pitää myös ylimääräisiä 

yhtiökokouksia. Päätettävästä asiasta riippuen voidaan soveltaa määräenemmistösäännöksiä osakeyhtiölain 

mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan määräenemmistöä edellyttävään päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan 

(2/3) enemmistö annetuista äänistä ja yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokouksen 

päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai Valoen yhtiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä 

edustettuna olevien osakkeiden määrää. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi pyytää kirjallisesti yhtiön hallitukselta, että hänen esittämänsä 

yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja tai 

osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja 

vaativat tietyn asian käsittelemistä yhtiökokouksessa, on hallituksen viipymättä kutsuttava yhtiökokous koolle.

Äänioikeus

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 

valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Jos hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa osallistua 

yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä 

Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna 

ajankohtana.

Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksissa päätökset 

tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten muun muassa 

yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä 

ja päätökset yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät osakeyhtiölain mukaan vähintään kahden 

kolmasosan (2/3) enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi sulautumista 

tai purkamista koskevat päätökset edellyttävät määräenemmistöä kokouksessa edustetuissa kaikissa 

osakelajeissa, mikäli osakelajeja on useita.

Osingot ja muu voitonjako 

Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille maksetaan osinkoja pääsääntöisesti 

vain kerran vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen hyväksyttyä yhtiön tilinpäätöksen ja 

päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa 

hallituksen päättämään osingonjaosta päätöksellä, jossa määrätään jaettavan osingon enimmäismäärä. Päätös on 

voimassa enintään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuksen 

myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 

mukaan voitonjako saa perustua myös emoyhtiön alkaneen tai meneillään olevan tilikauden vahvistettuun 

taseeseen, ja näin ollen väliosinkoja voidaan jakaa meneillään olevan tilikauden tuloksen perusteella. 

Päätettäessä varojen jakamisesta on otettava huomioon yhtiön taloudellisen aseman merkittävät muutokset, jotka 

ovat tapahtuneet viimeisimmän taseen vahvistamisen jälkeen.

Osakeyhtiölain mukaan jaettavan osingon määrä ei saa ylittää emoyhtiön jakokelpoisia varoja. Osakeyhtiölain 

mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma 

koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain mukaisesta arvonkorotusrahastosta, IFRS:n ja kirjanpitolain mukaisesta 

käyvän arvon rahastosta ja IFRS:n mukaisesta uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman osakeyhtiölain 

mukaan ennen 1.9.2006 perustetusta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut oman pääoman rahastot 

kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Osakeyhtiölain mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä 

tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. 

Jakokelpoiset varat sisältävät edellisen tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön 

muun vapaan oman pääoman erät, mukaan lukien sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston, joista on 

vähennetty taseen osoittama tappio sekä yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat.
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Osakeyhtiölain mukaan osingon määrä ei saa ylittää hallituksen esittämää tai hyväksymää määrää. 

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen (10) prosenttia osakkeista, voivat kuitenkin varsinaisessa 

yhtiökokouksessa vaatia, että osinkona on jaettava vähintään puolet (1/2) emoyhtiön edeltävän tilikauden 

voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden 

aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaettava osinko ei kuitenkaan saa ylittää 

määrää, joka on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään kahdeksan (8) prosenttia 

emoyhtiön omasta pääomasta. 

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on 

merkitty osakasluetteloon täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy asianomaisen 

tilinhoitajayhteisön välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina 

rekisteriin ilmoitetuille tileille. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön jakamiin osinkoihin ja 

muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako purkautumistilanteessa). 

Valoen 28.5.2015 pidetty yhtiökokous päätti alentaa yhtiön 3 425 059,10 euron osakepääomaa 3 345 059,10 eurolla 

tappioiden kattamiseksi siten, että toimenpiteiden jälkeen Yhtiön uusi osakepääoma on 80 000,00 euroa. 

Alentamiset kohdistettiin tappioihin niiden syntyjärjestyksessä vanhimmista tappioista alkaen. Pääoman 

jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettua osakepääoman alentamisen rekisteröimistä seuraavien kolmen 

vuoden aikana siten, että varoja voidaan jakaa vain osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä 

velkojainsuojamenettelyä noudattaen. Siten Valoen varojenjako on edellä mainituin tavoin rajoitettua kolmen 

vuoden aikana osakepääoman alentamisen rekisteröimisestä. Osakepääoman alentaminen on rekisteröity 

18.6.2015.

Osakkeenomistajien oikeuksien muuttaminen

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien oikeuksia voidaan muuttaa yhtiöjärjestystä muuttamalla. 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota on kannattanut vähintään kaksi 

kolmasosaa (2/3) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

siten, että samanlajisten osakkeiden oikeuksien suhde muuttuu, vaatii kaikkien osakkeenomistajien 

suostumuksen tai yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan päätöksen lisäksi niiden suostumuksen, joiden 

osakkeita muutos koskee.

Velvollisuus tehdä pakollinen ostotarjous sekä lunastusvelvollisuus ja -oikeus

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus kasvaa yli 30 prosentin tai yli 50 prosentin

kohdeyhtiön osakkeiden äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun kohdeyhtiön osake on otettu 

kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle (tarjousvelvollinen), on tehtävä julkinen ostotarjous kaikista 

muista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista 

arvopapereista. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu julkisella 

ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön osakkeista ja niihin oikeuttavista kohdeyhtiön liikkeeseen 

laskemista arvopapereista tai muutoin tällaisen julkisen ostotarjouksen voimassaoloaikana, ei velvollisuutta 

tehdä pakollinen ostotarjous kuitenkaan synny. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylitykseen johtaneet arvopaperit on 

muutoin hankittu julkisella ostotarjouksella, ei velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous synny ennen kuin 

ostotarjouksella hankittuihin arvopapereihin liittyvä äänioikeus on siirtynyt ostotarjouksen tekijälle. Jos 

kohdeyhtiössä on yksi osakkeenomistaja, jonka ääniosuus on suurempi kuin tarjousvelvollisuusraja, ei toiselle 

osakkeenomistajalle synny velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta ennen kuin tämän ääniosuus ylittää 

ensiksi mainitun osakkeenomistajan ääniosuuden. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan 

kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteestä, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny 

ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita 

tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu siitä, että 

osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kohdeyhtiöstä, ei 

velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu yksinomaan julkisen 

ostotarjouksen tekemiseen.

Velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous ei enää ole, jos tarjousvelvollinen tai muu yksissä tuumin toimiva 

henkilö kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä 

ääniosuudesta luovuttamalla kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. 
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Vapautuakseen tarjousvelvollisuudesta tarjousvelvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt 

eivät saa tänä aikana käyttää kohdeyhtiössä äänivaltaa. Tarjousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan 

luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta tarjousvelvollisuuden syntymistä koskevan tiedon 

julkistamisen yhteydessä. Tieto ääniosuuden vähentymisestä alle tarjousvelvollisuusrajan on julkistettava 

välittömästi.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jolla on yli 90 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, on 

oikeutettu käyvästä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi 

osakkeenomistajalla, jonka osakkeet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia 

enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista (enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).

Omat osakkeet

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan. Omien osakkeiden hankkimisesta päättää 

yhtiökokous. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, julkisessa osakeyhtiössä enintään kahdeksaksitoista (18) 

kuukaudeksi yhtiökokouksen päätöksestä, valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta 

vapaalla omalla pääomalla. Yhtiökokous voi päättää yhtiön omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta, 

jolloin osakkeita ei osteta osakkeenomistajilta heidän osakeomistuksensa suhteessa. Suunnattuun hankkimiseen 

on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Julkinen osakeyhtiö saa omistaa enintään kymmenen (10) 

prosenttia omista osakkeistaan suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Omat osakkeet eivät anna yhtiölle osakkeisiin 

liittyviä osinko- tai muita oikeuksia. 

Tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Yhtiön hallussa on 406.992 kappaletta sen omia osakkeita.

Osakkeiden luovutus

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-

osuustililtä ostajan arvo-osuustilille. Myyntiä varten merkitään Euroclear Finland Oy:n selvitysjärjestelmään 

jakotieto, ja tarvittaessa arvo-osuustilille kirjataan arvo-osuuksia koskeva varaus siihen saakka, kunnes kauppa 

on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja merkitään automaattisesti Yhtiön osakasluetteloon. Jos 

osakkeet ovat hallintarekisteröityjä ja myyjän ja ostajan osakkeet säilytetään samalla omaisuudenhoitotilillä, 

osakkeiden myynti ei aiheuta siirtoja arvo-osuustilien välillä, ellei osakkeiden hallintarekisteröinnin hoitaja 

vaihdu tai osakkeita siirretä omaisuudenhoitotililtä myynnin seurauksena.

Ulkomaalaisomistusta koskevat rajoitukset 

Suomalaisten yhtiöiden ulkomaalaisomistusrajoitukset poistettiin 1.1.1993. Ulkomaisten yritysostojen 

seurannasta annetun lain (13.4.2012/172) mukaan viranomaisilla on kuitenkin erittäin tärkeän kansallisen edun 

vaatiessa mahdollisuus kieltää ulkomaisen omistajan yritysosto, joka tuottaisi tälle vähintään kymmenesosan 

(1/10) omistuksen kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai sitä vastaavan tosiasiallisen 

vaikutusvallan yhtiössä.

Ulkomaisen omistajan on haettava työ- ja elinkeinoministeriöltä etukäteen vahvistus yritysostolle, jonka 

kohteena on puolustusteollisuusyritys. Muiden yritysten osalta ilmoitus vahvistuksen saamiseksi on 

vapaaehtoinen. Ulkomainen omistaja on kuitenkin pyynnöstä velvollinen toimittamaan työ- ja 

elinkeinoministeriölle tarpeelliset tiedot yritysoston vahvistamista koskevan asian selvittämiseksi. Ulkomaisella 

omistajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, jolla ei ole kotipaikkaa EU:n tai EFTA:n jäsenvaltiossa tai yhteisöä, 

jolla on kotipaikka edellä mainituilla alueilla ja jossa ulkomaisella henkilöllä tai yhtiöllä on vähintään 

kymmenesosan (1/10) omistus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä tai vastaava tosiasiallinen 

vaikutusvalta.

Valuuttakontrolli

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. 

Ulkomaalaiset voivat myös vastaanottaa osinkoja ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta osinkoa jakava 

yhtiö joutuu pidättämään lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei kaksinkertaisen verotuksen 

poistamiseksi tehty sopimus sisällä soveltuvaa poikkeusta. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen 
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osakeyhtiön osakkeita, voivat saada tai hankkia osakkeita maksullisen tai maksuttoman osakeannin yhteydessä 

tai ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa 

ja tällaisesta myynnistä saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. 

Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden 

myymistä toiselle ulkomaalaiselle.
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MUITA TIETOJA

Esitteen saatavilla olo

Esite on saatavilla 18.1.2018 alkaen Yhtiön pääkonttorista, osoitteesta Insinöörinkatu 5, 50100 Mikkeli normaalina 

toimistoaikana, Helsingin Pörssin vastaanotosta (2. kerros), osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sen 

aukioloaikana sekä sähköisenä Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteessa http://fi.valoe.com/sijoittajat/. 

Ulkopuolisista lähteistä peräisin olevat tiedot

Mikäli tämän Arvopaperiliitteen sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. 

Yhtiön käsityksen mukaan tähän Arvopaperiliitteeseen sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on 

toistettu tässä Arvopaperiliitteessä asianmukaisesti, ja sikäli kuin Yhtiö on pystynyt kyseisen kolmannen 

julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista 

tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. 

Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, tässä Arvopaperiliitteessä esitetyt luvut Valoen osakkeista, 

osakepääomasta, osakkeiden lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskettu Patentti- ja 

rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän Arvopaperiliitteen päivämäärään mennessä Yhtiöstä 

rekisteröityjen tietojen perusteella.

Verkkosivuston muut tiedot eivät kuulu Esitteeseen

Rekisteröintiasiakirja ja siihen kulloinkin liittyvät arvopaperiliitteet, tiivistelmä ja mahdolliset täydennykset sekä 

Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat julkaistaan Yhtiön verkkosivustolla internetosoitteessa 

http://fi.valoe.com/sijoittajat/.

Sovellettava laki

Esitteeseen sekä kulloinkin kyseessä olevaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun ja/tai tarjoamiseen sovelletaan 

Suomen lakia, ja kaikkia edellä mainittuja koskevat riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa 

tuomioistuimissa.

http://fi.valoe.com/sijoittajat/
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VEROTUS

Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Arvopaperiliitteen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan verolainsäädäntöön ja 

vallitsevaan oikeuskäytäntöön. Mahdolliset muutokset verolainsäädännössä ja/tai sen tulkinnassa saattavat vaikuttaa 

verotukseen myös takautuvasti. Yhteenvedon tarkoituksena ei ole pyrkiä selvittämään tyhjentävästi kaikkia mahdollisia 

Suomen lainsäädännöstä johtuvia veroseuraamuksia, eikä siinä selvitetä muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. 

Sijoitusta harkitsevia kehotetaan kääntymään alan asiantuntijoiden puoleen saadakseen tietoja osakkeiden hankintaan, 

omistukseen ja luovutukseen liittyvistä veroseuraamuksista sekä sovellettavien verolakien vaikutuksista. 

Yleistä

Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Suomessa 

asuva henkilö on Suomessa verovelvollinen maailmanlaajuisesta tulostaan. Rajoitetusti verovelvollisia henkilöitä 

verotetaan puolestaan vain Suomesta saadusta tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta 

kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa. Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa 

sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon 

verottamisen. 

Luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen pääasiallisesti silloin, kun hän 

jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden (6) kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. 

Suomesta muuttanutta Suomen kansalaista pidetään lähtökohtaisesti Suomessa yleisesti verovelvollisena 

muuttovuotta seuraavan kolmen vuoden ajan. Suomen lain mukaan perustettuja ja Suomessa rekisteröityjä 

osakeyhtiöitä pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisina. 

Ansiotuloa, kuten palkkaa, verotetaan Suomessa asuvien luonnollisten henkilöiden osalta progressiivisen 

verokannan mukaan. Pääomatulovero on tällä hetkellä 30 prosenttia ja 34 prosenttia siltä osin, kun henkilön 

verovuoden pääomatulot ylittävät 30.000 euroa. Yhteisöverokanta on 20 prosenttia.

Osingonsaajan verotus

Yksityishenkilöiden saamat osingot jaetaan kahteen ryhmään, listatuista osakeyhtiöistä saatuihin osinkoihin ja 

muista osakeyhtiöistä saatuihin osinkoihin. Listatuista eli julkisesti noteeratuista osakeyhtiöistä saaduista 

osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona, loput 15 prosenttia on verovapaata. Muista kuin julkisesti 

noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojen verotus perustuu osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuuteen ja 

osinkotulo voi olla pääomatuloa, ansiotuloa tai verovapaata tuloa riippuen osinkoa jakavan yhtiön 

nettovarallisuudesta sekä osingon määrästä. Veronalaisten pääomatulojen osalta sovellettava verokanta on 30/34 

prosenttia.

Osinkoa jakavan julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille 

luonnollisille henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia 

maksettavasta osingosta. Osinkoa jakavan yhtiön toimittaman ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon 

luonnollisen henkilön saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa. Yleisesti verovelvollisen tulee tarkistaa 

esitäytetystä veroilmoituksesta verovuonna saamansa osinkotulot ja tarvittaessa korjata osinkotulojen ja 

ennakonpidätysten oikea määrä veroilmoitukseen. 

Suomalaisen julkisesti noteeratun yhtiön toiselta julkisesti noteeratulta yhtiöltä saama osinko on lähtökohtaisesti 

verovapaata tuloa. Jos osakkeet kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (raha-, vakuutus- ja 

eläkelaitokset), niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loppuosa on verovapaata tuloa. 

Osingot, joita suomalainen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa julkisesti noteeratulta yhtiöltä, ovat 

lähtökohtaisesti kokonaan verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin julkisesti noteeraamaton yhtiö omistaa välittömästi 

vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan julkisesti noteeratun yhtiön osakepääomasta, tällaisille 

osakkeille saatava osinko on verovapaata. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan 

sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia ja loppuosa on verovapaata 

tuloa. 
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Kun rajoitetusti verovelvollinen saa Suomesta osinkoa, pääsääntöisesti osingon maksaja perii tulosta lopullisen 

lähdeveron osingon suorittamisen yhteydessä. Lähdeveron määrä on lähtökohtaisesti 20 prosenttia, jos tulon 

saajana on yhteisö ja 30 prosenttia mikäli saajana on luonnollinen henkilö, ellei soveltuvassa verosopimuksessa 

toisin määrätä. Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa verosopimuksia, joissa on yleensä sovittu 

alhaisemmista lähdeveroprosenteista. 

Osinko on Suomen lainsäädännön mukaan vapaa lähdeverosta, jos se maksetaan niin kutsutun emo-

tytäryhtiödirektiivissä 2011/96/EY (sellaisena kuin se on muutettu direktiiveillä 2013/13/EU ja 2014/86/EU) 

tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalla ja kotivaltiossaan tuloveronalaiselle yhtiölle, joka omistaa 

välittömästi vähintään 10 prosenttia osinkoa maksavan yhtiön pääomasta. 

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan ao. 

henkilön pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen sijaan verottaa verotusmenettelystä annetun lain 

(1558/1995, muutoksineen) mukaisessa järjestyksessä tietyin edellytyksin. 

Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita 

tai niihin sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se 

maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. 

Tarkempaa tietoa rajoitetusti verovelvollisen saamien osinkojen verotuksesta on saatavissa alan asiantuntijoilta ja 

verohallinnolta. 

Lähtökohtaisesti osingon maksaja on velvollinen perimään lähdeveron. Käytännössä kuitenkin suomalaiset 

pankit, joiden välityksellä julkisesti noteerattujen suomalaisten yhtiöiden maksamat osingot maksetaan 

ulkomaille, pidättävät mahdollisen lähdeveron Suomessa. Alennettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa, 

mikäli osakkeenomistaja esittää maksajalle ennen osinkojen maksua yksilöintiään varten tarvittavat tiedot. Jos 

lähdeverokorttia tai edellytettyjä tietoja ei ole esitetty ajoissa, Verohallinto palauttaa hakemuksesta liikaa 

pidätetyn lähdeveron. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavasta osingosta peritään lähdeveroa yleensä 15 

prosenttia, jos maksaja on riittävän huolellisesti selvittänyt, että osingon saajaan sovelletaan verosopimuksen 

osinkomääräyksiä.

Varainsiirtoverotus

Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa. 

Kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla olevien arvopaperien luovutuksista ei ole pääsääntöisesti 

suoritettava varainsiirtoveroa. Varainsiirtoveroa ei peritä yleensä esimerkiksi Helsingin Pörssissä tehdyistä 

osakkeiden kaupoista. Jos luovutuksensaajan välittäjänä ei ole varainsiirtoverolaissa määritelty 

arvopaperikauppias, toisin sanoen välittäjänä on ulkomainen arvopaperikauppias, jolla ei ole sivuliikettä tai 

toimistoa Suomessa, verottomuuden edellytyksenä yleensä on, että verovelvollinen luovutuksensaaja ilmoittaa 

luovutuksesta Suomen veroviranomaisille kahden (2) kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että kyseinen 

välittäjä antaa luovutuksesta vuosi-ilmoituksen Suomen veroviranomaiselle. 

Pääsääntöisesti ostaja vastaa varainsiirtoveron suorittamisesta. Ostajan on maksettava varainsiirtovero sekä 

tehtävä luovutuksesta ilmoitus Verohallinnolle kahden (2) kuukauden kuluessa osakkeita koskevan 

luovutuskirjan tekemisestä. Jos luovutuksen osapuolena tai välittäjänä on arvopaperikauppias, varainsiirtovero 

on suoritettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä. Jos ostaja ei ole Suomessa yleisesti verovelvollinen 

eikä ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen Suomessa oleva sivuliike, myyjä vastaa 

varainsiirtoveron perimisestä ostajalta. 

Mikäli kaupan välittäjänä on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos tai ulkomaisen 

arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike, se on velvollinen perimään varainsiirtoveron 

ostajalta ja tilittämään sen tämän puolesta.

Osakekaupasta ei kuitenkaan pääsääntöisesti peritä varainsiirtoveroa, jos kumpikaan ostaja ja myyjä eivät ole 

Suomessa yleisesti verovelvollisia eivätkä ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai 

rahastoyhtiön tai ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajien suomalaisia sivuliikkeitä. Varainsiirtovero on kuitenkin 
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suoritettava, jos luovutuksen kohteena on suomalaisen asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai 

muun kiinteistöosakeyhtiön sekä kiinteistöholding-yhtiön osake, vaikka kummatkin osapuolet olisivat 

rajoitetusti verovelvollisia. Luovutuksensaaja on verovelvollinen ja ilmoitus- ja maksamismenettely on vastaava 

kuin jos luovutuksensaajana olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen.

Luovutusvoittojen verotus

Osakkeiden myynnistä saatua luovutusvoittoa ja -tappiota verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen 

luonnollisen henkilön pääomatulona tai luovutusvoitosta ja muista pääomatuloista vähennyskelpoisena 

luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan 30.000 euroon saakka ja tämän 

ylittävältä osalta verovuoden pääomatuloja 34 prosentin mukaisesti. Luovutuksesta aiheutunut tappio voidaan 

vähentää omaisuuden luovutusvoitosta ja vuodesta 2016 syntyneet luovutustappiot toissijaisesti myös muista 

pääomatuloista verovuonna ja viitenä (5) luovutusta seuraavana vuonna.

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä saadusta myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja 

myynnistä aiheutuneet kulut. 

Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää 

hankintameno-olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai jos osakkeet on omistettu vähintään 

10 vuoden ajan, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen 

hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-

olettamaan eikä niitä voida siten vähentää erikseen myyntihinnasta. 

Yksityishenkilön saamat luovutusvoitot eivät ole veronalaista tuloa, jos yhteenlasketut luovutushinnat ovat 

kalenterivuonna enintään 1.000 euroa. Vastaavasti luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia jos 

kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1.000 euroa ja kaiken 

kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1.000 euroa.

Suomessa yleisesti verovelvollisen yhteisön, jota verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain tai 

tuloverolain nojalla, osakkeiden myynnistä saama tulo on lähtökohtaisesti yhteisön veronalaista tuloa. 

Muiden kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden 

luovutushinta ei kuitenkaan pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno 

vähennyskelpoinen meno, mikäli muun muassa (i) myyjäyhteisö on omistanut vähintään 10 prosenttia yhtiön 

osakepääomasta vähintään yhden (1) vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen 

luovutusta, ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näihin omistettuihin osakkeisiin; (ii) luovutuksen kohteena oleva 

yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö tai osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti 

kiinteistöjen omistamista tai hallintaa ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen 

Suomessa tai yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa tai sen kotipaikka on sellaisessa 

valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan tuloverosopimuksen. Luovutusvoiton 

verovapaus on rajattu koskemaan tilanteita, joissa sekä luovuttaja että luovutuksen kohde täyttävät 

elinkeinoverolaissa määritellyt edellytykset. Luovutusvoiton verovapaussäännös ei koske yhteisön tuloverolain 

eikä maatilatalouden tuloverolain tulolähteeseen kuuluvia osakkeita.

Liikeomaisuuteen kuulumattomien sekä käyttöomaisuusosakkeiden (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) 

luovutustappioiden vähennyskelpoisuutta on rajoitettu. 

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön tai yhteisön osakkeiden luovutuksista saamat voitot eivät 

pääsääntöisesti ole Suomessa veronalaista tuloa. On kuitenkin mahdollista, että osakkeiden luovutuksesta 

saatavan tulon perusteella on suoritettava veroa Suomessa, mikäli kyse on esimerkiksi henkilöstä tai yhteisöstä, 

joka harjoittaa Suomessa liiketoimintaa kiinteästä toimipaikasta, ja jos luovutettujen osakkeiden voidaan katsoa 

kuuluneen tämän kiinteän toimipaikan omaisuuteen. 




