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VALOE OYJ

REKISTERÖINTIASIAKIRJA

Tämän rekisteröintiasiakirjan (”Rekisteröintiasiakirja”) on laatinut Valoe Oyj (“Valoe”), Suomessa rekisteröity julkinen 

osakeyhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörs-

si”) pörssilistalla Small Cap -yhtiöiden ryhmässä, toimialaluokassa Teollisuushyödykkeet ja -palvelut, kaupankäyntitunnuk-

sella ”VALOE”. Yhtiön osakkeet ovat Helsingin Pörssin tarkkailulistalla.

Tämä Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Valoesta, sen liiketoiminnasta, hallinnosta, taloudellisesta asemasta ja sen toimin-

taan liittyvistä riskeistä. Rekisteröintiasiakirjaan liittyvä arvopaperiliite sisältää tiedot Valoen liikkeeseenlaskemista arvopa-

pereista ja kulloinkin tarjottavista ja/tai kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle haettavista arvopapereista. Arvo-

paperiliitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Valoen ja sen arvopape-

reihin liittyvät tiedot. (Rekisteröintiasiakirja, arvopaperiliite ja sen yhteydessä oleva tiivistelmä yhdessä ”Esite”.) Sijoittajia 

kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen sekä Valoen Esitteen päivämäärän jälkeen julkistamiin pörssitiedotteisiin.

Tämä Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta siitä, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Rekisteröintiasiakir-

jan. Uusien osakkeiden tai Valoen osakkeiksi muutettavien tai vaihdettavien tai muiden Valoen arvopapereiden liikkeeseen-

laskua koskeva esite voi 12 kuukauden ajan tämän Rekisteröintiasiakirjan julkaisemisesta lukien koostua tästä Rekisteröinti-

asiakirjasta sekä kutakin liikkeeseenlaskua tai kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyllä markkinalla koskevasta, 

erikseen hyväksyttävästä tiivistelmästä ja arvopaperiliitteestä.
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ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA

Yleistä

Tämä Rekisteröintiasiakirja on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746), 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") liitteen XXV (suhteutettu luettelo koskien yhti-

öitä, joilla on vähäinen markkina-arvo), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ("Esitedirektiivi") täytän-

töönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan 

osalta, sekä Finanssivalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Esite on arvopaperimarkkinalain 4 luvun 1 §:n 1 

momentissa tarkoitettu esite.  Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Rekisteröintiasiakirjan, mutta ei vastaa Rekisteröinti-

asiakirjassa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 

78/02.05.04/2017.

Tässä Rekisteröintiasiakirjassa ”Yhtiö”, ”Valoe”, ”Valoe Oyj” ja ”Valoe-konserni” tarkoittavat Valoe Oyj:tä ja sen tytäryhti-

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

tai liiketoimintasegmenttiä. Lisäksi viittaukset Valoe Oyj:n osakkeisiin ja osakepääomaan tai hallintotapaan tarkoittavat 

Valoe Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintotapaa. Termeillä ”Osakeannit" ja "Osakeanti I" sekä "Osakeanti II” tarkoite-

taan tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Liiketoiminnan tulos ja taloudel-

linen asema – Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat” tarkemmin kuvattuja Valoen osakeanteja Yhtiölle itselleen ja

Yhtiön merkittäville velkojille.

Huomautuksia sijoittajille

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

omistajien 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 paik-

kansa muulloin kuin Esitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia Esitteen päivä-

määrän 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 ja muita tärkeitä Esitteeseen liittyviä tietoja on 

kuvattu tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Tärkeitä tietoja", joihin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan 

huolellisesti. Edelleen Esitettä täydennetään Esitteeseen sovellettavan lain tai viranomaismääräyksen niin edellyttäessä.
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RISKITEKIJÄT

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

tiasiakirjassa oleviin tietoihin. Lisäksi sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan Yhtiön tämän Rekisteröintiasiakirjan julkaisemi-

sen yhteydessä tai sen jälkeen julkaisemaan erilliseen arvopaperiliitteeseen ja etenkin arvopaperiliitteen Yhtiön arvopapereihin liittyviä 

riskejä käsittelevään osioon sekä tiivistelmään ja siihen sisältyvään riskitekijöiden yhteenvetoon. Mikäli yksi tai useampi tässä kuvatuista 

riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen 

asemaan ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Kuvaus riskitekijöistä perustuu Rekisteröintiasiakirjaa laadittaessa Yhtiön hallituksen ja 

johdon tiedossa olleisiin seikkoihin, minkä vuoksi Yhtiön taloudellinen tulos tulevaisuudessa ja osakkeenomistajien omistuksen arvo 

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 Yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Myös muut seikat 

ja epävarmuustekijät kuin tässä mainitut, joita ei tällä hetkellä tunneta tai joita pidetään epäolennaisina, voivat vaikuttaa epäedullisesti 

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

RAHOITUKSEEN, TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA OMISTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön käyttöpääoma ei ole riittävä seuraavan 12 kuukauden ajaksi ja lisärahoituksen varmistaminen on edellytys liiketoimintasuunni-

telman mukaisen liiketoiminnan harjoittamiselle ja Yhtiön toiminnan jatkuvuudelle

Yhtiön merkittävin riski on käyttöpääoman riittävyys. Yhtiön rahoitusasema ja käyttöpääomatilanne tulevat käytettävissä 

olevien ennusteiden valossa alkuvuonna 2018 olemaan edelleen hyvin tiukkoja, eikä Yhtiöllä ole Rekisteröintiasiakirjan päi-

vämääränä sen strategian mukaisen liiketoiminnan toteuttamiseen seuraavan 12 kuukauden ajaksi riittäviä kassavaroja.

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

tiivinen. Yhtiön erääntynyt ostovelka on tämän Rekisteröintiasiakirjan 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 rahoitussitoumuk-

sin. Yhtiön jatkaessa strategisia investointejaan tämän hetkinen käyttöpääoma riittää Yhtiön arvion mukaan maaliskuun 2018 

loppuun saakka. Yhtiön käsityksen mukaan Yhtiön käyttöpääoman vajaukseen ja investointisuunnitelman mukaisiin inves-

tointeihin tarvitaan vähintään noin 6,2 miljoonan euron rahoitus seuraavan 12 kuukauden ajaksi tämän Rekisteröintiasiakir-

jan päivämäärästä.

Yhtiö on 20.12.2017 päättänyt jäljempänä tämän 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 liiketoimintasuunni-

telman 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. 

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

19.4.2017 Bracknor Investmentin kanssa sopiman tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoi-

minnan kuvaus – Merkittävät sopimukset" tarkemmin kuvatun rahoitusjärjestelyn nojalla. Yhtiö ei voi nostaa näiden rahoitussi-

toumusten mukaista uutta pääomaa kerralla, vaan pidemmän ajanjakson kuluessa. Yhtiö arvioi nostavansa Bracknor In-

vestmentiltä seuraavan 12 kuukauden aikana uutta pääomaa yhteensä noin 1,0 miljoonan euron arvosta. Valoe on tähän 

mennessä nostanut Bracknor Investmentiltä varoja edellä viitatun yhteensä enintään 3.000.000 euron rahoitusjärjestelyn 
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nojalla yhteensä 650.000 euroa. Bracknor Investmentin kanssa sovitun rahoitusjärjestelyn ehtojen osittaiseksi toteuttamiseksi 

Yhtiö päätti 16.10.2017 jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema –

Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat” kuvatun Osakeanti I:n järjestämi-

sestä.  

Strategisten investointiensa ja käyttöpääomavajauksen kattamiseksi Yhtiö suunnittelee vuoden 2018 toisen vuosineljännek-

sen 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 mil-

joonaa 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 rahoi-

tusta 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 vä-

hemmän 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.

Edelleen Yhtiön johto katsoo Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä, että Yhtiöllä on tiukasta käyttöpääomatilanteesta huoli-

matta riittävät perusteet jatkuvuuden periaatteen noudattamiseksi Yhtiön liiketoiminnassa. Mikäli Yhtiö joutuisi tilantee-

seen, 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 ja lähitu-

levaisuudessa loppua.

Mikäli Yhtiö ei onnistuisi varmistamaan liiketoimintansa riittävää rahoitusta, on Yhtiön muutettava strategiaansa, tavoittei-

taan tai niiden aikataulua, tai 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.

Yhtiön kyvyttömyys maksaa tilivelkansa ja erääntyvät lainansa tai näihin liittyvien uudelleenjärjestelyjen epäonnistuminen voivat hei-

kentää Yhtiön toimintaedellytyksiä ratkaisevasti 

Yhtiöllä on erääntyneitä ostovelkoja tämän Rekisteröintiasiakirjan 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 pää-

omalainoja, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.  
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Yhtiön kyky maksaa tilivelkansa ja erääntyvät lainansa tai tilivelkojen ja lainojen uudelleenjärjestelyt tai niiden epäonnistu-

minen vaikuttavat Yhtiön toimintaedellytyksiin ratkaisevasti. 

Mikäli Yhtiö ei voisi hyödyntää olemassa olevia rahoitussitoumuksia, erityisesti Bracknor Investmentin kanssa sovittua jär-

jestelyä, jota on tarkemmin kuvattu tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus –

Merkittävät sopimukset, eikä muuten onnistuisi varmistamaan maksuvalmiuttaan, on Yhtiön muutettava strategiaansa, tavoit-

teitaan 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.

Investointien toteuttamiseen tarvittavan rahoituksen toteutumatta jäämisellä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimin-

taan 

Yhtiö investoi pääasiassa tuotekehitykseen. Yhtiön strategian toteuttaminen edellyttää seuraavien 12 kuukauden aikana noin 

3,6 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 inves-

tointiensa rahoittamiseksi ennen Tekesin lainan nostamista. Yhtiöllä ei ole takeita tarvittavan siltarahoituksen saamiseksi 

strategian toteuttamiseksi vaadittavan uuden teknologian kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Tällä saattaa olla huomatta-

van haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Korkoriskin realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan 

Yhtiön tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihtelusta. Yhtiö on altistu-

nut käyvän arvon korkoriskille (kiinteäkorkoiset velat) ja rahavirran korkoriskille (vaihtuvakorkoiset velat) lähinnä velkojen 

korkojen osalta. Korollisesta vieraasta pääomasta kiinteäkorkoisia lainoja oli tilinpäätöksessä 31.12.2016 93,6 %. Korkoriskin 

realisoitumisella voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Asiakkaiden maksukyvyttömyydellä voisi olla negatiivinen taloudellinen vaikutus Yhtiön toimintaan

Aurinkoenergiamarkkinat ovat maailmanlaajuiset. Valoe on suunnannut merkittävän osan yritysjohdon, myynnin ja tuote-

kehityksen henkilö- ja muista resursseistaan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Mikäli Yhtiö onnistuu kasvatta-

maan liiketoimintaansa suunnitellusti, kohdistuu Yhtiöön normaali luottotappioriski. Valoen tarkoituksena on rahoittaa 

tulevia toimituksia asiakkaiden ennakkomaksuilla. Mikäli asiakas ei pystyisi maksamaan ennakkomaksua tai Valoe pystyisi 

järjestämään ennakkomaksulle vaadittavia vakuuksia, toimituksen toteuttaminen vaarantuisi. Mikäli Valoen merkittävä 

asiakas tai Valoen osittain omistama valmistuspartneriyritys ajautuisi maksuvaikeuksiin tai pahimmillaan konkurssiin, voisi 

tällä olla hyvin negatiivinen taloudellinen vaikutus Valoen toimintaan. 

Rahavirtaennusteisiin liittyvien oletuksien toteutumatta jättäminen voi johtaa liikearvon alentumiseen, jolla voi olla olennaisen epäedul-

linen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan

Yhtiön 2016 tilinpäätöksessä liikearvon testaus on suoritettu käyttöarvoon perustuen.
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Arvonalentumistestauksessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen ja vertailussa on otettu 

huomioon Valoe-konsernin tase per 31.12.2016. Rahavirtaennusteet pohjautuvat johdon tulevaisuutta koskeviin arvioihin, 

jotka kattavat neljän vuoden ajanjakson. Käytetty diskonttauskorko verojen jälkeen on 14,8 prosenttia (2015 16,6 %). Yhtiön 

johto on arvioinut, että minkään käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen muutos kohtuullisesti arvioituna ei johtaisi 

tilanteeseen, jossa Yhtiön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.

Liikearvoa testataan arvonalentumistestillä vähintään vuosittain ja testin perusteella kirjataan tarvittaessa arvonalentuminen, 

mikäli tapahtumat tai muutokset olosuhteissa viittaavat siihen, ettei kirjanpitoarvo ole kerrytettävissä. Arvonalentumistesta-

us tehdään lisäksi myös aina silloin, kun esiintyy jokin viite siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mikäli tällaisia 

viitteitä on olemassa, testaus suoritetaan vertaamalla rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvon sisältävää kirjanpitoarvoa 

yksikön kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Vaikka arvonalentuminen ei vaikuttaisi Yhtiön kassavirtaan, liikearvon mer-

kittävä arvonalentuminen voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Ar-

vonalentumistestauksessa käytetyt rahavirtaennusteet perustuvat Yhtiön johdon taloudellisiin ennusteisiin. On mahdollista, 

että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu, minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalentumisilla voi 

olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Mikäli Yhtiö ei saavuta liiketoiminnassaan riittävää kannattavuustasoa, se ei pysty tulevaisuudessa maksamaan osinkoja tai muutoin 

jakamaan varoja osakkeenomistajilleen

Suomen osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) ja Suomessa vallitsevan käytännön mukaan yhtiöiden osakkeille makse-

taan osinkoa pääsääntöisesti kerran vuodessa varsinaisen yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tuloslaskelman ja taseen ja 

päätettyä mahdollisesta osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. 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.

Valoen liiketoimintasuunnitelma perustuu Yhtiön voimakkaaseen kasvuun. Yhtiön pitkän aikavälin liiketoimintasuunnitel-

man tavoitteena on saavuttaa riittävän korkea kannattavuustaso, jotta Yhtiö voi maksaa osakkailleen säännöllistä osinkoa. 

Yhtiön tämän hetkinen rahoitusasema tai liiketoiminnan laajuus eivät kuitenkaan mahdollista osingonmaksua. Yhtiöllä ei ole 

varmuutta siitä, saavuttaako se liiketoimintatavoitteensa suunnitellusti eikä siten myöskään varmuutta tulevaisuuden osin-

gonjakokyvystään. Yhtiö on jakanut osinkoa viimeksi vuonna 2000. 

Kaupankäynnin lopettaminen Yhtiön arvopaperilla voisi aiheuttaa merkittävää haittaa sijoittajille ja arvopaperimarkkinoiden toiminnalle

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 liikkeeseen-

laskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa. 

Aktiivisten tai likvidien jälkimarkkinoiden olemassaololle Yhtiön osakkeille ei ole varmuutta. Yhtiön osakkeiden markkina-

hinta voi vaihdella merkittävästi ja laskea järjestettävissä osakeanneissa määritetyn merkintähinnan alapuolelle. Yhtiön pörs-

siarvoon 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 olisivat aktiiviset.

Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö täyttää jatkossa osakkeen listalleottoedellytykset Helsingin Pörssissä. 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 arvopaperipörssin sääntöjen vaatimuksia eikä 
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kaupankäynnin lopettaminen arvopaperilla aiheuta merkittävää haittaa sijoittajille tai arvopaperimarkkinoiden asianmukai-

selle toiminnalle. Helsingin Pörssi voi myös asettaa ehtoja kaupankäynnin lopettamiselle.

YHTIÖN STRATEGIAAN LIITTYVÄT RISKIT

Tulevaisuuden näkymät ovat riippuvaisia Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien mark-

kinoilla

Valoe on puhtaaseen energiaan, erityisesti aurinkosähköön ja sen sovellutuksiin keskittynyt nykyisen liiketoimintansa osalta 

alkuvaiheen teknologiayhtiö.

Yhtiöllä on uusi, valmis ja testattu teknologia, toimiva automatisoitu tuotantolaitos sekä kokenut, kansainvälisessä teknolo-

giakaupassa, -tuotannossa ja -projekteissa kehittynyt henkilöstö. 

Valoen tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, jotka valmis-

tavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen teknologi-

aan perustuvia korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Vaikka 

Yhtiön strategia ja tavoitteet perustuvat markkinatuntemukseen ja teknisiin selvityksiin, riskit ovat merkittävät, eikä ole 

varmuutta saavuttaako Valoe asetetut tavoitteet kokonaan tai osittain. Valoen tulevaisuuden näkymät tulevat olemaan jat-

kossa merkittävästi riippuvaisia Yhtiön kyvystä saavuttaa tavoiteltu markkina-asema globaaleilla aurinkosähköpaneelien 

markkinoilla. Mikäli Yhtiö ei onnistu varmistamaan riittävää rahoitusta, Valoe ei voi toteuttaa liiketoimintasuunnitelmansa 

seuraavaa vaihetta ja tällä voi olla olennainen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai 

taloudelliseen asemaan.

Yhtiö kohdistaa merkittävän osan resursseistaan kehittyville markkinoille, joiden ennakoitavuus on tavanomaistakin vaike-

ampaa. Neuvottelujen kohteena olevien projektien koko suhteessa Yhtiön liiketoimintaan on merkittävän suuri, ja yksittäis-

ten projektitapahtumien vaikutus Yhtiön tunnuslukuihin on vaikeasti ennakoitava. Näistä seikoista johtuen Valoe ei tällä 

hetkellä julkaise kuluvan vuoden markkinaohjeistusta.

Yhtiön neuvottelujen kohteena olevien projektien suuri koko ja monimutkaisuus suhteessa Yhtiön tämän hetkiseen liiketoimintaan luo 

tuntemattomien maariskien lisäksi projektien toimitukseen ja rahoitukseen liittyviä riskejä, jotka voivat vaarantaa Yhtiön toiminnan 

jatkuvuuden

Vaikka Yhtiöllä ja sen avainhenkilöstöllä on vuosien kokemus tehtaiden ja niiden laitteistojen suunnittelusta, rakentamisesta 

ja laitetoimituksista globaalisti niin kehittyneissä kuin kehittyvissäkin maissa Yhtiön aiemmin harjoittaman automaatioliike-

toiminnan ajalta, projektien toimitusvaikeuksilla, projektien rahoituksen järjestämisellä, maariskillä, aikatauluriskillä, teknis-

ten tavoitteiden toteutumatta jäämisellä tai toimitusten tai projektien toteutumatta jäämisellä voi kaikesta huolimatta olla 

olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Yhtiön alku-

vuonna 2016 saamaan Etiopian tehdastilaukseen liittyy erityisesti edellä kuvattuja riskejä.

Yhtiön myynnin toimintatapaan kuuluu asiakkaiden tavoitteiden tarkka kirjaaminen ja huomioonottaminen. Yhtiö pyrkii 

tekemään asiakkaidensa kanssa selkeitä sopimuksia, joissa Yhtiön toimitusten sisältö ja vastuut määritellään tarkasti. Myös 

asiakkaiden vaatimukset määritellään ja hinnoitellaan tilausvaiheessa ennakolta tarkoin ja varmistetaan, että asiakkaiden 

vaatimusten toteutumisen toteaminen on sopimuksissa yksiselitteistä. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että se 
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pystyisi toteuttamaan asiakkaiden vaatimuksia, millä saattaa olla haitallinen vaikutus Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan ja 

tulokseen.

Yhtiö neuvottelee parhaillaan useista merkittävistä laitetoimituksista. Yhtiön on kuitenkin osoitettava jatkuvasti kykynsä 

toimittaa tuotteita asiakkaiden edellyttämän teknologisen tai kulloinkin vallitsevien trendien mukaisen tason, laadun, palve-

lualttiuden, toimitusten oikea-aikaisuuden ja kustannustason mukaisesti. Yhtiön tavoittelemat laitetoimitusprojektit ovat 

suuria ja asiakkaiden vaatimukset voivat vaihdella huomattavasti. Ellei Yhtiö kykenekään täyttämään asiakkaiden sille aset-

tamia vaatimuksia, ei Yhtiö välttämättä pysty saamaan uusia asiakkuuksia tai pitämään sen hetkisiä asiakkaitaan, ja tällä voi 

olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Yhtiön asiakkaiden tuotevaatimukset muuttuvat nopeasti. Mikäli Yhtiö ei kykene vastaamaan asiakkaiden tuotevaatimusten 

muutoksiin asiakkaiden edellyttämässä nopeassa aikataulussa, tällä saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liike-

toimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun ja kannattavuuden arviointi sisältää epävarmuuksia ja riskejä

Merkittävä osa Yhtiön tarjoamista tuotteista ja palveluista on kiinteähintaisia. Kokemukseensa nojautuen Yhtiö tarjoaa usein 

asiakkailleen räätälöityjä, innovatiivisia ratkaisuja. Näiden tuotteiden, palveluiden ja toimitusten kannattavuus edellyttää, 

että Yhtiö ennen sopimuksen solmimista asiakkaan kanssa onnistuu arvioimaan tuotteen, palvelun tai toimituksen edellyt-

tämän työmäärän, kustannukset ja/tai saannon ja sopimusriskit oikein. Vaikka Yhtiöllä ja sen nykyisillä avainhenkilöillä on 

paljon kokemusta isojen projektien hinnoittelusta, on mahdollista, että Yhtiö epäonnistuu tuotteiden, palveluiden tai toimi-

tuksen edellyttämän työmäärän ja/tai kustannusten arvioinnissa. Etenkin siltä osin kuin kyse on uudesta teknologiasta tai 

räätälöidyistä tuotteista, palveluista tai toimituksista, ei myöskään Yhtiön kokemuksesta huolimatta ole varmuutta siitä, että 

Yhtiö kykenee aina tuottamaan sopimuksen mukaisen tuotteen tai palvelun.

Vaikka Yhtiö ymmärtääkin myyntiponnisteluihin käytettävien resurssien riittävyyden merkityksen, kannattavuuden kannal-

ta olennaisimmat riskit liittyvät riittävän laskutusvolyymin toteutumiseen.

Edellä mainituilla tekijöillä voi olla huomattava vaikutus tuotteiden, toimitusten ja palveluiden kannattavuuteen ja sitä kaut-

ta myös Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Kilpailun kiristymisellä voi olla epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan

Yhtiö suunnittelee valmistusteknologiaa valtavirran teknologiaratkaisuista poikkeaville aurinkopaneeleille. Yhtiön pääasial-

lisia kilpailijoita ovat vastaavan teknologia-alan ja niiden eri osa-alueiden muut toimittajat, tietyt teknologia-alan asiakkaat, 

manuaalinen työ ja vaihtoehtoiset teknologiat. Teknologian kehitys toimialoilla, joilla Yhtiö toimii, on nopeaa ja on mahdol-

lista, että Yhtiön kilpailijat tekisivät alalle merkittäviä innovaatioita. Yhtiöllä on tietyt, markkinoilla Yhtiötä huomattavasti

kauemmin vaikuttaneet kilpailijat. Aurinkosähkömoduulivalmistuksessa kilpailijoita ovat muut energiantuotantomuodot. 

Tämän lisäksi Yhtiöllä on paljon kilpailijoita, jotka valmistavat aurinkosähkömoduuleita. Näistä kilpailijoista suurimman 

osan tuotteet perustuvat eri teknologiaan. Lisäksi on mahdollista, että markkinoille, joilla Yhtiö toimii, tulee uusia kilpailijoi-

ta. Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy jatkossa kilpailemaan menestyksekkäästi nykyisillä tai tulevilla markkinoillaan 

nykyisten tai tulevien kilpailijoiden kanssa tai kasvattamaan tai säilyttämään nykyistä markkina-asemaansa. 

Volyymiin perustuvien hankintahintojen johdosta materiaalien ja raaka-aineiden hinnat tulevat olemaan Yhtiölle korkeam-

mat kuin etenkin sen suuremmille kilpailijoille. Tällä on välitön vaikutus aurinkosähkömoduulien myynnin kannattavuu-

teen ja Yhtiön kykyyn myydä aurinkosähkömoduuleita kilpailukykyisellä hinnalla. Kilpailutilanne voi muuttua tulevaisuu-
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dessa oleellisesti esimerkiksi uuden kilpailijan tai teknologian markkinoilletulon myötä. Kilpailun kiristymisellä voi olla 

epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvillä vastuilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan

Yhtiö arvioi jatkuvasti liiketoiminnan kehitystä suhteessa strategiaansa. Tämän prosessin seurauksena saatetaan 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 yri-

tyskauppa- ja muita vastuita. Mikäli huomattava osa tällaisista vastuista realisoituu, voi näillä olla haitallinen vaikutus Yhti-

ön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Jälleenmyyjillä saattaa olla negatiivinen vaikutus asiakaspintaan ja tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan 

tulokseen 

Oman myynnin ja jälkimarkkinoinnin lisäksi Yhtiöllä on Suomessa noin 20 jälleenmyyjää, jotka myyvät pääasiassa kotimai-

sille kotitalouksille ja yrityksille suunniteltuja pienvoimalapaketteja. Jälleenmyyjiksi on valittu paikallisia, hyvämaineisia 

yrityksiä, mutta mitään varmuutta siitä, että tässä on kaikissa tapauksissa onnistuttu, ei ole. Yhtiö on sopimusteknisesti pyr-

kinyt minimoimaan jälleenmyyjien käyttöön liittyviä riskejä.

Jälleenmyyjien käyttöön liittyy aina muun muassa seuraavia riskejä: (i) riippuvuus jälleenmyyjästä tietyllä alueella; (ii) jäl-

leenmyyjän 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 mu-

kaantulo asiakaspalautteen vastaanottamiseen ja huomioimiseen. Yhden tai useamman edellä mainitun riskin toteutuminen 

saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Kansainvälisten markkinoiden avautuminen on epävarmaa

Yhtiön liiketoiminnan päätavoitteena on maailmanlaajuinen toiminta. Yhtiö on historiassaan aina toiminut kansainvälisesti 

ja Yhtiön avainhenkilöstö on tottunut kansainväliseen toimintaan. Yhtiö kiinnittää kansainvälisyysriskien hallintaan erityistä 

huomiota. Siitä huolimatta kansainvälisillä markkinoilla toimiessaan Yhtiö altistuu esimerkiksi poliittisista, taloudellisista, 

lainsäädännöllisistä ja sosiaalisista muutoksista aiheutuville riskeille, jotka korostuvat entisestään Yhtiön toimiessa kehitty-

villä markkinoilla, kuten Etiopiassa. Mahdolliset poliittiset, taloudelliset, lainsäädännölliset ja sosiaaliset rajoitteet ja epäva-

kaudet saattavat rajoittaa Yhtiön liiketoimintaedellytyksiä, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Ei ole olemassa varmuutta siitä, että liiketoimintojen kansainvälinen laajentaminen onnistuisi Yhtiön asettamien sisäisten 

tavoitteiden mukaisesti. Liiketoimintojen laajentamiseen ja organisaatioiden kasvattamiseen kansainvälisillä markkinoilla 

liittyy paljon kustannuksia, epävarmuustekijöitä sekä useita riskejä. Erityisesti pääsy tietyille paikallisille markkinoille voi 

protektionistisen paikalliskulttuurin tai paikallisten säädösten johdosta olla haastavaa tai mahdotonta. Tämänkaltaisten 

tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen ase-

maan ei voida varmuudella ennakoida tai poissulkea.
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Kehittyvillä markkinoilla toimimiseen liittyy merkittäviä riskejä

Yhtiö käyttää sen resursseista merkittävän osan Yhtiön ja sen teknologian markkinointiin sekä myyntiin kehittyvillä markki-

noilla. Vaikka tästä toiminnasta aiheutuu Yhtiölle merkittäviä kustannuksia sekä riskejä ja toistaiseksi kehittyviltä markki-

noilta ei ole saatu merkittävästi tilauksia eikä sieltä ole kertynyt juuri liikevaihtoa Yhtiön nykyiseen liiketoimintaan liittyen,

Yhtiö on sisällyttänyt tämän toiminnan merkittäväksi osaksi tulevaisuuden strategiaansa. Kehittyvillä markkinoilla erityises-

ti aurinkosähkön mahdollisuudet ovat sähkönjakelun infrastruktuurin puuttuessa lähes rajattomat. Kehittyvät markkinat 

ovat kuitenkin alttiimpia poliittiselle, taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle epävarmuudelle kuin valtiot, joiden institutionaa-

liset rakenteet ovat kehittyneemmät, ja näin ollen lainsäädännön muutoksista tai taloudellisista, yhteiskunnallisesta taikka 

poliittisesta epävakaudesta tai muista tekijöistä johtuva tappion riski voi olla olennainen. Kehittyvillä markkinoilla toimimi-

seen liittyvät merkittävät riskit voivat aiheutua esimerkiksi tuotannontekijöihin liittyvistä epävarmuustekijöistä (muun mu-

assa työvoimakustannusten nousupaineet), valuuttasäännöstelyn aloittamisesta tai toimeenpanosta tai muusta lainsäädän-

nön muutoksesta, jotka voisivat estää tehokkaasti Yhtiötä kotiuttamasta mahdollisia voittojaan, myymästä omaisuuttaan ja 

vetäytymästä markkinalta. Minkä tahansa edellä mainitun tapahtuman toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaiku-

tus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan, mitä ei voida varmuudella ennakoida tai 

poissulkea.

Lisäksi palveluinfrastruktuuri on kehittyvillä markkinoilla kehittymättömämpi kuin esimerkiksi Euroopassa. Ei voi olla 

varmuutta siitä, että Yhtiö ei kärsi tulevaisuudessa merkittävistä peruspalveluiden saannin katkoksista kehittyvillä markki-

noilla, mikä puolestaan voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudel-

liseen asemaan.

Yhtiö on riippuvainen avainhenkilöistä

Yhtiön avainhenkilöt ovat olleet Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden palveluksessa poikkeuksellisen kauan. Yhtiön kehitys riip-

puu merkittävässä määrin siitä, että avainhenkilöt pysyvät edelleenkin Yhtiön palveluksessa. Yhtiön ylimpään johtoon kuu-

luvan henkilön tai muun avainhenkilön työpanoksen menettäminen voisi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja 

Yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa strategiaansa. Jos Yhtiö ei kykene pitämään avainhenkilöitä palveluksessaan, tällä voi olla

olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Edelleen 

Yhtiön maine etenemismahdollisuuksia tarjoavana työnantajana johtotehtäviin hakeutuville ammattilaisille voi kärsiä sen 

seurauksena, ettei Yhtiö kykene pitämään avainhenkilöitä palveluksessaan.

UUSIIN TEKNOLOGIOIHIN LIITTYVÄT RISKIT

Yhtiön tuotekehityksen ja sen kaupallistamisen onnistumiseen liittyy epävarmuustekijöitä 

Perustuen omaan markkinatuntemukseensa Yhtiö on kehittänyt uutta teknologiaa puhtaan energian sovellusten alalla. Yhti-

öllä ei kuitenkaan ole takeita tai varmuutta siitä, että Yhtiön uudet teknologiat toimivat markkinoiden tarpeita vastaten ja 

että Yhtiö onnistuu uuden teknologian kaupallistamisessa ja kaupallistamisen ajoituksessa. 

Valoen tähän mennessä saavuttamat valmiudet ovat perustuneet voimakkaaseen tuotekehityspanostukseen. Liiketoiminnan 

kehittämiseen liittyvät Yhtiön riskit kohdistuvat pääasiassa uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoilletuonnin onnistumi-

seen. Tällaisia tuotteita ja palveluita ovat esimerkiksi Yhtiön kehittämät uuden sukupolven aurinkopaneelit, joita on kuvattu

tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa Valoe ja sen liiketoiminta - Liiketoiminnan kuvaus - Kilpailutilanne ja Valoen 

tiekartta.   
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Yhtiön kehittämien ja myymien tuotteiden ja palveluiden markkinat muuttuvat uudistuvan teknologian ja asiakkaiden vaa-

timusten myötä nopeasti. Yhtiön menestyminen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vaatii teknologisen kehityksen huomioon 

ottamista ja sen mukaisten uusien tuotteiden ja olemassa olevien tuotteiden uusien versioiden tuottamista markkinoille. 

Uusien tuotteiden ja versioiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen liittyy aina epävarmuustekijöitä. Uusien kilpailevien 

tuotteiden tulo markkinoille voi johtaa Yhtiön tuotteiden kilpailukyvyn heikentymiseen. Mikäli Yhtiö ei kykene säilyttämään 

tuotekehityksen ydinosaamista Yhtiössä, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan

tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Yhtiö on tuotekehitysstrategiansa mukaan tehnyt taseeseensa kirjanpitolain mukaisia aktivointeja. Mikäli Yhtiön toimin-

taympäristö tai markkinatilanne muuttuu tai Yhtiön käynnistämät tuotekehitysprojektit eivät tuota tulosta, voi Yhtiön tasee-

seen aktivoituihin tuotekehityskuluihin, joiden poistamaton hankintameno 30.9.2017 oli 7,1 miljoonaa euroa, kohdistua riski 

merkittävistä alaskirjauksista.

Immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja kolmansien immateriaalioikeuksien loukkaamiseen liittyvät riskit voivat realisoituessaan vaikut-

taa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen

Yhtiön menestys, kilpailukyky ja kasvu riippuvat osittain sen kyvystä suojata tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet. Yhti-

ön tuotteissa ja niiden valmistuksessa käytetään Yhtiön itsensä kehittämää teknologiaa, johon liittyy immateriaalioikeuksia ja 

patentteja. Yhtiöllä on ja se on hakenut uuden sukupolven aurinkoenergiapaneelien valmistusteknologiaan liittyviä patentte-

ja. Yhtiön normaalin patenttien hakemiskäytännön mukaisesti patenttia haetaan ensin Suomessa, ja hakemuksen menestymi-

sestä riippuen hakemus jätetään sallittujen hakemisaikojen puitteissa myös muualle, yleensä Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja

/tai Japaniin. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiöllä on 7 patenttiperhettä ja niihin liittyviä patenttihakemuk-

sia vireillä Suomessa, Euroopassa (Eurooppa-patentti), Japanissa, Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön keskeisiä immate-

riaalioikeuksia on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa Valoe ja sen liiketoiminta - Liiketoiminnan kuvaus 

– 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 sen patenttihakemukset 

hyväksytään Yhtiön hakemusten mukaisesti ja että ne johtavat patenttien myöntämisiin Yhtiölle. Yhtiö toimii muun muassa 

Aasian ja Afrikan kehittyvillä markkinoilla, mikä voi entisestään lisätä riskiä siitä, että Yhtiön immateriaalioikeuksien suoja 

vähenee, mikäli Yhtiö ei pysty estämään tehokkaasti sitä, etteivät muut markkinatoimijat käytä Yhtiön suojaamia immateri-

aalioikeuksia. Edellä mainitun riskin toteutuessa Yhtiön immateriaalioikeuksien arvo saattaa vähentyä merkittävästi.

Vaikka Yhtiö ei tällä hetkellä ole vastaajana immateriaalioikeuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä eikä Yhtiön tiedossa ole 

tällaisten oikeudenkäyntien tai muiden menettelyjen nimenomaista uhkaa, ei voi olla varmuutta siitä, etteivät Yhtiön tuot-

teissaan tai muussa toiminnassaan hyödyntämät ratkaisut rikkoisi kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia. Immateri-

aalioikeuksiin perustuvat vaateet voivat, riippumatta siitä ovatko ne perusteltuja tai perusteettomia, vaikuttaa olennaisen 

haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

Muut tuotekehitykseen liittyvät riskit

Tuotekehitykseen ja suunnitteluun liittyy lisäksi muita samanlaisia riskejä kuin valmistukseen. Näitä riskejä on kuvattu 

seuraavassa kohdassa ”Valmistukseen liittyvät riskit”.
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VALMISTUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ulkopuolisten alihankkijoiden käyttö voi aiheuttaa laadullisia ja taloudellisia ongelmia

Yhtiöllä on hallussaan kaikki Yhtiön toimintaan liittyvä avaintietämys. Toimintaperiaatteidensa mukaisesti Yhtiö käyttää 

alihankkijoita erityisesti suunnittelu- ja laitevalmistustoiminnassaan. Alihankintapalveluiden saatavuus, mukaan lukien 

alihankkijoiden resurssit ja taloudellinen asema, kustannustehokkuus, ehdot sekä mahdollisuus siirtää näiden palveluiden 

kustannusten nousut asiakkailta veloitettaviin hintoihin, on Yhtiön liiketoiminnan tulokselle keskeistä. Yhtiön alihankkijan 

toimituskyvyn aikataululliset tai laadulliset riskit voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. Alihankki-

joiden 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.

Yhtiön tuotteissa olevat puutteet tai viat voivat aiheuttaa riskin tilausten peruutuksiin tai korvausvaatimuksiin 

Yhtiö pyrkii suunnittelemaan ja valmistamaan kaikki asiakkaille toimitettavat tuotteet ja komponentit vallitsevien säännös-

ten ja ohjeiden mukaisesti ja tekee tuotteille säännösten ja ohjeiden mukaiset toiminnallisuus- ja laatutestaukset. Asiakkaat 

saattavat kuitenkin edellyttää tuotteilta alueellisia sertifiointeja ja niiden puute voi hidastaa Yhtiön markkinointimahdolli-

suuksia.

Yhtiöllä ei voi olla varmuutta siitä, etteikö Yhtiön tuotteista voisi löytyä vikoja. Jos Yhtiötä vastaan nostettaisiin korvausvaa-

timus 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. 

Yhtiön tai sen alihankkijoiden tuotantolinjoissa tai -laitteissa ilmenevät viat tai tuotantolinjojen tai -laitteiden rikkoutuminen 

voi johtaa toimitusten myöhästymiseen ja myöhästymisistä johtuviin tilausten peruutuksiin, millä voi puolestaan olla olen-

naisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Komponenttien ja niiden raaka-aineiden hintakehitys ja saatavuus sisältävät riskejä

Yhtiö käyttää tuotteidensa valmistukseen alihankkijoilta hankkimiaan komponentteja. Komponenteissa käytettävät pääasial-

liset raaka-aineet ja tuotannontekijät ovat muun muassa muoveja ja metalleja, joiden markkinahinnat vaihtelevat markki-

nasuhdanteiden mukaan. Aurinkosähkömoduulituotteiden merkittävimmät raaka-aineet ovat pii ja hopea, joiden maail-

manmarkkinahintojen kehitys vaikutta olennaisesti tuotteiden valmistuksen kustannuksiin. Edelleen sovelluksissa tarvitta-

vien merkittävien komponenttien kuten aurinkokennojen rajallinen saatavuus ja niiden markkinahinnat vaikuttavat olennai-

sesti tuotteiden valmistuksen kustannuksiin. Mikäli Yhtiö ei saa hankittua tarvittavia komponentteja tai raaka-aineita tai 

onnistu siirtämään käyttämiensä komponenttien ja raaka-aineiden mahdollisesti kohoavia hankintakustannuksia asiakashin-

toihinsa tai ei pysty siihen tarpeeksi nopeasti, seurauksena on Yhtiön tuotteiden kannattavuuden heikkeneminen, millä voi 

olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. 

Yhtiö käyttää laitevalmistuksessaan alihankkijoita. Mikäli alihankkijat eivät kykene hankkimaan tarvittavia komponentteja 

markkinoilta, ne eivät voi toimittaa Yhtiön tilaamia tuotteita Yhtiölle lainkaan tai sovitussa aikataulussa, millä voi olla olen-

naisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Lisäksi Yhtiön 

omaan taloudelliseen tilanteeseen ja maksuvalmiuteen liittyvät ongelmat saattavat johtaa maksuhäiriöihin, jotka voivat vai-

keuttaa suhteita Yhtiön alihankkijoihin ja johtaa sitä kautta toimitushäiriöihin.
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Ellei Yhtiö toimita tuotteitaan ajoissa asiakkailleen, Yhtiön maine toimittajana saattaa kärsiä. Toimitusviivästykset tai tuotan-

nollisessa käyttöönotossa ilmenevät yllättävät ongelmat voivat aiheuttaa maksuseuraamuksia myös viivästyssakkojen muo-

dossa, mikä pienentää Yhtiön tuotteiden katteita. Mikäli Yhtiö ei kykene täyttämään sille asetettuja aikatauluvaatimuksia, ei 

Yhtiö välttämättä pysty pitämään vanhoja asiakkaitaan tai saamaan uusia tilauksia, ja tällä voi olla olennaisen haitallinen 

vaikutus Yhtiön maineeseen, liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. 

HALLINTOON LIITTYVÄT RISKIT

Hallinnon resurssit ja taloushallinnon raportointi- ja seurantajärjestelmät

Yhtiö joutuu kehittämään raportoinnin rakennetta edelleen liiketoimintojen monipuolistuessa ja seurantatarpeiden lisäänty-

essä. Yhtiö saattaa joutua hankkimaan lisäresursseja Yhtiöön pystyäkseen täyttämään Yhtiön seuranta- ja raportointitarpeet 

ja -vaatimukset.

Osaavan henkilökunnan rekrytointiin liittyy riskejä

Kilpailu osaavista työntekijöistä on jatkuvaa. Yhtiön kilpailukyvystä merkittävä osa syntyy motivoituneen henkilöstön kaut-

ta. Nykyisellä henkilöstömäärällä Yhtiön toimintojen menestyksekäs toteuttaminen on riippuvainen osaavan henkilöstön 

pysymisestä Yhtiön palveluksessa. Yhtiön strategia perustuu merkittävään kasvuun puhtaan energian sovellusten liiketoi-

minnassa, jolle pätevien työntekijöiden rekrytointi markkinoilta on haastavaa. Edelleen osaavan henkilökunnan rekrytointiin 

kehittyvillä markkinoilla liittyy haasteita. Ei ole mitään takeita siitä, että Yhtiön henkilökunta pysyy tulevaisuudessa Yhtiön 

palveluksessa ja että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa rekrytoimaan osaavia työntekijöitä palvelukseensa.

Yhtiö saattaa aiheuttaa toiminnallaan ympäristöhaittoja, joista voi syntyä velvoitteita

Yhtiö saattaa käyttää ja varastoida koneita, laitteita ja/tai tiettyjä ympäristölle vahingollisia aineita toimipisteissään. Lisäksi 

on 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. Yllä esitetyillä 

seikoilla voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiölle ei ole esitetty mitään ympäristöasioihin liittyviä rangaistus- tai korva-

usvaatimuksia eikä Yhtiö ole vastaajana missään ympäristöasioihin liittyvässä oikeudenkäynnissä eikä siihen kohdistu 

myöskään mitään hallinnollisia menettelyitä ympäristösäädösten tai -määräysten rikkomisen johdosta, mutta hallinnollisten 

menettelyiden, oikeudenkäyntien tai Yhtiölle esitettävien rangaistus- tai korvausvaatimusten mahdollisuutta ei voida tule-

vaisuudessa sulkea pois. 

Veroriskit eivät saata olla havaittavissa ja hallittavissa

Yhtiön tämän hetkinen liikevaihto koostuu pääasiassa kotimaan toimituksista, mutta sen tavoitteena on toimia kansainväli-

sesti. Tällä hetkellä Yhtiön kansainväliseen liiketoimintaan liittyy vain vähäisiä veroriskejä. Vaikka Yhtiö on varautunut 

kansainvälisten veroriskien hallintaan, ei kuitenkaan ole varmuutta siitä, että kaikki veroriskit ovat havaittavissa ja vältettä-

vissä. 
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Yhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot olivat 31.12.2016 yhteensä 31,3 miljoonaa euroa, joista seuraavan kolmen vuoden 

aikana erääntyy 11,9 miljoonaa euroa. Vahvistetuista tappioista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista, koska ei ole var-

maa, pystyykö Yhtiö hyödyntämään näitä tappioita ennen niiden erääntymistä.

Yhtiö voi altistua oikeudellisille riskeille

Yhtiö ei ole tällä hetkellä osallisena oikeudenkäynnissä, välimiesmenettelyssä tai viranomaismenettelyssä.

Yhtiö altistuu liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille. On mahdollista, että Yhtiö joutuu tulevaisuudessa osalli-

seksi oikeudenkäyntiin tai välimies- tai viranomaismenettelyyn. Mihin tahansa edellä mainittuihin prosesseihin tai menette-

lyihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulok-

seen 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. Tämänkaltaisten 

tekijöiden mahdollisia negatiivisia vaikutuksia Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen ase-

maan ei voida varmuudella ennakoida tai poissulkea.

.
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VASTUULLISET TAHOT

LIIKKEESEENLASKIJA

Valoe Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 0749606-1

Osoite: Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli

Kotipaikka: Mikkeli

Valoen hallituksen jäsenet

Hannu Savisalo, puheenjohtaja

Ville Parpola, varapuheenjohtaja

Iikka Savisalo, jäsen

VAKUUTUS

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

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

eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.

18. päivänä tammikuuta 2018

Valoe Oyj
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TILINTARKASTAJA 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 Esitteen laadinnassa

Asianajotoimisto Bird & Bird Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 0988626-6

Osoite: Mannerheimintie 8, 00100 Helsinki
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TÄRKEITÄ TIETOJA 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Eräät tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt lausumat, mukaan lukien kohdissa "Riskitekijät”, "Valoe ja sen liiketoiminta" ja "Valoen 

liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema" esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja käsityksiin sekä tällä hetkellä 

Yhtiön johdon tiedossa olevien seikkojen perusteella tekemiin oletuksiin ja ne voivat siten olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Lausumat, 

joissa käytetään ilmauksia ”uskoa”, ”odottaa”, ”ennakoida”, ”aikoa”, ”arvioida” tai ”suunnitella” ja muut vastaavat ilmaisut ovat tule-

vaisuutta koskevia lausumia. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuusteki-

jöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden toteutuessa Yhtiön todellinen tulos, toiminta tai saavutukset taikka toimialan tulos voivat poike-

ta olennaisesti tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai välillisesti esitetyistä tuloksista, toiminnasta tai saavu-

tuksista. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä ovat muun muassa yleinen talous- ja markkinatilanne, Yhtiön 

kilpailuympäristö ja muut tavoitteet, Yhtiön tuotteiden ja palveluiden kysynnän kehittyminen, Yhtiön rahoituksen tarve, Yhtiön velkaan-

tuminen, Yhtiön maksuvalmius, Yhtiön avainhenkilöiden menettäminen ja muut tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Riskitekijät” 

kuvatut seikat. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takuita Valoen tulevasta toiminnallisesta tai taloudellisesta kehityksestä. 

Riskitekijät-kappaleessa on kuvattu riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan, 

taloudelliseen asemaan ja/tai liiketoiminnan tulokseen ja jotka saattavat johtaa siihen, että Valoen toiminta, liiketoiminnan todellinen 

tulos tai taloudellinen asema poikkeavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatusta. Tässä Rekisteröintiasiakirjassa kuva-

tut 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 tässä Rekisteröintiasiakirjassa mainituista tai muista riskeistä tai epävarmuusteki-

jöistä toteutuisi tai jokin tehdyistä olettamuksista osoittautuisi virheelliseksi, Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos ja/tai taloudellinen 

asema saattavat poiketa olennaisesti tässä Rekisteröintiasiakirjassa ennakoidusta, uskotusta, arvioidusta tai odotetusta. Yhtiön tarkoituk-

sena ei ole, eikä sillä ole velvollisuutta, päivittää tähän Rekisteröintiasiakirjaan sisältyviä tulevaisuuden näkymiä koskevia lausumia, ellei 

soveltuva lainsäädäntö sitä edellytä. Lisätietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön tulokseen, toimintaan tai tavoitteiden saavuttami-

seen, on esitetty tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Riskitekijät".

ULKOPUOLISISTA LÄHTEISTÄ PERÄISIN OLEVAT TIEDOT

Mikäli Rekisteröintiasiakirjan sisältämä tieto on peräisin ulkopuolisesta lähteestä, kyseinen lähde on yksilöity. Yhtiön käsi-

tyksen mukaan Rekisteröintiasiakirjaan sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu tässä Rekisteröintiasia-

kirjassa asianmukaisesti, ja sikäli kuin Yhtiö on pystynyt kyseisen kolmannen julkistamien tietojen perusteella varmista-

maan, tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja.

Mikäli erikseen ei ole toisin mainittu, Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt luvut Yhtiön osakkeista, osakepääomasta, osakkeiden 

lukumäärästä ja niiden tuottamasta äänimäärästä on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 

tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä Yhtiöstä rekisteröityjen tietojen perusteella.

ESITETTÄVÄT LUVUT

Yhtiön taloudelliset luvut ja historialliset taloudelliset tiedot on tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetty Euroopan talous- ja 

rahaliittoon kuuluvien Euroopan Unionin jäsenmaiden rahayksikkönä, euroina (EUR).
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Tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitetyt tilinpäätös- ja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten tämän Rekisteröintiasiakirjan 

taulukoiden sarakkeiden tai rivien lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä 

lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, eivätkä ne siten välttämättä vastaa pro-

senttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.

Yhtiön 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset (31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta konserni-

tilinpäätöksestä ei ole annettu tilintarkastuslausuntoa, 31.12.2016 päättyneen tilikauden osalta myös konsernitilinpäätös on 

tilintarkastettu) on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla ja ne ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta: 

http://fi.valoe.com/taloudellinen-tieto/ sekä http://fi.valoe.com/sijoittajat/. Yhtiön tilintarkastamaton osavuosikatsaus 

30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolta on sisällytetty tähän Esitteeseen viittaamalla ja se on saa-

tavilla Yhtiön internetsivuilta osoitteesta: http://fi.valoe.com/taloudellinen-tieto/ sekä http://fi.valoe.com/sijoittajat/.

Yhtiön konsernitilinpäätökset 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta (31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta konserniti-

linpäätöksestä ei ole annettu tilintarkastuslausuntoa, 31.12.2016 päättyneen tilikauden osalta myös konsernitilinpäätös on 

tilintarkastettu) on laadittu Euroopan Unionin käyttöönottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Finan-

cial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Yhtiön tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän (9) 

kuukauden raportointijaksolta on laadittu IAS (International Accounting Standards) 34 Osavuosikatsaukset -standardia nou-

dattaen.

REKISTERÖINTIASIAKIRJAN SAATAVILLA OLO

Rekisteröintiasiakirja on saatavilla 18.1.2018 alkaen Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteesta http://fi.valoe.com/sijoittajat/.

ESITTEEN JAKELURAJOITUKSET

Lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia Esitteen jakelulle ja kulloinkin liikkeeseen laskettavien arvopaperien myymiselle. 

Yhtiö edellyttää, että Esitteen haltuunsa saavat henkilöt ottavat selvää kyseisistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Tämä 

Rekisteröintiasiakirja ja siihen kulloinkin liittyvä arvopaperiliite ja tiivistelmä eivät muodosta Yhtiön osakkeita, merkintäoi-

keuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita koskevaa tarjousta tai tarjouspyyntöä tai keho-

tusta merkitä, ostaa tai muutoin hankkia Yhtiön osakkeita, merkintäoikeuksia tai osakkeiksi vaihdettavia tai osakkeisiin 

oikeuttavia arvopapereita missään valtiossa, jossa kyseinen tarjous taikka kehotus on lainvastaista.

Arvopaperien rekisteröimiseksi tai tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpi-

teisiin. 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 mahdollisia tarjottavien arvopapereiden merkitsijöitä tai

ostajia.

VERKKOSIVUSTON MUUT TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN

Rekisteröintiasiakirja ja siihen kulloinkin liittyvät arvopaperiliitteet ja tiivistelmä sekä Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt 

asiakirjat julkistetaan Yhtiön verkkosivustolla internetosoitteessa http://fi.valoe.com/sijoittajat/. Edellä mainitulla verk-
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kosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt muut tiedot eivät kuitenkaan ole osa Esitettä (pois lukien 

tiedot, jotka on sisällytetty viittaamalla Esitteeseen kohdassa ”Luettelo Esitteeseen viittaamalla liitetystä aineistosta” kuvatusti).

SOVELLETTAVA LAKI

Rekisteröintiasiakirjaan sekä kulloinkin kyseessä olevaan arvopaperien liikkeeseenlaskuun tai uusien osakkeiden hakemi-

seen kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ja arvopaperiliitteeseen sekä tiivistelmään sovelletaan Suomen lakia, 

ja kaikkia edellä mainittuja koskevat mahdolliset riidat ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa.



22

VALOEN OSAKKEITA KOSKEVIA KESKEISIÄ TIETOJA

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yleisiä tietoja

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 31.12.2016 ja on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 80.000,00 euroa. Yhtiön 

rekisteröity osakkeiden lukumäärä 31.12.2016 oli 862.472.136 ja on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 5.269.436

täysin maksettua osaketta jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema 

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

2017 toteutetun osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Yhtiön vaihtovelkakirjalainojen haltijoilla on niiden Yhtiölle myöntämiin 

vaihtovelkakirjalainoihin liittyvien erityisten oikeuksien ja warranttien nojalla oikeus merkitä yhteensä enintään 2.753.518 

Yhtiön uutta osaketta konvertoimalla vaihtovelkakirjalainat ja niihin liittyvät warrantit Yhtiön osakkeiksi vaihtovelkakirja-

lainojen sekä warranttien ehtojen mukaisesti. Vaihtovelkakirjalainoja on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset". Edelleen optionhaltijoilla on oikeus mer-

kitä yhteensä enintään 650.000 Yhtiön uutta osaketta Yhtiön optio-ohjelman nojalla (osakkeiden yhdistämisen jälkeinen lu-

kumäärä). Optio-ohjelmaa on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoen Osakkeita koskevia keskeisiä 

tietoja – Osakkeet ja osakepääoma – Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin". Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja kaikilla 

osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Osakkeiden liikkeeseenlaskun valuutta on euro (€). Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ole rajoi-

tettu Yhtiön osakkeiden lukumäärää eikä Yhtiön osakkeella ole nimellisarvoa.

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

jempänä kohdassa ”Arvopaperien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset” mainittuja rajoituksia. Kuvaus Yhtiön osakkei-

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

koskevat rajoitukset” lisäksi tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen yhtiöhallinto, henkilöstö ja osakkeenomistajat – Osak-

keenomistajat – Osakkeenomistajien oikeudet”. 

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

hyödykkeet ja -palvelut. Yhtiön osakkeiden ISIN-koodi on FI0009006951, kaupankäyntitunnus VALOE ja pörssierä yksi (1) 

osake. Yhtiön osakkeella ei ole nimellisarvoa. Yhtiön osakkeilla ei ole 29.11.2013 jälkeen ollut markkinatakausta. Yhtiön 

osakkeiden kurssikehitystä tilikausilla 1.1.–31.12.2015 ja 1.1.–31.12.2016 sekä 1.1.–30.9.2017 välisellä yhdeksän (9) kuukauden 

raportointijaksolla on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa ”Osakemarkkinatietoja”.
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Osakkeiden lukumäärän ja osakepääoman muutokset

Osakkeiden lukumäärä Osakepääoma SVOP

(1.000 kpl) (1.000 euroa) (1.000 euroa)

31.12.2014 862.472 3.425 44.552

Osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi 0 -3.345 -44.032

Siirto kertyneisiin voittovaroihin 0 0 -520

31.12.2015 862.472 80 0

31.12.2016 862.472 80 0

Maksuton osakeanti yhtiölle itselleen 86.000 0 0

Maksuttomana järjestetty osakeanti (lkm jaollinen 200:lla) 415 0 0

Osakkeiden lukumäärän vähentäminen – mitätöinti -944.143 0 0

30.9.2017 (mitätöinnin jälkeen) 4.744 80 0

Maksuton osakeanti Yhtiölle itselleen (osakkeet rekisteröity kaup-

parekisteriin 18.10.2017) 525 0 0

31.12.2017 5.269 80 0

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

Osakepääoman alentaminen

Yhtiön 28.5.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti alentaa Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 

44.031.988,69 eurolla, vararahastoa 211.384,16 eurolla, ylikurssirahastoa 4.695.570,81 eurolla ja osakepääomaa 3.345.059,10 

eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alenta-

misella ei ollut vaikutusta Yhtiön osakkeiden lukumäärään. Yhtiön osakepääoman uusi määrä on 80.000 euroa.

Osakeanti Yhtiölle itselleen 

Yhtiön hallitus päätti 25.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 24.5.2016 antaman valtuutuksen nojalla osakeyhtiölain 9 luvun 

20 §:n mukaisesta 86.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Välittömästi osakeannissa an-

nettujen uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä oli kaikkiaan 948.472.136 osaketta, joista 

86.000.000 Yhtiön itsensä hallussa.

Osakkeiden yhdistäminen (reverse split) 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.6.2017 jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan 

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

kemmin kuvatusti Yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisestä (ns. reverse split), joka toteutettiin 17.6.2017.  Yhtiön var-

sinaisen yhtiökokouksen 14.6.2017 päätöksen mukaisesti Yhtiön hallitus mitätöi 17.6.2017 Yhtiön haltuun 16.6.2017 tulleet 
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944.142.764 osaketta siten, että mitätöintipäätöksen jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 4.744.436 osaketta. Osakkeiden 

yhdistämisellä ei ollut vaikutusta Yhtiön osakepääoman määrään. 

Osakeanti I, Osakeanti II

Yhtiön hallitus on päättänyt 16.10.2017 jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja ta-

loudellinen asema – Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat” tarkemmin ku-

vatun enintään 2.570.825 uuden osakkeen maksuttoman osakeannin järjestämisestä Yhtiölle itselleen jäljempänä kohdassa 

"Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset" kuvatun Bracknor Investmentin kanssa sovitun 

rahoitusjärjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi ("Osakeanti I").

Yhtiön hallitus on edelleen päättänyt 20.12.2017 jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan 

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

kemmin kuvatun enintään 10.000.000 uuden osakkeen osakeannin järjestämisestä Yhtiön merkittäville velkojille pääomara-

kenteensa vahvistamiseksi, maksuvalmiutensa parantamiseksi sekä uuden pääoman keräämiseksi Yhtiön käyttöpääomatar-

peen sekä liiketoimintasuunnitelman mukaisen toiminnan rahoittamiseksi ("Osakeanti II").

Osakeannissa II merkittiin yhteensä 8.721.077 osaketta ja Osakeannissa I on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään 

mennessä merkitty yhteensä 525.000 osaketta.

Osakeantivaltuutukset

Varsinaisen yhtiökokouksen myöntämä osakeantivaltuutus 2017

Yhtiössä on voimassa Yhtiön 14.6.2017 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen Yhtiön hallitukselle 

myönnetty valtuutus, jonka nojalla Yhtiön hallituksella on oikeus päättää enintään 10.000.000 Yhtiön uuden osakkeen anta-

misesta 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 oike-

uksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti.

Ylimääräisen yhtiökokouksen myöntämä osakeantivaltuutus 2017

Yhtiössä on voimassa Yhtiön 28.11.2017 kokoontuneen varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukainen Yhtiön hallitukselle 

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

misesta 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 oike-

uksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien 

erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2018 asti. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivä-

määränä hallitus on päättänyt yhteensä 10.000.000 osakkeen antamisesta osakeantivaltuutuksen nojalla. 
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Omat osakkeet

Yhtiöllä on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä hallussaan yhteensä 406.992 kappaletta Yhtiön omia osakkeita. Yhti-

ön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön tytäryhtiöillä ei ole tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä hallussaan Yhtiön 

omia osakkeita. Edelleen Yhtiön hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia hankkia Yhtiölle sen omia osakkeita.

Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin

Optio-ohjelma

Valoen hallitus päätti 11.8.2015 optio-ohjelmasta Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojal-

la. Optio-ohjelman mukaisia optio-oikeuksia annetaan Valoe-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 

enintään 130.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 650.000) kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enin-

tään 130.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 650.000) Yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. 

Hallitus päättää vuosittain optio-oikeuksien jakamisesta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksista 50.000.000 (osakkei-

den yhdistämisen jälkeen 250.000) merkitään tunnuksella 2015A, 40.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 200.000) mer-

kitään tunnuksella 2015B ja 40.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 200.000) merkitään tunnuksella 2015C. Osakkeen 

merkintähinta on:

i. optio-oikeudella 2015A osakkeen vaihdolla painotettu viiden kuukauden keskikurssi Nasdaq Hel-

sinki Oy:ssä 1.3. - 31.7.2015 laskettuna kolmen desimaalin tarkkuudella;

ii. optio-oikeudella 2015B osakkeen vaihdolla painotettu viiden kuukauden keskikurssi Nasdaq Hel-

sinki Oy:ssä 1.3. -31.7.2016 laskettuna kolmen desimaalin tarkkuudella; 

iii. optio-oikeudella 2015C osakkeen vaihdolla painotettu viiden kuukauden keskikurssi Nasdaq Hel-

sinki Oy:ssä 1.3.–31.7.2017 laskettuna kolmen desimaalin tarkkuudella.

Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa (osakkeiden yhdistämisen jälkeen laskennallisesti 2,0 euroa).

Osakkeiden merkintäaika on:

i. optio-oikeudella 2015A: 1.1.2017 - 31.12.2018

ii. optio-oikeudella 2015B: 1.1.2018 - 31.12.2019

iii. optio-oikeudella 2015C: 1.1.2019 - 31.12.2020.

Vaihtovelkakirjalaina I/2015

Yhtiön Vaihtovelkakirjalainaa I/2015, johon sisältyy mahdollisuus konvertoida vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeiksi vaih-

tovelkakirjalainaan liittyvien erityisten oikeuksien nojalla, on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa 

”Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset”.

Vaihtovelkakirjalainan I/2015 nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 770.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen

3.850.000) Yhtiön uutta osaketta. Luvussa ei ole huomioitu Osakeanti II:ssa kuittaamalla maksetuista osakemerkinnöistä 

seurannutta Vaihtovelkakirjalainan I/2015 määrän vähennyksen vaikutusta merkittävien osakkeiden määrään.  
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Vaihtovelkakirjalaina 1/2017 ja siihen liittyvät warrantit

Yhtiön Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017, johon sisältyy oikeus konvertoida vaihtovelkakirjalaina Yhtiön osakkeiksi vaihtovel-

kakirjaan liittyvien erityisten oikeuksien nojalla, sekä oikeus merkitä vaihtovelkakirjalainan antamisen yhteydessä merkitty-

jen warranttien nojalla uusia Yhtiön osakkeita on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoe ja sen 

liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset”.

Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 laina-osuuksien nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 150.000.000 (osakkeiden yhdistämi-

sen jälkeen 750.000) Yhtiön uutta osaketta. Luvussa ei ole huomioitu Osakeanti II:ssa kuittaamalla maksetuista osakemerkin-

nöistä seurannutta Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 määrän vähennyksen vaikutusta merkittävien osakkeiden määrään.  Lisäk-

si warranttien perusteella voidaan merkitä yhteensä enintään 150.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 750.000) Yhtiön 

uutta osaketta.

Vaihtovelkakirjalainat ja niihin sisältyvät warrantit Bracknor Investmentille

Yhtiön vaihtovelkakirjalainoja Bracknor Investmentille, joihin sisältyy oikeus konvertoida vaihtovelkakirjalainoja Yhtiön 

osakkeiksi vaihtovelkakirjaan liittyvien erityisten oikeuksien nojalla, sekä oikeus merkitä vaihtovelkakirjalainoihin sisältyvi-

en warranttien nojalla uusia Yhtiön osakkeita on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoe ja sen 

liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset”.

Bracknor Investmentille annettujen vaihtovelkakirjalainojen nojalla voidaan merkitä yhteensä enintään 300.000.000 (osakkei-

den yhdistämisen jälkeen 1.500.000) Yhtiön uutta osaketta. Lisäksi lainoihin sisältyvien warranttien perusteella voidaan 

merkitä yhteensä enintään 300.000.000 (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 1.500.000) Yhtiön uutta osaketta. 

Arvopaperien vapaata luovutettavuutta koskevat rajoitukset

Valoella on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat Helsingin Pörssin hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltä-

vät listayhtiön hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai muu johtotehtävissä toimiva henkilön toteuttamasta omaan tai kol-

mannen lukuun liiketoimia Yhtiön osakkeilla ja vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai 

muilla rahoitusvälineillä 30 vuorokauden ajan ennen Yhtiön tulosjulkistusta (niin sanottu suljettu ajanjakso).

Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja tilintar-

kastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä sisäpiiriläisinä johtoryh-

män jäsenet sekä nimetyt henkilöt Yhtiön talous- ja muusta hallinnosta, joilla on säännöllinen pääsy kaikkeen Yhtiötä koske-

vaan sisäpiiritietoon. Henkilöt, jotka osallistuvat yrityskauppoihin tai muihin Yhtiön osakkeiden arvonmuodostukseen vai-

kuttaviin hankkeisiin, kuuluvat kulloinkin tällaisten hankkeiden hankekohtaiseen sisäpiiriin ja heitä koskee tilapäinen kau-

pankäyntikielto.

Yhtiön liikkeelle laskemaan Vaihtovelkakirjalainaan I/2015, jota on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan koh-

dassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset", sisältyy sen ehtojen mukaan luovutusrajoitus, 

jonka mukaan vaihtovelkakirjalainan velkakirja on siirrettävissä vain Yhtiön suostumuksella. 

Myös Yhtiön liikkeelle laskemaan Vaihtovelkakirjalainaan 1/2017, jota on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset", sisältyy sen ehtojen mukaan luovutusra-

joitus, jonka mukaan vaihtovelkakirjalainan velkakirja ja vaihtovelkakirjalainan nojalla annetut warrantit ovat siirrettävissä 

vain Yhtiön suostumuksella. 
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Yhtiön Bracknor Investmentille antamiin vaihtovelkakirjalainoihin ja warrantteihin, joita on kuvattu tarkemmin tämän Re-

kisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset", sisältyy niiden ehto-

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

etukäteistä suostumusta ainoastaan Bracknor Investmentin sidosyrityksille.

Yhtiö säilyttää vuoden 2015 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkin-

täajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osal-

ta 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 päättymispäi-

vänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvol-

lisuudet 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.

Osingot

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



28

Osakemarkkinatietoja

Osakkeen hinta Osakkeen hinta Osakkeen hinta Osakkeen hinta

Ylin (euroa) Alin (euroa) Keskikurssi (euroa) Päätöskurssi (euroa)

2015

Ensimmäinen vuosineljännes 0,010 0,007 0,009 0,008

Toinen vuosineljännes 0,020 0,008 0,013 0,015

Kolmas vuosineljännes 0,016 0,012 0,014 0,014

Neljäs vuosineljännes 0,020 0,012 0,016 0,019

Koko vuosi 0,020 0,007 0,013 0,019

2016

Ensimmäinen vuosineljännes 0,049 0,019 0,034 0,029

Toinen vuosineljännes 0,029 0,009 0,016 0,011

Kolmas vuosineljännes 0,017 0,010 0,015 0,014

Neljäs vuosineljännes 0,015 0,010 0,012 0,013

Koko vuosi 0,049 0,009 0,020 0,013

2017

Ensimmäinen vuosineljännes 0,014 0,011 0,012 0,013

Toinen vuosineljännes (ennen 

osakkeiden yhdistämistä 1.4.–

18.6.) 0,019 0,009 0,013 n/a

Toinen vuosineljännes (osak-

keiden yhdistämisen jälkeen

19.–30.6.) 2,60 1,75 1,89 1,90

Kolmas vuosineljännes 1,99 1,00 1,50 1,27

Neljäs vuosineljännes 1,33 0,66 0,91 0,70

Koko vuosi 2,60 0,66 1,85 0,70
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VALOE JA SEN LIIKETOIMINTA 

YLEISTÄ

Valoe toimii 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.

Valoe haluaa olla kasvuyhtiö. Valoen on kyettävä luomaan kansainvälisesti kiinnostava teknologia, jonka avulla Yhtiö saa-

vuttaa aseman kansainvälisillä markkinoilla. Vuonna 2016 koko maailmassa toimitettujen aurinkosähköjärjestelmien nimel-

listehon arvioitiin olleen noin 78 GWp (Lähde: GTM Research Global Solar Demand Monitor Q1/2017). Suomessa vastaava 

määrä vuonna 2016 oli noin 12 megawattia eli 0,012 GWp eli noin 0,015 prosenttia maailmanlaajuisesti toimitetuista aurin-

kosähköjärjestelmistä (Lähde FinSolar, Aalto yliopisto).

Valoe on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe 

Abp ja englanniksi Valoe Corporation, ja sen kotipaikka on Mikkeli. Valoen yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan Yhtiön toimiala-

na on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi omistaa ja hallita

kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. Valoella on aputoiminimi PMJ automec, jolla se voi harjoittaa elektroniikkatuotanto-

laitteiden myyntiä, aputoiminimi Singulase, jolla se voi harjoittaa laser- ja elektroniikkatuotantolaitteiden suunnittelu-, 

markkinointi- ja myyntitoimintaa, aputoiminimet Savcor Alfa ja Alfa-Laser, joilla se voi harjoittaa teollisuuslasereiden ja 

muiden teknisten laitteiden maahantuontia, vientiä, automatisointia, ohjelmakehitystä, käyttäjäkoulutusta, huoltoa ja em. 

laitteistojen kokonaistoimituksia sekä aputoiminimi Valo Energy, jolla se voi harjoittaa puhtaan energian liiketoimintaa. 

Yhtiö on perustettu Suomessa 9.8.1988 PMJ-technical applications Oy-nimisenä ja se on merkitty Patentti- ja rekisterihallituk-

sen ylläpitämään kaupparekisteriin 19.4.1989. Yhtiö on vaihtanut nimensä Valoe Oyj:ksi 13.5.2015. Valoen yritys- ja yhteisö-

tunnus on 0749606-1. Valoen tilikausi alkaa vuosittain 1.1. ja päättyy 31.12. 

Yhtiön kotipaikka ja pääkonttori sijaitsevat Mikkelissä Suomessa. Valoen rekisteröity osoite on Insinöörinkatu 5, 50150 Mik-

keli ja puhelinnumero 020 7747 788.

Yhtiön omistusta koskevat tiedot on esitetty tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen yhtiöhallinto, henkilöstö ja osak-

keenomistajat – Osakkeenomistajat” ja Yhtiön konsernirakenne on kuvattu jäljempänä tässä kappaleessa kohdassa ”Valoen Kon-

sernirakenne ja Yhtiön Osakeomistukset”. Yhtiön henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa 

”Valoen yhtiöhallinto, henkilöstö ja osakkeenomistajat – Henkilöstö.”

TOIMINTAHISTORIA JA KEHITYS

Valoen toiminimi oli 9.8.1988–21.8.1990 PMJ-technical applications Oy, 22.8.1990–25.10.1994 PMJ-Automec Oy, 26.10.1994–

18.3.1998 PMJ automec Oy, 19.3.1998–30.3.2005 PMJ automec Oyj ja 31.3.2005–13.5.2015 Cencorp Oyj. Yhtiön toiminimi on 

ollut 13.5.2015 alkaen Valoe Oyj.
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Yhtiön historia ulottuu lähes 70 vuoden päähän, jolloin suomalainen Evox Oy perustettiin. Nykyinen Valoe Oyj on syntynyt 

vuonna 1989 perustetun PMJ automec Oyj:n ympärille yritys- ja liiketoimintakauppojen sekä vuonna 2015 tapahtuneen ni-

menmuutoksen tuloksena. 

Insinööri ja yrittäjä Markku Jokela osti Evox Oy:n automaatiolaiteliiketoiminnan vuonna 1989. Näin syntyi PMJ-technical 

applications Oy. PMJ-technical applications Oy muutti nimensä PMJ automec Oy:ksi ja toi markkinoille ensimmäinen Hi-

SAC-ladontasolun (High Speed Assembly Cell) vuonna 1994. 

Vuoden 1998 toukokuussa PMJ automec Oyj listautui Helsingin Pörssin silloiselle OTC-listalle. Listautuminen tuki Yhtiön 

toimintaa ja loi hyvät mahdollisuudet konsernin laajentumiselle. Yhtiö siirtyi Helsingin Pörssin päälistalle vuonna 1999, 

jolloin järjestettiin myös osakeanti- ja osakemyynti yleisölle. Vuonna 1999 Yhtiö osti yhdysvaltalaisen Colorado Engineering 

Corporationin (Cencorp), joka oli perustettu vuonna 1978. Vuonna 2005 PMJ automec Oyj muutti nimensä ostetun yhtiön 

mukaan Cencorp Oyj:ksi. Valoe Oyj otettiin nimeksi vuonna 2015, kun yhtiö oli myynyt teollisuusautomaatioliiketoimintan-

sa ja keskittyi kokonaan uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön. 

Vuonna 2009 tuolloisesta Cencorp Oyj:stä tuli Savcor Group Oy:n tytäryhtiö keväällä 2009 toteutetun laajan rahoitus- ja yri-

tysjärjestelyn seurauksena. Vuoden 2009 rahoitus- ja yritysjärjestelyn osana Cencorp hankki automaatioprosessiratkaisuja 

tuottavan ja vakiotyöasemia ja asiakaskohtaisesti räätälöityjä työasemia lasermerkkauksen, -leikkauksen, -hitsauksen, -

porauksen, ja -mikrotyöstön sovelluksiin valmistavan Savcor Alfa Oy:n koko osakekannan sen välillisesti omistaneelta Sav-

cor Group Oy:ltä. Vuonna 2009 Yhtiö päätti sulkea Lohjan toimipisteensä 1.6.2010 mennessä ja keskittää Suomen toiminnot 

Mikkeliin ja Saloon.

Vuonna 2010 Cencorpin 28.1.2010 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous muutti Yhtiön kotipaikaksi Lohjan sijaan Mikke-

lin. Yhtiö hankki omistukseensa Savcor Group Limitedin välillisesti omistaman Savcor Face -liiketoiminnan eli joustavien 

virtapiirien, elektromagneettisen säteilyn suojauspinnoitteiden, dekoratiivisten pinnoitusten ja syövytyksien sekä funktio-

naalisten pinnoitteiden valmistusliiketoiminnat.

Vuonna 2012 Cencorp luopui Savcor Face -liiketoiminnan kaupan yhteydessä vuonna 2010 Savcor Group Limitediltä hank-

kimastaan dekoraatioliiketoiminnasta ja sulki Kiinan kansantasavallassa Guangzhoussa sijainneen dekoraatiosovelluksia 

valmistaneen tehtaansa. Yhtiö alkoi uuden strategiansa mukaisesti keskittyä aiemmin harjoitetun liiketoiminnan lisäksi puh-

taan energian sovelluksiin. 

Vuonna 2013 Yhtiö hankki hollantilaiselta Sunweb Solar Energy Holding B.V.:ltä uuden strategiansa mukaisesti aurinkosäh-

kömoduuliliiketoiminnan, siihen liittyvän tuotantolinjakokonaisuuden, Sunweb-tuotemerkin sekä liiketoimintaan liittyvät 

patentit ja muut immateriaalioikeudet.

Syys- ja joulukuussa 2014 Cencorp Oyj myi teollisuusautomaatioliiketoimintansa hongkongilaiselle FTTK Company Limited

-nimiselle yhtiölle. Alkuvuodesta 2015 yhtiö lopetti elektroniikan erikoiskomponenttituotteiden valmistuksen Pekingissä. 

Tämän jälkeen kokonaan uusiutuviin energioihin, erityisesti aurinkosähkösovellutuksiin keskittynyt Cencorp Oyj muutti

13.5.2015 nimensä Valoe Oyj:ksi. 

VALOEN KONSERNIRAKENNE JA YHTIÖN OSAKEOMISTUKSET

Valoe-konserniin kuuluvat Valoe Oyj ja Yhtiön 100 % omistamat yhtiöt, PMJ Testline Oy Lohjalla ja Valo Clean Energy USA 

Inc. Cantonissa Michiganissa. 
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Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä PMJ Testline Oy ja Valo Clean Energy USA Inc. eivät harjoita liiketoimintaa. 

Yhtiöillä ei ole sellaisia osakeomistuksia, joilla on merkittävä vaikutus sen omien varojen ja vastuiden, taloudellisen aseman 

tai toiminnan tuloksen arviointiin. 

VISIO, MISSIO JA STRATEGIA

Yhtiön visio ja missio

Yhtiön visio: Tulevaisuuden energia tulee auringosta. 

Yhtiön missio: Haluamme mahdollistaa aurinkosähkön hyödyntämisen missä tahansa ja milloin tahansa, kaikkina vuoro-

kauden ja vuodenaikoina (24-7-365). Tämän teemme yhdessä valmistus-, teknologia- sekä jakelupartnereittemme kanssa.

Yhtiön strategia

Yhtiön strategia lähtee siitä, että tulevaisuudessa aurinkoenergian hyödyntämisen rajoitteet tullaan ratkaisemaan. Menestyk-

sekäs toiminta alalla edellyttää valmiutta kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. Valoe seuraa liiketoimintaansa läheisesti 

liittyvää kehitystyötä ja sovittaa käyttökelpoiset teknologiat omaan tuotekonseptiinsa. Yhtiö pyrkii nopeaan ja kannattavaan 

kasvuun.

Valoe uskoo aurinkosähkön käytön voimakkaaseen kasvuun kaikkialla maailmassa. Ehtymättömän, äänettömän, puhtaan ja 

ilmaisen aurinkosähkön käyttö laajenee nopeimmin alueilla, joilla ei ole kehittynyttä sähkön jakeluverkkoa tai joilla verkko ei 

toimi tyydyttävästi. Paikallinen aurinkosähkön tuotanto on tehokasta ja edullista. Aurinkoa on tarjolla riittävästi tyydyttä-

mään koko maapallon sähköntarve, kun aurinkosähkön varastointiin liittyvät tekniset ja taloudelliset kysymykset on ratkais-

tu.

Valoe panostaa tuotekehitykseen ja yhteistyöhön aurinkosähköteknologian globaalin kärkijoukon kanssa.

Valoe on viimeisen kolmen vuoden aikana luonut yhteistyökumppaniverkoston, jonka kanssa Yhtiö suunnittelee toteutta-

vansa kasvustrategiansa seuraavan vaiheen. Valoen merkittävimmät teknologiapartnerit ovat Energy Research Centre of the 

Netherlands (ECN), Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (Fraunhofer ISE) ja International Solar Energy Research 

Center Konstanz. Teknologiapartnereiden lisäksi Valoe tarvitsee luotettavia valmistuspartnereita aurinkopaneelien avain-

komponenttien tuotantoon sekä valmiiden aurinkopaneelien valmistamiseen ja jakeluun. Valoe on solminut valmistusyhteis-

työsopimuksen eurooppalaisen valmistajan kanssa liittyen Valoen tarpeisiin suunniteltuun aurinkokennoon, jossa Valoen 

kehittämän takakytkentäteknologian hyödyt voidaan hyödyntää entistä paremmin. Nämä aurinkokennot voivat olla sekä 

poly- että monokiteisiä ja tulevaisuudessa myös IBC-kennoja Lisäksi Valoe neuvottelee useiden alueellisten partnerien kans-

sa Valoen teknologiaan perustuvien aurinkopaneelien valmistuksesta ja jakelusta.
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LIIKETOIMINNAN KUVAUS

Yleistä

Yhtiö on saattanut päätökseen murrosvaiheen, jossa se on muuntautunut tuotantoautomaatiolaitteita ja erikoiskomponentte-

ja valmistavasta yhtiöstä puhtaan energian, erityisesti aurinkosähkön tuotantoon ja käyttöön liittyviä sovelluksia kehittäväk-

si ja tarjoavaksi yhtiöksi. Nykyisen liiketoimintansa osalta Valoe on vielä alkuvaiheen teknologiayhtiö, jolla ei ole vielä mer-

kittävää liikevaihtoa. Valoen strategia tähtää maailmanlaajuiseen toimintaan nopeasti kehittyvässä toimintaympäristössä. 

Valoe on toiminut kansainvälisillä markkinoilla lähinnä automaatioteknologian ja erikoiskomponenttien kehittäjänä ja toi-

mittajana jo yli 30 vuotta. Uusinta aurinkosähköteknologiaan perustuvaa strategiaansa Yhtiö on toteuttanut täysipainoisesti 

varsin rajallisin taloudellisin resurssein vasta vuodesta 2014 alkaen. Yhtiö myi tuolloin automaatioliiketoimintansa. Valoen 

tavoitteena on ollut luoda aurinkosähköpaneeleille ja niiden valmistamiseen täysin uudentyyppinen ja ensiluokkainen tek-

nologia, jonka kansainväliset markkinat voisivat kasvaa nopeasti. Yhtiö on jo nyt onnistunut tavoitteessaan kehittää uusi, 

kilpailukykyinen ja testattu teknologia ja toimiva automatisoitu tuotantolaitos. Nyt Yhtiö myös ymmärtää, minkälaisilla 

resursseilla se voi olettaa onnistuvansa teknologiansa maailmanlaajuisessa markkinoinnissa. Yhtiöllä on kokenut, kansainvä-

lisessä teknologiakaupassa, -tuotannossa ja -projekteissa kouliintunut henkilöstö ja useita lupaavia myyntihankkeita eri 

puolilla maailmaa sekä Suomeen toimitettuja tärkeitä referenssitoimituksia. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimat-

ta Valoe uskoo saaneensa teknologiansa kuntoon ja päässeensä Yhtiönä sellaiseen vaiheeseen, että olemassa olevien rahoi-

tussitoumusten ja tuotekehityshankkeiden toteuttamista varten hankittavan lisärahoituksen avulla nopea kansainvälinen 

kasvu on mahdollista. Valoen tavoitteena on toteuttaa sen tuotekehityksen strategiset tavoitteet vuoden 2019 loppuun men-

nessä. Tuotekehityksen merkittävin tavoite vuoden 2019 loppuun mennessä on tuoda markkinoille kohtuuhintainen aurin-

kosähköpaneeli, jonka hyötysuhde ylittää 20 prosenttia ja joka on käyttöiältään markkinoiden pitkäikäisimpiä, sekä näiden 

paneelien valmistamiseen soveltuva kilpailukykyinen teknologia. Näiden paneelien tavoiteltu käyttöikä on yli 50 vuotta.   

Valoen strategisena tavoitteena on saavuttaa vahva asema teknologiatoimittajana sellaisille aurinkopaneelien valmistajille, 

jotka valmistavat paikallisesti eri markkina-alueilla Valoen automaatio-osaamista ja lasertekniikkaa hyväksi käyttäen Valoen 

teknologiaan perustuvia korkealaatuisia aurinkosähköpaneeleita. Valoe uskoo, että sen valmistamat paneelit ovat valmistus-

kuluiltaan hintakilpailukykyisiä ja niiden taloudellinen käyttöikä on selvästi pidempi kuin ylivoimaisesti suurimman mark-

kinaosuuden omaavien H-tyypin paneelien käyttöikä. Tämä johtuu Valoen paneelien rakenteen yksinkertaisuudesta ja vir-

ranjohdatuksesta puuttuvista juotosliitoksista. Valmistusmenetelmän ja Valoen paneelin pintaliitostekniikan ansiosta Valoen 

paneelien pitäisi tuottaa enemmän sähköä kuin samoista raaka-aineista valmistettujen kolmen johtimen H-tyypin paneelien.

Yhtiö on tilikaudella 2016 aloittanut täysin oman polykidekennoihin perustuvan aurinkopaneelin markkinoinnin. Näitä 

paneeleita on jo toimitettu Suomeen ja pieniä määriä myös vientiin. Valoe kehittää paneeliaan edelleen ja uskoo pystyvänsä 

kehittämään myös kennotekniikkaa yhä paremmin omaan teknologiaansa sopivaksi, minkä Valoe uskoo edelleen paranta-

van sekä Valoen paneelien hinta- että teknistä kilpailukykyä.

Suomessa Valoe Oyj on vuodesta 2016 lähtien rakentanut valmistamiensa aurinkopaneelien ja pienvoimaloiden jakeluver-

kostoaan siten, että sillä on koulutetut jälleenmyyjä-asentajat suuressa osassa Suomen merkittävimmistä kaupungeista. Jat-

kossa Yhtiö tulee arvioimaan mahdollisuuksiaan laajentaa jakeluverkostoaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle.

Toimiala

Yhtiö toimii puhtaan energian toimialalla ja tarjoaa tuotteitaan, ratkaisujaan ja palveluitaan maailmanlaajuisesti. Valoella on 

strategiansa mukaisesti neljä eri palvelu- ja tuotekonseptia: 
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1. Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti sekä toimitukset

Aurinkosähköpaneelien ja -järjestelmien myynti on ehkä Valoen näkyvin, mutta liikevaihtopotentiaaliltaan pienin tuoteryh-

mä. Kaikki Valoen aurinkosähköpaneelit valmistetaan toistaiseksi Yhtiön tehtaalla Mikkelissä. Niitä toimitetaan pääasialli-

sesti Yhtiön jakelijoille tai tuleville valmistuspartnereille. Lisäksi Yhtiö myy ja toimittaa aurinkosähkövoimaloita ja -

järjestelmiä koti- ja ulkomaisille asiakkaille. Valoe on tehostanut paneeleittensa ja aurinkosähköjärjestelmiensä myyntiä 

Suomessa rakentamalla järjestelmällisesti jälleenmyyntikanavia tuotteilleen. 

Yhtiön Mikkelin tehtaan nykyinen kapasiteetti on suunniteltu tuottamaan vuodessa enintään 6–8 miljoonan euron arvosta 

aurinkosähköpaneeleita tämän hetkisin maailmanmarkkinahinnoin. 

Valoen paneelit ovat läpäisseet Valoen saksalaiselta tutkimus ja testauslaitokselta, Fraunhofer ISE:ltä tilaamassa testiohjel-

massa kaikki aurinkopaneelien testaamiseen yleisesti käytetyt testit. Mikäli Yhtiön tavoittelemilla myyntialueilla vaadittai-

siin erityistä, paikallista sertifiointia, em. testitulokset helpottaisivat oleellisesti sertifikaattien saamista. 

2. Tuotantolinjojen ja niiden osien kehittäminen ja myynti

Tyypillisesti uusiin paneelien tuotantolinjoihin voisivat investoida kehittyneillä markkinoilla, esimerkiksi Kiinassa, toimivat 

valmistajat. Nämä Valoen potentiaaliset asiakkaat valmistavat nyt perinteisiä ns. H-tyypin pintajohdotettuja aurinkosähkö-

paneeleja. Valoella olevan tiedon mukaan useat valmistajat aikovat siirtyä valmistamaan seuraavan sukupolven taustajoh-

dinpaneeleita. Tällaisilla asiakkailla on useimmiten hallussaan oma paneelireseptiikkansa ja ne tarvitsevat ainoastaan yksit-

täisiä tuotantokoneita tai -linjoja. Tyypillinen markkinahinta taustajohdinpaneelien tuotantokoneille tai valmistuslinjalle on 

Valoen arvion mukaan noin 4–8 miljoonaa euroa. Yksittäisten tuotantokoneiden tai tuotantolinjojen osien hinnat vaihtelevat 

0,3–1,0 miljoonan euron välillä. Valoe ei tavoittele merkittävää roolia laitetoimittajana eikä Yhtiön seuraavan kahden vuoden 

liiketoimintasuunnitelmaan sisälly huomattavaa määrää laitetoimituksia. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Valoe 

ei ole sopinut myöskään vähäisistä laitetoimituksista.    

3. Valmistuspartneriverkoston rakentaminen 

Valoen strategian kulmakivi on solmia valmistuspartnerisopimuksia tai teknologian lisenssisopimuksia, joissa alalle pyrki-

vät, uudet aurinkopaneelien valmistajat sitoutuvat sekä Valoen tuotantoteknologiaan että käyttämään Valoen taustavirta-

johdintekniikkaan kuuluvia komponentteja. Valoe toimittaa partnerille paneelitehtaan avaimet käteen –periaatteella, takaa 

partnerinsa komponenttien saatavuuden valmistamalla ne itse tai hankkimalla tekniikkaan sopivat osat muualta ja sitoutuu 

asiakkaansa teknologiapartneriksi jäämällä valmistusyhtiöön vähemmistöosakkaaksi. Tavoitellut valmistuspartneriyritykset 

toimivat pääasiassa kehittyvillä markkinoilla tuottaen aurinkosähköpaneeleja paikallisille sekä lähialueittensa markkinoille.

Tyypillinen tehtaan avaimet käteen -toimitus ylittää arvoltaan 10 miljoonaa euroa. Valoe solmi ensimmäisen valmistuspart-

nerisopimuksensa etiopialaisen LS Corpin kanssa vuonna 2016. Partnerisopimuksen mukaista teknologiatoimitusta ei kui-

tenkaan ole tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä vielä toteutettu. Etiopian tilannetta on kuvattu tarkemmin 

tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset".

Valoelle on Etiopian projektin alkuvaiheen perusteella jo muodostunut käsitys tulevien tehdastoimitustensa kustannuksista 

ja projektien kannattavuudesta. Valoen tehdaskonsepti, koneet, tekniikka ja toimitustapa ovat aina samanlaisia ja siten en-

simmäisen toimituksen kokemusten jälkeen seuraavien projektien kannattavuuden voidaan olettaa olevan hyvä. Lisäksi 

jokainen toimitettu tehdas tai tuotantolinja tuottaa Valoelle jatkuvaa kannattavaa liiketoimintaa komponenttimyynnin muo-

dossa. Tavoitteena on, että Valoen toimittamissa tehtaissa tai tuotantolinjoissa käytetään vain Yhtiön komponentteja. Valoen 

asiakkaan puolesta anomat tuotesertifikaatit ovat voimassa ainoastaan, mikäli asiakas käyttää Valoen hyväksymiä kom-

ponentteja. Yhtiön kokemusten mukaan komponenttien saatavuus muualta on tällä hetkellä rajallinen. Valoen kasvustrategia 
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edellyttää uusien valmistuspartnerisopimusten solmimista. Valoen tavoitteena on solmia 10 tällaista sopimusta seuraavan 

viiden vuoden aikana. Tämän tason savutettuaan Valoen partneriverkosto on kooltaan sen suuruinen, etteivät suurimmat-

kaan aurinkosähköpaneelien valmistajat saa enää merkittävää mittakaavahyötyä esimerkiksi raaka-ainehankinnoissaan

Valoen verkostoon verrattuna.

4. Paneelien komponenttien myynti lähinnä valmistuspartnereille

Valoen strategian tärkein ja liikevaihtopotentiaaliltaan merkittävin osa on erikoiskomponenttien toimitukset lähinnä valmis-

tuspartnereilleen. Ensimmäinen Valoen tarjoama erikoiskomponentti on Yhtiössä itse kehitetty, jokaiseen paneeliin yhtenä 

sen tärkeimmistä komponenteista kuuluva taustavirtajohde. Yksi normaalikokoinen taustavirtajohdetekniikkaa soveltava 

paneelitehdas tarvitsee täydellä teholla toimiessaan noin 300.000 – 500.000 taustavirtajohdetta vuodessa. Tällä hetkellä oletet-

tavalla lähitulevaisuuden hintatasolla arvioituna tarvitsee jokainen tuotantolinja taustavirtajohteita noin 5–11 miljoonan 

euron arvosta vuosittain. Tyypillisesti komponenttitoimitukset valmistuspartnerille voivat alkaa aikaisintaan noin 12 kuu-

kautta valmistuspartnerisopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 

Yhtiön tämän hetkinen liikevaihto koostuu pääosin aurinkopaneelien ja -järjestelmien myynnistä, jotka ovat liikevaihdoltaan 

pieniä, mutta referenssiarvoltaan ja kokemuksen kartoittamiseksi tärkeitä.

Tulevaisuudessa Valoe suunnittelee myös tarjoavansa partnereilleen muita erikoiskomponentteja. Tällaisia komponentteja 

voivat olla esimerkiksi muiden valmistajien erilaiset älykomponentit, energian varastointiin liittyvät komponentit sekä eri-

tyiset, taustavirtajohteeseen perustuvat kennot, joita Valoen suunnittelee itse valmistavansa ja valmistuttavansa teknologian-

sa käyttäjille.

Pitkällä aikavälillä Valoe tulee lisäämään tarjontaansa myös energiavarastoihin ja polttokennoihin liittyviä sekä yleisemmin-

kin aurinkosähkön käyttöä edistäviä teknologioita. Näiden teknologioiden ydinosaamisessa Valoe tukeutuu teknologiapart-

nereihinsa.  

Valoen strategiassa mainitut sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat Yhtiön johdon tämän hetkisiin näkemyksiin. 

Luonteensa vuoksi arviot sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. 

Valoen kilpailukyky ja strategiset vahvuudet

Yhtiön tekniset vahvuusalueet ja koko aurinkosähköliiketoimintaan panostamisen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

1. Uuden sukupolven taustavirtajohtimeen perustuvien aurinkosähköpaneelien kokoonpanossa tarvitaan välttä-

mättä vaativaa automaatiota. Yhtiöllä on yli 30 vuoden kokemus juuri sellaisesta laite- ja ohjelmistokehityksestä, 

laitevalmistuksesta ja tuotantolinjojen globaalista myynnistä, jota tällaisessa kokoonpanotyössä vaaditaan. 

2. Uuden sukupolven tehokkaampien aurinkosähköpaneeleiden eri kerrosten tarkka lävistäminen asettaa valmis-

tusmenetelmille kovia vaatimuksia. Yhtiö omaa lasersovellutuksista juuri sellaista osaamista ja kokemusta, jota 

taustavirtajohtimeen perustuvan paneelin valmistuksessa tarvitaan. 

3. Taustavirtajohtimen valmistus vaatii kykyä yhdistää useita osaprosesseja tuotantolinjaksi. Yhtiö on hankkinut 

tällaista osaamista valmistaessaan vuosittain suuressa mittakaavassa matkapuhelinten antenneja ja RFID-

antenneja Pekingissä vuosina 2001–2005.



35

4. Taustavirtajohdinlevyn ja muiden aurinkosähköpaneelikomponenttien käsittely paneelien valmistuksessa vaa-

tii erityistä automaatio-, konenäkö- ja mittaustaitoa, jota Yhtiö on aina käyttänyt muissa tarkkuutta vaativissa ko-

koonpanosovelluksissaan.

Yhtiöllä on vahvaa teknologista erikoisosaamista ja sen asiantuntijat tuntevat asiakkaiden tuotantoprosessit. Yhtiöllä on yli 

30 vuoden kokemus laser- ja automaatioratkaisuista ja lähes 15 vuoden kokemus erikoiskomponenttien valmistuksesta. 

Yhtiöllä on myös pitkä kokemus toimimisesta globaalissa ympäristössä Aasiassa, Amerikassa ja Euroopassa.

Päämarkkinat ja päämarkkina-alueet

Alkuvaiheen teknologiayhtiölle on tärkeää hankkia riittävä määrä referenssejä uuden teknologian toimivuuden osoittami-

seksi ja kenttätestaamiseksi. Valoen tähänastinen liikevaihto koostuu lähinnä pienistä markkinaehtoisesti toimitetuista refe-

renssitoimituksista, jotka ovat suuntautuneet pääasiassa kotimaahan. Tyypilliset toimitukset ovat olleet pääasiassa alle 150

kWp:n nimellistehoisia aurinkovoimaloita. Valoen tavoitteena on seuraavassa vaiheessa todistaa teknologian toimivuus 

myös suurissa yli 1 MWp:n nimellistehoisissa voimaloissa. Vaikka Valoe ei strategiansa edistämiseksi suoranaisesti tarvitse 

tämänkaltaisia yli miljoonan euron arvoisia referenssiasennuksia, monet maailman suurimmista aurinkoenergiayhtiöistä 

arvioivat tällä hetkellä teknologioita nimenomaan suurta mittakaavaa ajatellen.

Valoen tavoittelema markkina on erittäin suuri ja nopeasti kasvava, ja toimintaympäristö on maailmanlaajuinen. Aurin-

koenergian käytön lisäämiseen tähtääviä linjauksia on tehty Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä kehittyvissä maissa. Valoen

tavoittelemat loppuasiakkaat ovat yhtiöitä, jotka omalta osaltaan vastaavat aurinkoenergian tuotantokapasiteetista ja tuotan-

nosta paikallisesti tai jossain tapauksissa maailmanlaajuisessa mittakaavassa. 

Menestyäkseen tällaisessa ympäristössä Valoen on pienenä alkuvaiheen yhtiönä onnistuttava erottautumaan teknologiaan 

perustuvien kilpailuetujen lisäksi myös poikkeavalla ja loppuasiakkaan kannalta houkuttelevalla liiketoimintamallilla. Valoe 

pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin partnerivetoisella paikallistuotannolla, jonka teknologista kilpailukykyä Valoe tukee 

jatkuvasti. Valoe vastaa teknologian ja osaamisen siirrosta kohdemaahan siten, että loppuasiakas voi luottaa paikalliseen 

paneelituotantoon sekä huoltoon myös Valoen tekniikalla rakentamansa aurinkovoimalaitoksen elinkaaren aikana. Tämä 

toimintamalli poikkeaa erityisesti kiinalaisten yritysten käyttämästä liiketoimintamallista, jossa tuotanto on keskitetty Kii-

nassa sijaitseviin megatehtaisiin. Valoe uskoo hyötyvänsä tulevaisuudessa mm. energiantuotantoon usein liittyvistä omava-

raisuustavoitteista. 

Perinteiset H-tyypin aurinkopaneelit hallitsevat paneelien maailmanmarkkinaa. H-tyypin paneelissa sähkö johdetaan ken-

nosta toiseen ja pois koko paneelista kennojen pintoihin juotetuilla, pääosin kuparista valmistetuilla johtimilla. Valoe sen 

sijaan käyttää pintaliitosteknologiaa, jossa kennot ladotaan ja liimataan täysin automaattisesti paneelin kokoiseen emole-

vyyn, taustavirtajohtimeen (Conductive Back Sheet; CBS), johon sähkönjohtimet on valmistettu elektroniikan piirikorttien 

tavoin. Elektroniikkateollisuudessa piirikortit korvasivat juotoksiin perustuvat liitokset jo noin 50 vuotta sitten. Näin saavu-

tettiin tuotteiden parempi luotettavuus, mahdollistettiin tuotannon korkeampi automaatioaste ja matalammat kokonaistuo-

tantokustannukset.

Virtajohtimien puuttuessa paneelin pinnasta Valoen paneelista tulee myös ulkonäöltään valtapaneeleista poikkeava. Valoen 

jälleenmyyjiltä ja loppuasiakkailta saadun palautteen perusteella paneelin silmää viehättävä, vähemmän tekninen ulkonäkö 

on ollut merkittävä valintakriteeri ostopäätöstä tehtäessä erityisesti yksityisasiakassegmentissä. 
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Markkinatilanne

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 tuotantokustannus-

ten lasku on eri puolilla maailmaa johtanut nopeaan auringosta tuotetun sähkön määrän lisääntymiseen ja siten vauhdittanut 

alan voimakkaaseen kasvuun (Lähde: International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV), syyskuu 2017).

Aurinkosähkön kilpailukyky verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin sekä muihin uusiutuviin energialähteisiin tulee edelleen-

kin ja kiihtyvällä vauhdilla parantumaan (Lähde: International Technology Roadmap for Photovoltaic (ITRPV), syyskuu 

2017)). Edellä mainitun lähteen perusteella ennustetaan taustavirtajohteeseen perustuvan paneeliteknologian tällä hetkellä

pienen markkinaosuuden kasvavan voimakkaasti lähivuosina. Valoe on varautunut siihen, että lähitulevaisuudessa Valoen 

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.

Valoe pitää alimman hintaluokan paneelien hintojen uutta nousua epätodennäköisenä. Valoe tähtää kuitenkin uuden suku-

polven paneelien valmistusteknologian kehittämiseen. Korkeimmissa hintaluokissa ei hinnanlasku ole ainakaan tähän men-

nessä ollut merkittävä (Lähde: PVX spot market price index). Valoe arvioi itselleen edullisimpien markkinoiden olevan sel-

laisia, 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 jakeluun liittyvät kevyet

älyverkot.

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiöllä käytettävissä olevan tiedon mukaan markkinoilla on ainoastaan yksi 

toinen vakavasti otettava automaatiolaitevalmistaja, joka tarjoaa asiakkaille avaimet käteen -periaatteella taustavirranjohti-

meen perustuvien aurinkosähkömoduulien valmistuskapasiteettia. Yhtiöllä on tiedossa, että tämän automaatiolaitevalmista-

jan lisäksi on olemassa toimijoita, jotka kehittävät valmistusteknologiaa vastaavaan sovellukseen. Yhtiö on myös sillä käytet-

tävissä olevan tiedon mukaan ainoa taustavirranjohtimien valmistaja, jolla on tällä hetkellä merkittävä valmistuskapasiteetti

tuotantovalmiina.

Yhtiö tarjoaa tuotantoteknologiaansa kaikille taustajohdinmoduuleista kiinnostuneille toimijoille. Näitä voivat olla suuret, 

usein valtiolliset aurinkosähköprojektit, paneelialihankkijat ja/tai OEM-valmistajat. Yhtiö uskoo paikallisen valmistuksen 

lisääntyvän merkittävästi lähivuosina. Yhtiö ei kuitenkaan pyri paikalliseen valmistukseen itse, vaan hakee aurinkosähkö-

moduulien tehdashankkeeseen aina paikallisen partnerin ja sijoittajan jääden itse korkeintaan vähemmistöosakkaaksi. Työn-

jako hoidetaan siten, että Valoe vastaa valmistusteknologiasta ja tuotteiden laadusta sekä kehittämisestä. Paikalliset sijoittajat 

ja partnerit huolehtivat hankkeiden rahoituksesta ja tuotteiden markkinoinnista sekä myynnistä.

Kilpailutilanne ja Valoen tiekartta

Aurinkosähköpaneelien hinnat ovat jatkuvasti alentuneet (Lähde: International Technology Roadmap for Photovoltaic 

(ITRPV), syyskuu 2017). 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 valmistamismenetel-

miin kohdistuneesta tutkimus- ja tuotekehitystyöstä.
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Valoe suunnittelee tuovansa markkinoille lähivuosina täysin uudenlaisia, suorituskyvyltään yhä kilpailukykyisempiä tuot-

teita, jotka mahdollistavat aurinkosähkön tuotannon pörssisähkön hinnalla. Tavoitteeseen päästään pidentämällä aurinko-

paneelin käyttöikää ja parantamalla sen hyötysuhdetta. 

Valoen tekniikalla voidaan hyödyntää uuden sukupolven IBC-kennojen (interdicitated back contact) parempaa hyötysuhdetta. 

Valoen tarkoituksena on mm. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin myöntämän tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe 

ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset” tarkemmin kuvatun projektirahoituksen avulla olla vah-

vasti mukana tässä kehityksessä ja laajentaa erikoiskomponenttiosaamistaan IBC-kennoihin. Valoe on jo vuosien ajan seu-

rannut teknologiapartnereidensa kennoteknologian kehitystä läheltä. IBC-kenno mahdollistaa paneelitason hyötysuhteen 

nostamiseen nykyisestä alle 20 % -tasosta lähivuosina lähelle 25 % -tasoa (Lähde: International Technology Roadmap for 

Photovoltaic (ITRPV), syyskuu 2017). Tämä tarkoittaisi Valoen paneelissa tehon nousua nykyisestä noin 270 Wp-tasosta jopa 

330–350 Wp:n tasolle. Samanaikaisesti Valoe arvioi pystyvänsä alentamaan paneeliensa materiaalikustannusta 10–15 % pa-

neelin uudenlaisen rakenteen ja neuvotteluvaiheessa olevien uusien kennojen toimitussopimusten halvemman hinnoittelun 

ansiosta.

Nykyiset markkinoiden hintajohtajat vakuuttavat paneeleidensa elinkaareksi noin 20 vuotta. Valoe pyrkii valitsemaan uusi-

en 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 kohdistet-

tuja investointeja kennoteknologiaan ja paneelien valmistustekniikan edelleen kehittämistä Valoen olemassa oleviin teknolo-

gioihin perustuen.

Viime vuosina varsinkin pieniin aurinkovoimaloihin on tullut paljon älypaneeli- ja älyvoimalaratkaisuja sekä erilaisia moni-

torointijärjestelmiä. Näiden suosio maailmalla on kuitenkin ollut vähäinen johtuen pääasiassa älyelektroniikan korkeasta 

hinnasta, asiakkaiden huolesta elektroniikan kestävyydestä sekä huoltotarpeen todennäköisestä lisääntymisestä. Valoe seu-

raa tarkasti elektroniikan kehittymistä, mutta keskittyy seuraavissa paneelisukupolvissaan analogisen älykkyyden käyttöön-

ottoon. Valoen taustavirtajohdin on kuten piirikortti, johon voidaan rakentaa haluttuja virtapiirejä paneelin älyn lisäämisek-

si. Analogisen älyn etuna digitaaliseen verrattuna on sen halvempi hinta sekä parempi luotettavuus kymmenien vuosien 

kenttäkäytössä. 

Merkittävimmät käyttöomaisuushyödykkeet

Kaikki Yhtiön käytössä olevat toimitilat ovat vuokrattuja. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön liiketoiminnan kannalta 

merkittävimpien toimitilojen tietoja:

Sijainti

Pääasiallinen 

käyttötarkoitus Käyttäjä Pinta-ala (m2) Oma / Vuokrattu

Mikkeli Pääkonttori Valoen hallinto, myynti ja markkinointi 355 Vuokrattu

Mikkeli Tuotantotila Valoen tuotanto ja tuotekehitys 2.784 Vuokrattu

Yhtiöllä on sen Mikkelissä sijaitsevassa tuotantotilassa Yhtiön puhtaan energian sovellusliiketoimintaan liittyvä tuotantolin-

ja, CBS (Conductive Back Sheet) -laitteistoa, työkaluja ja tuotekehityslaitteita. Valoen kokonaan itse kehittämällä automatisoi-

dulla aurinkosähkömoduulien tuotantolinjalla aloitettiin tuotanto vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä. Tämän Rekiste-

röintiasiakirjan päivämääränä Mikkelissä työskentelee hallinnollisissa, myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen sekä 

tuotannollisissa tehtävissä yhteensä 17 Yhtiön työntekijää.

Yhtiöllä ei ole tiedossa ympäristökysymyksiä, jotka voisivat vaikuttaa Yhtiön mahdollisuuksiin käyttää sen merkittäviä käyt-

töomaisuushyödykkeitä. 
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Yhtiön elinkeinotoimintaan kuuluvaa yrityskiinnityskelpoista omaisuutta rasittavat määrältään Yhtiön tilinpäätöksen 2016 

mukaiset yrityskiinnitykset, jotka ovat Yhtiön rahoituslimiittien vakuutena. Yhtiön omaisuutta ei ole erillispantattu.

Immateriaalioikeudet

Yhtiön uuden sukupolven aurinkosähkömoduuliratkaisut pohjautuvat piirikortin kaltaiseen virran taustajohdatukseen. 

Yhtiön liiketoiminta tai sen kannattavuus ei ole olennaisesti riippuvainen mistään yksittäisestä immateriaalioikeudesta tai 

tuotanto- tai toimitussopimuksesta. Yleisellä tasolla Yhtiön kilpailukykykyyn vaikuttaa kuitenkin se, miten Yhtiö kykenee 

suojaamaan olemassa olevia ja tulevia immateriaalioikeuksiaan sekä se, miten Yhtiö onnistuu erilaisissa toimitus- ja tuotan-

tosopimuksia koskevissa sopimusneuvotteluissa.

Yhtiön tärkeimmät immateriaalioikeudet muodostuvat kaupallisista tunnuksista sekä tuotteisiin kohdistuvista oikeuksista.  

Yhtiön tuotteisiin kohdistuvat tärkeimmät immateriaalioikeudet muodostuvat tuotteiden sisältämien keksintöjen ja mene-

telmien patenteista ja tuotteiden sisältämiin ohjelmistoihin kohdistuvista tekijänoikeuksista. Yhtiö on itse kehittänyt merkit-

tävät tuotteensa ja tuotantomenetelmät ja omistaa myös niihin kohdistuvat immateriaalioikeudet. Lisäksi Yhtiö on hankkinut 

immateriaalioikeuksia yrityskauppojen yhteydessä. Yhtiön omaan tuotantolinjaan liittyen Yhtiö on pyrkinyt suojaamaan 

innovaatioita patentoimalla ja on jättänyt tilikausien 2014, 2015 ja 2016 aikana useita kansainvälisiä patenttihakemuksia. 

Yhtiöllä on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä yhteensä kahdeksan eräille paneelien rakenteen yksityis-

kohdille sekä kokoonpano- ja valmistustekniikkaan liittyvää patenttia eri maissa. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärä-

nä eri maissa on vireillä kahdeksan hakemusta kolmesta eri keksinnöllisestä yksityiskohdasta. Patenttihakemusprosessien 

tilanne huomioiden Valoe pitää todennäköisenä, että se saavuttaa tavoittelemansa patenttisuojan tason innovaatioilleen.

Patenttien lisäksi Yhtiön oma tuotantolinja sisältää keskeisiä ohjelmistotoimintoja (Valoen sulautetut ohjelmistot), joilla voi-

daan parantaa kokoonpanotarkkuutta. Näitä - kuten muitakin innovaatioitaan - Valoe suojaa immateriaalioikeuksien suo-

jaamiseksi laatimansa strategian mukaisesti myös teknisin keinoin. 

Merkittävät sopimukset

Yhtiö ei ole solminut olennaisia tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia tämän Rekisteröintiasiakirjan 

päivämäärää edeltävän kahden (2) vuoden aikana taikka tavanomaiseen liiketoimintaansa kuulumattomia sopimuksia, joi-

den perusteella Yhtiöllä olisi olennaisia velvoitteita tai oikeuksia tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä lukuun otta-

matta jäljempänä tässä kohdassa tarkemmin esitettyjä sopimuksia.

Rahoitussopimus Danske Bank Oyj:n kanssa

Yhtiöllä on Danske Bank Oyj:ltä tililimiitti määrältään 0,6 miljoonaa euroa. Limiitti on voimassa 30.4.2018 asti. Rahoitusso-

pimus sisältää vastaaville rahoitussopimuksille tavanomaisina pidettävät ehdot.

Rahoitussopimus Innovaatiorahoituskeskus Tekesin kanssa

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on 20.12.2012 myöntänyt Yhtiölle noin 3,0 miljoonan euron lainan Yhtiön liiketoiminta- ja 

tuotantomallille liittyen kustannustehokkaiden aurinkosähköpaneelien suunnitteluun, valmistukseen sekä paneelien kom-

ponenttien kehitykseen. Laina voi olla kuitenkin enintään 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina oli alun

perin nostettavissa vuosien 2013 ja 2014 aikana, mutta Valoe ja Tekes sopivat projektin keston jatkamisesta 30.9.2017 saakka.

Laina-aika on kymmenen vuotta. Projekti on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä päättynyt ja Yhtiö on 

tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä nostanut lainan kokonaisuudessaan, noin kolme miljoonaa euroa.
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Innovaatiorahoituskeskus Tekes on 18.12.2015 myöntänyt noin 4,1 miljoonan euron jatkorahoituksen Valoen aurinkosähkö-

paneelien jatkokehitykseen sekä taustavirtajohtimelle optimoitujen kennojen kehitykseen. Lainan määrä voi olla kuitenkin 

enintään 70 % projektin kokonaiskustannuksista, joiden on arvioitu olevan noin 5,8 miljoonaa euroa. Laina on nostettavissa 

vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana toteutuneita kokonaiskustannuksia vastaan. Laina-aika on seitsemän vuotta. Yhtiö on 

tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä nostanut lainaa 0,8 miljoonaa euroa.

Vaihtovelkakirjalaina I/2015

Yhtiö laski 29.5.2015 liikkeelle Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi enintään 

5.000.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina I/2015"). 

Vaihtovelkakirjalaina I/2015 tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi hallituksen erik-

seen hyväksymille tahoille. Vaihtovelkakirjalainaa I/2015 oli mahdollista merkitä myös Yhtiöltä Vaihtovelkakirjalainan I/2015

täsmäytyspäivänä olevaa riidatonta vähintään 100.000 euron lainasaatavaa vastaan muuttamalla lainan pääoma- ja/tai kor-

kosaatava Vaihtovelkakirjalainan I/2015 ehtojen mukaiseksi vaihtovelkakirjalainaksi. Laina-aika alkoi Vaihtovelkakirjalainan 

I/2015 maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 1.8.2018, jolloin Vaihtovelkakirjalaina I/2015 erääntyy lainaehtojen mukaisesti koko-

naisuudessaan takaisinmaksettavaksi. Laina on oman pääoman ehtoinen. 

Vaihtovelkakirjalainan I/2015 pääomalle maksetaan Vaihtovelkakirjalainan I/2015 nostopäivästä lukien kahdeksan prosentin 

vuotuinen korko. Korko lisätään lainapääomaan kerran vuodessa aina 30.7. Pääomitetulle korolle ei makseta korkoa. Korko 

maksetaan osakkeilla laina-ajan päätyttyä siten, että kukin 0,01 euron suuruinen kertynyt korko vaihdetaan yhteen uuteen 

Yhtiön osakkeeseen. Viimeinen korkojakso päättyy 30.7.2018.

Velkakirjan haltijalla on oikeus osallistua vähintään silloista Yhtiön osakeomistustaan vastaavalla prosentuaalisella osuudel-

la Yhtiön tulevaisuudessa järjestämin sellaisiin osakeanteihin, joissa osakeannin merkintäaika päättyy viimeistään 1.8.2018 

mennessä 20 prosenttia kyseisessä osakeanneissa tarjottujen osakkeiden merkintähintaa alemmalla merkintähinnalla. 

Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Yhtiön osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan I/2015 ehtojen mukainen yksi 

100.000 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään 10.000.000 Yhtiön uutta osaketta. Yhden uuden osak-

keen merkintähinta on 0,01 euroa per osake (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 2 euroa per osake). Vaihtovelkakirjalainan 

I/2015 mukainen osakkeiden merkintäaika alkoi 1.8.2015 ja päättyy 1.8.2018. Vaihtovelkakirjalainan I/2015 perusteella tehtä-

vien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 500.000.000 Yhtiön uutta osaketta.

Yhtiö päätti lainan ylimerkinnän johdosta 1.9.2015 muuttaa Vaihtovelkakirjalainan I/2015 ehtoja siten, että Vaihtovelkakirja-

lainan I/2015 enimmäismäärä on 7.700.000 euroa ja muutetun Vaihtovelkakirjalainan I/2015 nojalla voidaan merkitä enintään 

yhteensä 770.000.000 Yhtiön uutta osaketta (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 3.850.000 osaketta). 

Vaihtovelkakirjalainaa I/2015 merkittiin sen enimmäismäärä eli yhteensä 7.700.000 euroa. Vaihtovelkakirjalaina I/2015 on 

pitkäaikaista rahoitusta ja se on osakeyhtiölain mukainen pääomalaina.

Edellä olevissa luvuissa ei ole huomioitu 19.6.2017 toteutettua osakkeiden yhdistämistä, ellei toisin ole erikseen todettu. 

Edellä olevissa luvuissa ei myöskään ole huomioitu Osakeanti II:ssa Vaihtovelkakirjalainan I/2015 velkojien kuittaamalla 

tekemiä osakemerkintöjä, jotka ovat pienentäneet jäljellä olevan lainan määrää. 
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Vaihtovelkakirjalainan I/2015 velkojat merkitsivät Osakeanti II:ssa yhteensä 4.971.497 Yhtiön uutta osaketta kuittaamalla 

vaihtovelkakirjalainan pääomaa ja korkoja yhteensä 5,9 miljoonalla eurolla. Osakeanti II:ssa kyse on ollut osakkeiden mer-

kintähinnan maksamisesta kuittaamalla, ei Vaihtovelkakirjalainan I/2015 ehtojen mukaisista osakemerkinnöistä. 

Vaihtovelkakirjalaina I/2017

Yhtiö laski 7.2.2017 liikkeelle Yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi tarvittavan rahoituksen saamiseksi enintään 

1.500.000 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina I/2017").

Vaihtovelkakirjalaina I/2017 tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi hallituksen erik-

seen hyväksymille tahoille. Vaihtovelkakirjalaina I/2017 vähimmäismerkintä oli 50.000 euroa, joka voidaan vaihtaa enintään 

5.000.000 Yhtiön uuteen osakkeeseen. Laina-aika alkoi Vaihtovelkakirjalainan I/2017 maksamisesta Yhtiölle ja päättyy 

1.2.2019, jolloin Vaihtovelkakirjalaina I/2017 erääntyy lainaehtojen mukaisesti kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi. 

Vaihtovelkakirjalainan I/2017 pääomalle ei makseta korkoa. Velkakirjan haltijalla on oikeus osallistua vähintään silloista 

Yhtiön osakeomistustaan vastaavalla prosentuaalisella osuudella Yhtiön mahdollisesti tulevaisuudessa järjestämiin sellaisiin 

osakeanteihin, joissa osakeannin merkintäaika päättyy viimeistään 1.2.2019 mennessä 20 prosenttia kyseisessä osakeanneissa 

tarjottujen osakkeiden merkintähintaa alemmalla merkintähinnalla. 

Velkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa velkakirja Yhtiön osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan I/2017 ehtojen mukainen yksi 

0,01 euron lainaosuus oikeuttaa velkakirjan haltijan merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen. Yhden uuden osakkeen 

merkintähinta on 0,01 euroa per osake (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 2 euroa per osake). Vaihtovelkakirjalainan I/2017

mukainen osakkeiden merkintäaika alkoi vaihtovelkakirjalainan merkinnästä ja päättyy 1.2.2019. Vaihtovelkakirjalainan 

I/2017 perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena Yhtiö antaa enintään 150.000.000 Yhtiön uutta osaketta (osakkei-

den yhdistämisen jälkeen 750.000 osaketta).

Vaihtovelkakirjalainan I/2017 antaja sai merkitessään Vaihtovelkakirjalainaa I/2017 lisäksi oikeuden merkitä warrantteja, 

joiden nojalla lainanantaja saa merkitä myöhemmin vaihtovelkakirjalainan pääomaa vastaavalla määrällä Yhtiön uusia osak-

keita. Kukin 0,01 euron vaihtovelkakirjalainalainaosuus oikeutti lainanantajan merkitsemään yhden warrantin ja kukin war-

rantti oikeuttaa vaihtovelkakirjan lainanantajan merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen. Warranttien perusteella mer-

kittävien uusien osakkeiden merkintähinta on 0,01 euroa (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 2 euroa per osake). Warrantien 

perusteella tehtävien osakemerkintöjen seurauksena voidaan merkitä yhteensä enintään 150.000.000 Yhtiön uutta osaketta

(osakkeiden yhdistämisen jälkeen 750.000 osaketta). Warranttien perusteella merkittävien Yhtiön uusien osakkeiden merkin-

täaika alkoi 1.7.2017 ja päättyy 1.2.2019. 

Vaihtovelkakirjalainaa I/2017 merkittiin sen enimmäismäärä eli yhteensä 1.500.000 euroa. 

Vaihtovelkakirjalaina I/2017 on pitkäaikaista rahoitusta ja siitä 500.000 euroa on osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa.

Edellä olevissa luvuissa ei ole huomioitu 19.6.2017 toteutettua osakkeiden yhdistämistä, ellei toisin ole erikseen todettu. 

Edellä olevissa luvuissa ei myöskään ole huomioitu Osakeanti II:ssa Vaihtovelkakirjalainan I/2015 velkojien kuittaamalla 

tekemiä osakemerkintöjä, jotka ovat pienentäneet jäljellä olevan lainan määrää. Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 velkojat mer-

kitsivät Osakeanti II:ssa yhteensä 720.338 Yhtiön uutta osaketta kuittaamalla vaihtovelkakirjalainan pääomaa 0,85 miljoonal-

la eurolla. Osakeanti II:ssa kyse on ollut osakkeiden merkintähinnan maksamisesta kuittaamalla, ei Vaihtovelkakirjalainan 

1/2017 ehtojen mukaisista osakemerkinnöistä.
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Pääomaehtoinen rahoitusjärjestely Bracknor Investmentin kanssa 

Yhtiö teki käyttöpääomatilanteensa vahvistamiseksi 19.4.2017 Bracknor Investmentin ("Bracknor") kanssa enintään 3.000.000 

euron määräisen vaihtovelkakirjalainoja koskevan rahoitussopimuksen, joka sisältää Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia warrant-

teja ("Järjestely"). 

Järjestelyssä Valoe laskee Bracknorille liikkeelle vaihtovelkakirjalainoja enintään kahdessatoista 250.000 euron määräisessä 

(tai muussa Valoen ja Bracknorin erikseen tapauskohtaisesti sopimassa) erässä 18 kuukauden kuluessa 19.4.2017 lukien, 

mikäli kunkin lainaerän liikkeeseenlaskun ennakkoehdot täyttyvät.  Järjestelyn mukaan Bracknorille voidaan antaa enintään 

3.000 vaihtovelkakirjaa 1.000 euron merkintähintaan vaihtovelkakirjaa kohden. Vaihtovelkakirjat oikeuttavat haltijansa mer-

kitsemään yhteensä enintään 300.000.000 Yhtiön osaketta (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 1.500.000 osaketta). Kunkin lai-

naerän edellytyksenä on, että Bracknor on vaihtanut kaikki aikaisemmat vaihtovelkakirjalainat Yhtiön osakkeiksi tai että 

tietty rahoitussopimukseen sisältyvällä kaavalla kulloisenkin lainaerän osalta erikseen laskettava enimmäisodotusaika on 

päättynyt. Edelleen lainaerän nostaminen edellyttää tiettyjen Yhtiön rahoitussopimuksessa antamien vakuutusten paikkan-

sapitävyyttä ja muiden Järjestelyn kaltaisille rahoitusjärjestelyille tyypillisten ehtojen täyttymistä. Tällaisia ehtoja on esim. se, 

että Yhtiössä ei ole tapahtunut rahoitussopimuksen solmimisen ja lainaerän nostamisen välillä sen asemaan vaikuttavia 

olennaisia haitallisia muutoksia. Yhtiön käsityksen mukaan se täyttää tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä kaikki 

seuraavan lainaerän nostamiselle asetetut ehdot ja voi nostaa seuraavan lainaerän heti kun se on listannut Nasdaq Helsinki 

Oy:n pörssilistalle sellaisen määrän Yhtiön Osakeanti I:ssa merkitsemiä uusia osakkeita, että Yhtiö pystyy siirtämään Brack-

norin arvo-osuustilille rahoitussopimuksessa määritellyn vaihtosuhteen mukaisen määrän Yhtiön listattuja osakkeita vii-

meistään viiden (5) kaupankäyntipäivän kuluessa Bracknorin päättäessä vaihtaa kyseisen lainaerän tai osan siitä Yhtiön 

osakkeiksi. 

Vaihtovelkakirjalainat ovat korottomia ja niiden laina-aika on 12 kuukautta kunkin lainaerän liikkeeseenlaskusta. Kukin 

lainaerä on vaihdettava Yhtiön osakkeisiin viimeistään laina-ajan päättymiseen mennessä. Vaihtovelkakirjalainojen mukai-

nen vaihtosuhde Yhtiön osakkeiksi lasketaan vaihtopyynnön ajankohtana siten, että vaihtosuhde vastaa 90 % matalimmasta 

edeltävien 15 päivän kaupankäyntipäivän päätöskurssista ennen vaihtopyyntöä. 

Bracknorilla on oikeus vaihtaa jokainen lainaerä Yhtiön uusiin tai olemassa oleviin osakkeisiin ja Bracknor saa jokaisen laina-

erän yhteydessä vaihtovelkakirjalainasta irrallisia warrantteja korvauksena vaihtovelkakirjalainan korottomuudesta. Järjeste-

lyn yhteydessä Bracknorille voidaan antaa yhteensä enintään 300.000.000 warranttia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitse-

mään yhteensä enintään 300.000.000 Yhtiön osaketta (osakkeiden yhdistämisen jälkeen 1.500.000 osaketta). Warranttien osal-

ta osakkeiden merkintäaika on viisi vuotta kunkin warrantin liikkeeseenlaskusta.

Warrantit oikeuttavat Bracknorin merkitsemään Yhtiön osakkeita toteutushinnalla, joka on 115 % matalimmasta kaupan-

käyntimäärillä painotetusta päätöskurssin keskihinnasta viitenä vaihtovelkakirjan lainaerän nostoa välittömästi edeltävänä 

kaupankäyntipäivänä. Ensimmäisen vaihtovelkakirjan erän noston yhteydessä annettujen warrantien toteutushinta oli tästä 

poiketen 115 % matalimmasta seuraavasta vaihtoehdosta: (i) matalimmasta kaupankäyntimäärillä painotetusta päätöskurs-

sin keskihinnasta viitenä kaupankäyntipäivänä välittömästi ennen Järjestelyä koskevan sopimuksen allekirjoitusta ja (ii) 

matalimmasta kaupankäyntimäärillä painotetusta päätöskurssin keskihinnasta ensimmäisen vaihtovelkakirjan lainaerän 

nostoa edeltävällä viiden kaupankäyntipäivän jaksolla. 

Järjestelyn perusteella annettavien Yhtiön osakkeiden tarkka lukumäärä riippuu vaihtovelkakirjalainojen ja warranttien 

lopullisesta vaihtosuhteesta. 

Edellä olevissa luvuissa ei ole huomioitu 19.6.2017 toteutettua osakkeiden yhdistämistä, ellei toisin ole erikseen todettu. 
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Valoe maksoi Bracknorille Järjestelystä 120.000 euron sitoutumispalkkion vaihtovelkakirjalainan muodossa. 

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Valoe on nostanut Bracknorilta Järjestelyn perusteella yhteensä kaksi 250.000 

euron määräistä ja Valoen ja Bracknorin erikseen sopiman mukaisesti yhden 150.000 euron määräisen lainaerän ja Brackno-

rille on laskettu liikkeelle Järjestelyn perusteella yhteensä 770 vaihtovelkakirjaa ja 278.124 vaihtovelkakirjoihin liittyvää var-

ranttia. Bracknor on merkinnyt Järjestelyn nojalla yhteensä 548.008 Yhtiön osaketta, joiden merkintähinta on ollut keskimää-

rin 1,41 euroa osakkeelta.

Muut sopimukset

Kiinan yhtiöiden myynti Savcor Tempo Oy:lle

Valoe myi toukokuussa 2016 omistamiensa Kiinan yhtiöiden osakkeet sekä niihin liittyvät velat ja vastuut lukuun ottamatta 

vuokratakausta, korkeintaan 0,65 miljoonaa euroa, Savisalon perheen lähipiiriin kuuluvalle Savcor Tempo Oy:lle. Toteutettu 

järjestely paransi Valoe-konsernin konsernitulosta noin 7,1 miljoonalla eurolla ja vähensi Valoe-konsernin nettovelkoja noin

3,9 miljoonalla eurolla. Maaliskuussa 2017 Valoe sopi kokonaan myös vuokratakaukseen liittyvän riidan, mikä vaikutti vuo-

den 2016 konsernitulokseen parantavasti noin 0,5 miljoonaa euroa.

Valmistuspartnerisopimus LS Corp Ltd:n kanssa (Etiopian tehdastilaus)

Valoe sai helmikuussa 2016 Etiopiasta noin 15,8 miljoonan euron tilauksen aurinkosähköpaneelitehtaan toimittamisesta ja 

taustajohdinteknologiasta. Sopimusta on kuvattu tässä kohdassa sen huomattavan arvon ja sen toteuttamiseen liittyvien 

haasteiden johdosta. 

Noin 15,8 miljoonan euron aurinkosähköpaneelitehdas- ja taustajohdinteknologiatilauksen kauppahinnasta noin 9,5 miljoo-

naa euroa maksetaan Valoelle rahana ja loput asiakasyhtiön osakkeina siten, että Valoe tulee omistamaan 30 % etiopialaisesta 

valmistuspartneristaan. Kaupan Valoen asiakkaalle rahoittaa Etiopian Kehityspankki (The Development Bank of Ethiopia).

Etiopian tehdastilausta ei ole tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä toistaiseksi vielä toimitettu. Yhtiö julkaisi 31.3.2017 

tilinpäätöstiedotteen, jossa Etiopian projektin osaprojekteista oli 31.12.2016 tuloutettu noin 20 %. 21.4.2017 Valoe tiedotti, että 

se on muuttanut Etiopian projektin kirjaamiskäsittelyä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen yhtiö päätti peruuttaa 2016 

tuloslaskelmasta Etiopian projektin myyntituottojen ja niitä vastaavien kulujen kirjauksen. 

Valoe on tilikauden 2017 aikana tukenut etiopialaista partneriaan LS Corp Ltd:tä (LS Corp) Etiopian Kehityspankin ja LS 

Corpin välisen rahoitussopimuksen toteuttamisessa. Neuvottelut ovat olleet monimutkaisia, eikä Valoella ole kattavaa tietoa 

neuvottelujen pitkittymisen syistä. Valoen johto on aktiivisesti osallistunut neuvotteluihin pankin kanssa ja on hyvin perillä 

paikallisen toimintakulttuurin haasteellisuudesta. Valoella olevan tiedon mukaan LS Corp on valittanut pankkeja valvovaan 

ministeriöön Etiopian Kehityspankin asiaa hoitaneiden virkailijoiden toiminnasta liittyen sopimuksen täytäntöönpanemi-

seen. Ministeriö on luvannut tutkia asiaa ja tiedottaa lopputuloksesta tutkinnan valmistuttua. Valoella ei ole tarkempia tieto-

ja tutkinnan aikataulusta. 

Operatiivisesti Etiopian projektia jatketaan ja osatuloutukseen palataan, kun IAS-standardin mukainen riittävä näyttö tuotto-

jen kotiuttamisesta on saatu. Tärkeimpänä tällaisena edellytyksenä Valoe pitää asiakkaan tilauksen mukaisen noin 9,5 mil-

joonan euron peruuttamattoman remburssin avaamista Yhtiön hyväksymässä pankissa tai merkittävän käteismaksun saa-

mista asiakkaalta. Yhtiö tarvitsee maksun saamiseksi vientikaupassa tavanomaiset vastavakuudet.   
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Puitesopimus ForUs Capital Oy:n kanssa

Valoe teki elokuussa 2017 puitesopimuksen ForUs Capital Oy:n kanssa yhteensä noin 4 miljoonan euron arvoisten aurinko-

voimaloiden toimittamisesta Suomeen. ForUs Capital myy voimaloiden sähkön omille sopimuskumppaneilleen. Ensimmäi-

set tilaukset, arvoltaan n. 450 000 €, toimitetaan yhdeksään Hangon kaupungin omistamaan kohteeseen. Toimituksista osa 

on tehty syksyllä 2017 ja loput tilaukset toimitetaan kevään 2018 aikana. Lisäksi Valoe on 19.12.2017 allekirjoittanut puiteso-

pimukseen kuuluvan uuden toimitussopimuksen, arvoltaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Uuden toimitussopimuksen mukaises-

ti Valoe toimittaa aurinkosähkövoimalat elokuun 2018 loppuun mennessä. Mahdollisten muiden kuin Hangon kaupungin 

toimitusten toteutumisen edellytyksenä on valtion investointituen saaminen ja rahoituksen lopullinen varmistuminen.

Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt

Yhtiö ei ole ollut tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana osallisena missään hallinnolli-

sessa, oikeudellisessa tai välimiesmenettelyssä, jolla voisi olla tai olisi ollut merkittävä vaikutus Yhtiön tai Valoe-konsernin 

taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen.

Yhtiön tiedossa ei ole Yhtiöön tulevaisuudessa kohdistuvia muita tällaisia menettelyjä tai uhkaa tällaisista menettelyistä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tätä kohtaa luettaessa sijoittajia kehotetaan kiinnittämään huomiota myös kokonaisuudessaan tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kappaleeseen "Riskitekijät".

Valoe solmi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä ensimmäisen merkittävän valmistuspartnerisopimuksensa etiopialai-

sen LS Corp Ltd:n kanssa. LS Corp Ltd:n tarkoituksena on tulevaisuudessa tarjota Valoen kehittämällä teknologialla toteutet-

tavia aurinkovoimaloita, aurinkosähköpaneeleita sekä kokonaisia sähköistysprojekteja voimaloineen, energiavarastoineen 

sekä sähkön jakelujärjestelmineen. Valoe omistaa yhtiöstä tehtaan valmistuttua 30 %. Projektin toimitus on myöhässä aiem-

min suunnitellusta. Huolimatta siitä, että Yhtiö edelleen uskoo projektin toteutumiseen, Valoe on tilinpäätöksessään 2016 

purkanut projektiin liittyvät tuloutuksensa, eikä Yhtiön kirjanpitoon tai tulevaisuuden strategiaan liity odotusarvoja, jotka 

edellyttäisivät projektin toimituksen onnistumista.
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VALOEN YHTIÖHALLINTO, HENKILÖSTÖ JA OSAKKEENOMISTAJAT

YLEISTÄ

Tässä kappaleessa on kuvattu Yhtiön yhtiöhallintoa, johtoa, henkilöstöä ja osakkeenomistajia sellaisina kuin ne ovat tämän 

Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä. Eräitä tietoja esitetään myös tilikausilta 2015–2016 tai joltakin muulta erikseen kysees-

sä olevassa kohdassa mainitulta ajanjaksolta.

YHTIÖHALLINTO

Yleistä

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan työosoite on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 

c/o Valoe Oyj, Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli ja puhelinnumero 020 7747 788.

Yhtiön johtamis- ja valvontamenettely perustuu Suomen osakeyhtiölakiin (21.7.2006/624 muutoksineen), Suomen arvopape-

rimarkkinalakiin (14.12.2012/746 muutoksineen), Yhtiön yhtiöjärjestykseen, joka on kokonaisuudessaan tämän Rekisteröinti-

asiakirjan liitteenä A, 1.1.2016 voimaan tulleeseen Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallituksen 1.10.2015 hyväksymään ja 

Helsingin Pörssin sääntöihin sisältyvään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin (Corporate Governance) 2015 (”Koodi”) 

ja Yhtiön omiin sisäisiin toimintaohjeisiin. Osakeyhtiölain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Valoen valvonta ja hallinto on 

jaettu yhtiökokouksessa edustettujen osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Sisäisestä valvonnasta vas-

taa Yhtiön ylin johto ja ulkoisesta valvonnasta Yhtiön tilintarkastaja. Yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta vastaa Yhtiön 

toimitusjohtaja operatiivisen johtoryhmän avustamana.

Yhtiö on ilmoittanut noudattavansa Koodia, mutta poikkeavansa Koodista siten, että sillä ei ole tarkastusvaliokuntaa, koska 

Yhtiö on katsonut, ettei Yhtiön liiketoiminnan laajuus edellytä taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden 

valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Yhtiö on ilmoittanut poikkeavansa Koodista myös siten, että 

enemmistö sen hallituksen jäsenistä ei ole riippumattomia siten kuin Koodissa suositellaan. Yhtiö perustelee poikkeamista 

Koodin riippumattomuussuosituksesta sillä, että Yhtiön yhtiökokous on nähnyt tarkoituksenmukaiseksi hallituksen jäseniä 

valitessaan, että hallituksen kokoonpanossa on vahva omistajaedustus. Yhtiö on ilmoittanut poikkeavansa Koodista myös 

siten, että sen hallituksessa ei ole molempia sukupuolia. Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous ei valinnut naisia yhtiön 

hallituksen jäseniksi. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on täyttää Koodin suositus myös tältä osin. Valoen hallitus on 

14.6.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Hallituksen jäsenistä Ville 

Parpola on arvioitu riippumattomaksi Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

HALLITUS

Yleistä

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan Valoen hallituksessa on vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Halli-

tuksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja 

päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Hallituksen jäsenten toimikausien lukumäärää ei 

ole rajoitettu. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (1/2) sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ään-
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ten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee Yhtiön 

toimitusjohtajan.

Hallituksen tehtävät

Yhtiön hallitus edustaa Yhtiön koko omistajakuntaa Yhtiön hallinnossa. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan 

asianmukaisesta järjestämisestä sekä valvoo Yhtiön toimintaa ja johtamista sekä päättää merkittävät Yhtiön strategiaa, orga-

nisaatiota, rahoitusta ja investointeja koskevat asiat. Hallitus vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on 

asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti Valoen yhtiöjärjestyksen ja Suomen 

osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus päättää Yhtiön tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanoista.

Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain itselleen työjärjestyksen, johon on kirjattu hallituksen noudattamat kokouskäytännöt 

sekä hallituksen tehtävät. Hallituksen kokouksissa ovat läsnä hallituksen jäsenten lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja ja erikseen

kutsuttaessa talousjohtaja ja mahdollinen ulkopuolinen hallituksen sihteeri sekä tarvittaessa muita henkilöitä käsiteltävien 

asioiden tarpeen mukaan.

Yhtiön hallituksen tehtävänä on sen työjärjestyksen mukaan:

Vastata osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä tai muualla hallitukselle velvoittavasti säädetyistä tehtävistä;

Hyväksyä Yhtiön strategia ja päämäärät;

Hyväksyä Yhtiön arvot ja eettiset periaatteet;

Hyväksyä Yhtiön johtamisjärjestelmä ja organisaatiorakenne;

Hyväksyä toimintasuunnitelma ja sen olennaiset muutokset;

Hyväksyä Yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännöt ja valvoa niiden noudattamista;

Hyväksyä osavuosikatsaukset, tilinpäätös ja toimintakertomus;

Vastata rahoitusmarkkinan ohjausinformaatioon liittyvästä tiedottamisesta;

Hyväksyä Yhtiön rahoituspolitiikka;

Vastata Yhtiön arvon kehittymisestä ja määritellä Yhtiön osinkopolitiikka;

Hyväksyä yritys- ja liiketoimintaostot ja -myynnit sekä merkittävät yksittäiset investoinnit ja vastuusitoumukset;

Hyväksyä Yhtiön kannustejärjestelmä ja -politiikka;

Nimittää ja vapauttaa tehtävistään Yhtiön toimitusjohtaja sekä päättää hänen sopimusehdoistaan ja palkkioistaan;

Päättää toimitusjohtajan sijaisen nimittämisestä;

Päättää konsernirakenteen muuttamisesta;

Vastata Yhtiön Corporate Governance -menettelyiden kehittämisestä;

Arvioida vuosittain hallituksen omaa toimintaa; ja

Arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja antaa palautetta.

Tilikaudella 2016 hallitus kokoontui 30 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. Tili-

kaudella 2017 hallitus kokoontui 52 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. Tilikau-

den 1.1.–31.12.2018 aikana hallitus on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärään mennessä kokoontunut 3 kertaa. Hallituk-

sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia.



46

Hallituksen jäsenet

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.6.2017 Ville Parpola, Hannu Savisalo ja Iikka 

Savisalo toimikaudeksi, joka päättyy Yhtiön keväällä 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Järjestäyty-

miskokouksessaan 14.6.2017 hallitus valitsi puheenjohtajakseen Hannu Savisalon ja varapuheenjohtajakseen Ville Parpolan.

Valoen hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Ville Parpola on arvioitu riippumattomaksi Yhtiöstä ja sen 

suurimmista osakkeenomistajista.

Seuraavassa on esitetty lyhyt kuvaus Yhtiön hallitukseen Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä kuuluvista henkilöistä:

Nimi Asema hallituksessa Syntymävuosi Hallituksen jäseneksi

Hannu Savisalo Puheenjohtaja 1946 2009

Ville Parpola Jäsen, varapuheenjohtaja 1972 2015

Iikka Savisalo Jäsen 1972 2009

Hannu Savisalo

Hannu Savisalo on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Valoen hallituksen puheenjohtaja. Hän valmistui diplomi-

insinööriksi vuonna 1976. Vuodesta 1979 alkaen Hannu Savisalo on toiminut perustamansa Savcor-konsernin palveluksessa.

Tasavallan presidentti myönsi Hannu Savisalolle Teollisuusneuvoksen arvonimen vuonna 2004.

Hannu Savisalo toimii tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä useimmissa niin suomalaisissa kuin ulkomaisissakin 

Savcor–yhtiöryhmän yrityksissä (muun muassa Savcor Invest B.V.:n) hallitusten jäsenenä. Savcor-ryhmän yritysten lisäksi 

Savisalo toimii tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä SCI-Finance Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohta-

jana, Aava Omistajat Oy:n hallituksen puheenjohtajana sekä Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäsenenä.

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävien viiden vuoden aikana Hannu Savisalo on toiminut edellä mainittujen 

tehtävien lisäksi Savcor Group Oy:n, Savcor Holding Oy:n, Savcor Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja Idem Oy:n hallituksen puheen-

johtajana, Dunsit Oy:n, Classiclive Oy:n ja Miktech Oy:n hallituksen jäsenenä sekä toimitusjohtajana Dunsit Oy:ssä.

Ville Parpola

Ville Parpola on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Valoen hallituksen varapuheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan 

oikeustieteen maisteri. Ville Parpola työskentelee lakimiehenä omassa yrityksessään. Vuosina 2010–2015 hän toimi Savcor 

Group Oy:n lakiasiainjohtajana. Parpola on toiminut lakiasiainjohtajana Valoen edeltäjissä PMJ automec Oyj:ssä ja Cencorp 

Oyj:ssä vuosina 1999–2010.

Ville Parpola on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Tonfisk Design Oy:n, Oy Marville Ab:n ja Lumonator Oy:n 

hallituksen puheenjohtaja. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävien viiden vuoden aikana Ville Parpola on 

toiminut Idem Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
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Iikka Savisalo

Iikka Savisalo on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Valoen hallituksen jäsen. Hän on koulutukseltaan Yo-

merkonomi. Hän on toiminut 3.4.2012 alkaen Yhtiön toimitusjohtajana ja Yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana. Iikka Savisa-

lo työskenteli Yhtiön talousjohtajana aikavälillä 7.9.2010–2.4.2012. Ennen siirtymistään Yhtiön palvelukseen Iikka Savisalo on 

toiminut Savcor Group -konsernissa vuodesta 1995 lähtien. Hänen toimenkuvansa Savcor Group -konsernissa on painottu-

nut erityisesti konsernin liiketoiminnan kehittämiseen. Hän on toiminut vuosina 2009–2010 Savcor Group Oy:n liiketoimin-

nan kehityksestä vastaavana johtajana vastuualueenaan Savcor Group –konsernin liiketoiminnan kehitys ja M&A-toiminta, 

2008–2009 Savcor Group -konsernin ART-divisioonan M&A-toiminnan johtajana, vuonna 2007 Savcor Group Oy:n liiketoi-

minnan kehitystehtävissä ja vuosina 2005–2006 Savcor Group -konsernin Face-divisioonassa vastaten kuluttajaliiketoimin-

nasta.

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Iikka Savisalo toimii hallituksen puheenjohtajana SCI Invest Oy:ssä ja jäsenenä 

Savcor Technologies Oy:ssä, Savcor Tempo Oy:ssä, Savcor Invest B.V.:ssä ja Savcor Communications Pty:ssä.

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävien viiden vuoden aikana Iikka Savisalo on toiminut Dunsit Oy:n halli-

tuksen puheenjohtajana, Savcor Group Oy:n, Savcor Holding Oy:n, Savcor Oy:n, Savcor Group Limitedin ja Idem Oy:n halli-

tuksen jäsenenä sekä Savcor OneLine Oy:n toimitusjohtajana.

Hallituksen valiokunnat

Yhtiön hallitus hoitaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan tehtävät.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Yhtiön hallitus on 22.12.2008 tekemällään päätöksellä lakkauttanut Yhtiössä toimineen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, 

koska Yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä 

kokoonpanossa.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus ei ole perustanut erillistä tarkastusvaliokuntaa, koska Yhtiön liiketoiminnan laajuus ei edellytä taloudellista 

raportointia ja valvontaa koskevien asioiden valmistelua koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. 

JOHTO

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyh-

tiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 

järjestetty sekä operatiivisista toiminnoista, budjetin toteutumisesta, Valoe-konsernin tuloksesta ja suorien alaistensa toimin-

nasta. Toimiin, jotka Yhtiön toiminnan laajuuden tai laadun huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitus-

johtaja saa ryhtyä vain, mikäli hallitus on toimitusjohtajan siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aihe-
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uttamatta Yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa on hallitukselle niin pian kuin mahdollista 

annettava toimenpiteestä tieto. Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan tehtäväänsä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Iikka Savisalo. Iikka Savisalo nimitettiin Yhtiön 

toimitusjohtajan tehtävään 3.4.2012 alkaen toistaiseksi. Iikka Savisalo on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä myös 

Yhtiön johtoryhmän puheenjohtaja. Iikka Savisalon tiedot on esitelty edellä kappaleessa "Hallituksen jäsenet".

Johtoryhmä

Johtoryhmän toiminta

Johtoryhmä koostuu Yhtiön keskeisten toimintojen vastuuhenkilöistä ja sen tehtävänä on avustaa Yhtiön toimitusjohtajaa 

Yhtiön operatiivisessa johtamisessa ja suunnittelussa, valmistella hallituksen ja toimitusjohtajan käsiteltäviä asioita sekä 

suunnitella ja valvoa liiketoimintayksiköiden toimintaa. Yhtiön yleisen tuloskehityksen varmistamisen ja seurannan lisäksi 

johtoryhmän ensisijaisiin tehtäviin kuuluu Yhtiön strategian toteuttaminen.

Johtoryhmä kokoontuu aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa kuukaudessa.

Johtoryhmän jäsenet 

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä alla olevassa taulukossa esitetyt henkilöt:

Nimi Asema tai vastuualue

Syntymä-

Vuosi

Yhtiön

palveluksessa Johtoryhmässä

Iikka Savisalo

Toimitusjohtaja, 

johtoryhmän puheenjohtaja 1972 2010 alkaen 2010 alkaen1

Seija Kurki Talousjohtaja 1963 2012 alkaen 2012 alkaen

Sami Lindfors Johtaja 1974 2010 alkaen 2010 alkaen

1 Iikka Savisalo on toiminut toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana 3.4.2012 alkaen. Ennen toimitusjohtajaksi 

nimittämistä Iikka Savisalo toimi Yhtiön talousjohtajana ja Yhtiön johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2010 alkaen. 

Iikka Savisalo

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2010 alkaen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 eteenpäin.

Toimitusjohtaja Iikka Savisalon esittely on edellä tämän kappaleen kohdissa "Hallituksen jäsenet” ja "Toimitusjohtaja”.

Seija Kurki

Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012 eteenpäin.
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Seija Kurki vastaa Yhtiön taloushallinnosta. Hän on koulutukseltaan YO-merkonomi. Seija Kurki on toiminut tehtävässä ja 

Yhtiön johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2012 alkaen. Seija Kurki on toiminut ennen Yhtiön palvelukseen siirtymistään vuo-

desta 1984 alkaen johtotehtävissä Savcor Group Oy:n taloushallinnossa.

Sami Lindfors

Johtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2010 eteenpäin.

Sami Lindfors siirtyi Yhtiön palvelukseen 30.11.2010 toteutetun Savcor Face -liiketoiminnan hankinnan yhteydessä ja hän 

vastaa Yhtiön aurinkosähköliiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Hän on koulutukseltaan MBA. Sami Lindfors toimi ennen 

Yhtiön palvelukseen siirtymistään Savcor Facen Kiinan liiketoimintojen johtajana vuodesta 2004 alkaen. Vuosina 2000–2003 

hän toimi Savcor Facen Guangzhoun tehtaanjohtajana Kiinassa. Hän on aloittanut työskentelyn Savcor-konsernissa vuonna 

1996.

Sami Lindfors on toiminut tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämäärää edeltävien viiden vuoden aikana Nordic Lights Group 

Ltd:n, Savcor Corrosion Technologies Co. Ltd:n, Savcor Face (Beijing) Technologies Co., Ltd.:n, Savcor Face (Guangzhou) 

Technologies Co., Ltd.:n ja Savcor Pacific Limitedin hallitusten jäsenenä.

Johtajasopimukset

Yhtiön toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksesta tai johtoryhmän muiden jäsenten johtajasopimuksista ei johdu etuja 

sopimusten päättyessä lukuun ottamatta tavanomaisia irtisanomisajan palkkoja tai niitä vastaavia korvauksia.

Palkat ja palkkiot

Hallitus

Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön 14.6.2017 kokoontunut varsinainen yhtiökoko-

us päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 30.000 euroa ja puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle kum-

mallekin 40.000 euroa Yhtiön vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Lisäksi matkakulut hallituksen 

kokouksiin korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Vuonna 2016 hallituksen jäsenille maksettiin Yhtiön varsinaisten yhtiökokousten 28.5.2015 ja 25.4.2016 tekemien päätöksien 

mukaisesti vuosipalkkiona 30.000 euroa ja puheenjohtajalle sekä varapuheenjohtajalle 40.000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsen-

ten matkakulut hallituksen kokouksiin korvattiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten suoriteperusteiset palkat, palkkiot ja muut etuudet olivat 31.12.2015 ja 31.2016 päättyneillä tili-

kausille sekä ajanjaksolla 1.1.–30.9.2017 seuraavat :

Nimi Palkkiot 2016, Palkkiot 2015 Palkkiot 1.1. – 30.9.2017

1.000 euroa
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Parpola Ville 40 23 30

Parpola Ville, optio-ohjelma 

2015 71 0 11

Savisalo Hannu 40 40 30

Savisalo Hannu, optio-

ohjelma 2015 107 0 17

Savisalo Iikka, toimitusjoh-

tajan palkka 169 231 126

Savisalo Iikka, optio-

ohjelma

2015 / toimitusjohtajaosuus 157 0 9

Savisalo Iikka, optio-

ohjelma 2015 / hallitusosuus 36 0 6

Karttunen Marjukka 0 17 0

Kiuru Sauli 0 13 0

Yhteensä 619 324 229

Yhtiöllä oli maksamatta hallituspalkkioita Hannu Savisalolle ja Ville Parpolalle vuosilta 2016 ja 2017 yhteensä 107.000 euroa 

per 30.9.2017.

Muu johto

Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisperiaatteista päättää Yhtiön hallitus. Palkitsemisjärjestelmä muodostuu kuukausi-

palkasta ja mahdollisesta vuosibonuksesta.

Yhtiön johtoryhmässä toimineiden henkilöiden suoriteperusteiset palkat ja palkkiot ja muut työsuhde-etuudet ovat olleet 

seuraavat (sisältää myös toimitusjohtaja Iikka Savisalon palkat ja palkkiot):

1.000 euroa Palkat ja palkkiot 2016 Palkat ja palkkiot 2015

Palkat ja palkkiot 1.1.-

30.9.2017

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuh-

de-etuudet 672 764 368

Optio-ohjelma 2015 / laskennallinen 

IFRS 2 –kirjaus 487 0 30

Yhtiön toimitusjohtajana 3.4.2012 alkaen toimineen Iikka Savisalon palkka tehtävässään luontoisetuineen on 14.000 euroa 

kuukaudessa. Tilikauden 1.1.–31.12.2016 aikana Iikka Savisalon suoriteperusteiset palkat, palkkiot ja luontaisedut hänen 

työskennellessään toimitusjohtajana olivat yhteensä 168.559 euroa. Yhtiön johtoryhmän jäsenille ei tilikaudella 1.1.–

31.12.2016 maksettu bonusjärjestelmän mukaisia palkkioita.

Alla tämän kappaleen kohdassa ”Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet” on listattu Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten 

sekä Yhtiön toimitusjohtajan Valoen osakkeiden ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien omistus suoraan ja hei-

dän vaikutusvaltayhtiöidensä kautta.
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Eläkevastuut

Yhtiöllä ei ole tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä eläke- tai muista vastaavista sitoumuksista johtuvia lainsäädän-

nöstä johtuvia vastuita ylittäviä vastuita.

Yhtiöllä ei ole taseen ulkopuolisia eläkevastuita tai muita vastaavia sitoumuksia.

Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet

Alla olevaan taulukkoon on listattu Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä Yhtiön toimitusjohtajan Valoen osakkei-

den ja optio-oikeuksien omistus suoraan ja heidän määräysvaltayhteisöjensä kautta tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämää-

ränä. Luvut sisältävät myös hallituksen ja johtoryhmän jäsenten sekä toimitusjohtajan mahdollisten alaikäisten lasten Valoen 

osakkeiden ja optio-oikeuksien omistukset.

Nimi Asema Osakkeita

Väliaikaisia osakkeita 

(Osakeanti II) Optio-oikeuksia

Hannu Savisalo Hallituksen puheenjohtaja 810.3961 3.257.2924 147.500

Ville Parpola Hallituksen varapuheenjohtaja 12.494 23.518 5 97.500

Iikka Savisalo

Hallituksen jäsen ja toimitusjoh-

taja 810.3962 3.257.2924 132.500

Sami Lindfors Johtaja 0 0 57.500

Seija Kurki Talousjohtaja 1.500 0 57.500

Yhteensä 824.3903 3.280.8106 492.500  

1Savcor Communications Pty Ltd, jossa Hannu Savisalo käyttää määräysvaltaa yhdessä Yhtiön toimitusjohtajan ja hallituk-

sen jäsenen Iikka Savisalon kanssa, omistaa tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 666.667 Yhtiön osaketta, joka on 12,6

prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Savcor Invest B.V., jossa Hannu Savisalo toimii hallituksen jäsenenä, omistaa tämän 

Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 109.375 Yhtiön osaketta, joka on 2,08 % Yhtiön kaikista osakkeista. Savcor Technologies 

Oy, jonka hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo on, omistaa tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 34.354 Yhtiön 

osaketta, joka on noin 0,6 % Yhtiön kaikista osakkeista.

2 Savcor Communications Pty Ltd, jossa Iikka Savisalo käyttää määräysvaltaa yhdessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajan 

Hannu Savisalon kanssa, omistaa tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 666.667 Yhtiön osaketta, joka on 12,6 prosent-

tia Yhtiön kaikista osakkeista. SCI Invest Oy, jonka osakkeista Iikka Savisalo omistaa 50 prosenttia, omistaa tämän Rekiste-

röintiasiakirjan päivämääränä 34.354 Yhtiön osaketta. Savcor Invest B.V., jossa Iikka Savisalo toimii hallituksen jäsenenä, 

omistaa tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 109.375 Yhtiön osaketta, joka on 2,08 % Yhtiön kaikista osakkeista. Sav-

cor Technologies Oy, josta Iikka Savisalo omistaa 33,33 %, omistaa tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 34.354 Yhtiön 

osaketta, joka on noin 0,6 % Yhtiön kaikista osakkeista.

3 Hannu Savisalon ja Iikka Savisalon Yhtiön osakkeiden välilliset omistukset ovat samojen määräysvaltayhteisöiden kautta 

776.042 Yhtiön osakkeen osalta, joten osakkeiden lukumäärä on siltä osin huomioitu kokonaismäärässä vain kerran.
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4 Hannu Savisalon ja Iikka Savisalon määräysvaltayhteisöistä Savcor Communications Pty. Ltd omistaa 792.568 Yhtiön väli-

aikaista osaketta, Savcor Invest B.V. 1.214.377 väliaikaista osaketta sekä lisäksi Savcor Technologies Oy 1.250.347 Yhtiön 

väliaikaista osaketta.

5 Oy Marville Ab, jonka hallituksen puheenjohtaja Ville Parpola on, omistaa 23.518 Yhtiön väliaikaista osaketta. 

6 Hannu Savisalon ja Iikka Savisalon Yhtiön väliaikaisten osakkeiden välilliset omistukset ovat samojen määräysvaltayh-

teisöiden (Savcor Comunications Pty. Ltd, Savcor Invest B.V. ja Savcor Technologies Oy) kautta 3.280.810 Yhtiön väliaikaisen

osakkeen osalta, joten osakkeiden lukumäärä on siltä osin huomioitu kokonaismäärässä vain kerran.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 

yhteensä noin 15,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Tässä määrässä ei ole huomioitu hallituksen ja 

johtoryhmän Osakeannissa II merkitsemiä, tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä vielä rekisteröimättömiä uusia osak-

keita. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet määräysvaltayhteisöineen omistivat tämän Rekisteröintiasiakirjan päivä-

määränä yhteensä 3.280.810 Osakeannissa II liikkeeseenlaskettua väliaikaista osaketta. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän 

jäsenille annettujen erityisten oikeuksien nojalla voidaan lisäksi merkitä yhteensä enintään 492.500 Yhtiön osaketta, jotka 

tuottavat yhteensä enintään 492.500 ääntä.

Eturistiriidat

Yhtiön hallitukseen liittyvistä eturistiriidoista säädetään osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen

jäsen ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei saa myöskään osallistua yhtiön ja 

kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevaan käsittelyyn, jos hänelle on siitä odotettavissa olennaista etua, joka saattaa 

olla ristiriidassa Yhtiön edun kanssa. 

Yhtiöllä olevan tiedon mukaan Yhtiön hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole tämän Rekiste-

röintiasiakirjan päivämääränä eturistiriitoja niiden tehtävien, joita he Yhtiössä hoitavat, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai 

muiden tehtäviensä välillä. Poikkeuksena edellä mainittuun on se, että Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalo 

sekä Yhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja Iikka Savisalo käyttävät tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä määrä-

ysvaltaa 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 omista-

vat lisäksi Yhtiön suurimman osakkeenomistajan, yrityssaneerauksessa olevan Savcor Group Oy:n osakkeista yhteensä noin 

57 %, mutta eivät ole yhtiön hallituksessa. Edellä olevan johdosta Hannu Savisalo ja Iikka Savisalo eivät ole osakkeenomista-

jista riippumattomia Yhtiön hallituksen jäseniä.

Yhtiön hallituksen jäsen Iikka Savisalo on Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Hannu Savisalon poika. Muiden Yhtiön hallituk-

sen jäsenten, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita.

Sisäpiirisäännökset

Valoella on käytössä sisäpiirisäännöt, jotka vastaavat Helsingin Pörssin hyväksymää sisäpiiriohjetta. Sisäpiirisäännöt kieltä-

vät listayhtiön hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai muu johtotehtävissä toimiva henkilön toteuttamasta omaan tai kol-

mannen lukuun liiketoimia Yhtiön osakkeilla ja vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla tai 

muilla rahoitusvälineillä 30 vuorokauden ajan ennen Yhtiön tulosjulkistusta (niin sanottu suljettu ikkuna).
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Yhtiön sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja tilintar-

kastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Lisäksi pysyvään sisäpiiriin kuuluvat määrättyinä sisäpiiriläisinä johtoryh-

män 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.

Yhtiön hallituksen ja johtohenkilöiden oikeudenkäyntejä koskeva lausunto

Yhtiön käsityksen mukaan tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä kukaan edellä esitellyistä Yhtiön hallituksen tai joh-

toryhmän jäsenistä taikka Yhtiön toimitusjohtaja ei ole viiden viimeisen vuoden aikana:

a. saanut tuomiota, joka liittyy petollisiin rikoksiin tai rikkomuksiin;

b. ollut johtavassa asemassa, kuten kuulunut ylempään johtoon tai ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen 

jäsenenä missään yhtiössä sen konkurssin, yrityssaneerauksen tai selvitystilan aikana taikka niitä edel-

tävänä aikana lukuun ottamatta Hannu Savisaloa, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana kon-

kurssiin 26.3.2013 asetetussa Idem Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä konkurssiin 10.5.2013 asetetussa Clas-

siclLive Oy:ssä, konkurssiin 10.8.2017 asetetussa Dunsit Oy:ssä ja yrityssaneerauksessa olevassa Savcor 

Group Oy:ssä ja Iikka Savisaloa, joka on toiminut hallituksen puheenjohtajana edellä mainitussa Dunsit 

Oy:ssä ja hallituksen jäsenenä edellä mainitussa Idem Oy:ssä ja Savcor Group Oy:ssä; tai

c. ollut julkisten oikeus- tai valvontaviranomaisten (mukaan lukien nimetyt ammattialajärjestöt) syytteen 

ja/tai määräämien seuraamusten kohteena, lukuun ottamatta Ville Parpolaa, jonka osalta Helsingin ho-

vioikeus on 23.6.2016 antamassaan tuomiossa hylännyt kaikki Parpolaan kohdistuneet syytteet ja päät-

tänyt, että Parpola ei ole syyllistynyt arvopaperimarkkinoita koskevaan tiedottamisrikokseen toimies-

saan vuosina 2005 ja 2006 Cencorp Oyj:n lakiasiainjohtajana ja hallituksen sihteerinä (Rekisteröintiasia-

kirjan päivämääränä tuomio on lainvoimainen ja lopullinen eikä siitä voida enää valittaa), eikä tuomiois-

tuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä 

tai hoitaa minkään yhtiön liiketoimintaa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä 

Yhtiön henkilöstön määrä tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä on 17 henkilöä. Yhtiön henkilöstön määrä 31.12.2017

päättyvän tilikauden lopussa oli 18 henkilöä.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön henkilöstön määrät merkittyjen raportointikausien lopussa Suomessa ja ulko-

mailla: 

Henkilöstö raportointikauden lopussa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016 31.12.2015

Suomessa 17 19 17 19

Ulkomailla 0 1 1 1

Yhteensä 17       20 18 20
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Henkilöstön kannustinjärjestelmät

Yhtiöllä on palkkaan perustuva bonusjärjestelmä johdon lisäksi muulle Suomen henkilöstölle. Yhtiön hallitus päättää bonus-

järjestelmän soveltamisesta vuosittain. Lisäksi Yhtiö käyttää kannustinjärjestelmissään aktiivisesti optioita sekä kannustaa 

Yhtiön johtoa sekä työntekijöitä sijoittamaan harkitusti Yhtiön osakkeisiin.

Bonusjärjestelmään sisältyvien palkkioiden maksaminen on sidottu sekä Yhtiön liiketoiminnan että henkilön vastuualueen 

tavoitteiden toteutumiseen. Lisäksi käytetään prosesseihin, henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja projekteihin liittyviä mittareita.

Osa Yhtiön henkilöstöstä kuuluu Yhtiön optio-ohjelmaan 2015. Optio-ohjelman sisällöstä on tarkempaa tietoa kohdassa 

”Valoen osakkeita koskevia keskeisiä tietoja – Osakkeet ja osakepääoma - Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin”.

OSAKKEENOMISTAJAT

Suurimmat osakkeenomistajat

Yhtiön rekisteröity osakepääoma on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 80.000,00 euroa ja Yhtiön rekisteröity osak-

keiden lukumäärä on yhteensä 5.269.436 osaketta. Yhtiöllä on yksi (1) osakelaji ja kaikilla Yhtiön osakkeilla on yhtäläiset 

oikeudet. Yhtiön osakasluettelossa oli 30.9.2017 yhteensä 7.343 osakkeenomistajaa ja 31.12.2017 yhteensä 7.061 osakkeen-

omistajaa. 

Yhtiön suurimman omistajan yrityssaneerauksessa olevan Savcor Group Oy:n suora omistusosuus oli 31.12.2017 Yhtiön 

kaikista osakkeista noin 25,6 prosenttia ja niiden tuottamista äänistä noin 28,3 prosenttia. Lisäksi Savcor Group Oy:n täysin 

omistaman tytäryhtiön Savcor Invest B.V:n omistusosuus oli 31.12.2017 noin 2,1 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 

2,3 prosenttia niiden tuottamista äänistä. Yhtiö ei ole suoraan tai välillisesti Savcor Group Oy:n määräysvallassa. Savcor 

Group Oy ei enää kuulu Hannu ja Iikka Savisalon perheiden määräysvaltaan. Savcor Invest B.V. on yrityssaneerauksessa 

olevan Savcor Group Oy:n täysin omistama tytäryritys, joka kuuluu Hannu ja Iikka Savisalon perheiden määräysvaltaan 

Hannu ja Iikka Savisalon hallituksen jäsenyyksien johdosta.

Yhtiön toiseksi suurimman osakkeenomistajan Hannu ja Iikka Savisalon perheiden lähipiiriin kuuluvan Savcor Communica-

tions Pty Ltd:n suora omistusosuus 31.12.2017 Yhtiön kaikista osakkeista oli noin 12,6 prosenttia ja niiden tuottamista äänistä 

noin 13,9 prosenttia.  

Suurimpien omistajien listassa ei ole huomioitu muun muassa niitä muutoksia, jotka toteutuisivat, mikäli kohdassa ”Valoe ja 

sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset” kuvattujen vaihtovelkakirjalainojen tai niihin liittyvien war-

ranttien nojalla merkittäisiin Yhtiön osakkeita.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat per 31.12.2017. Tiedot perustuvat Euroclear Finland 

Oy:n ylläpitämään omistajaluetteloon merkittyyn omistukseen. 

Osakkeenomistaja Osakkeita / ääniä Osuus Osakkeista, %
Osuus äänistä, %*

Savcor Group Oy 1.351.282 25,6 28,3

Savcor Communications Pty Ltd 666.667 12,6 13,9
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Gaselli Capital Oy 425.000 8,1 8,9

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö 

Etera 318.370 6,0 6,7

Savcor Invest B.V. 109.375 2,1 2,3

Nordea Bank AB (publ) Suomen 

sivuliike, hallintarek. 38.954 0,7 0,8

Svenska Handelsbanken AB 35.551 0,7 0,7

SCI-Invest Oy 34.354 0,7 0,7

Salmela Veijo 32.000 0,6 0,7

Kannisto Pertti 30.069 0,6 0,6

*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 osakkei-

den määrässä 31.12.2017 jälkeen. Tämän Rekisteröintiasiakirjan 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 Osakkeita / äänia Osuus Osakkeista, % Osuus 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 Rekisteröintiasiakirjan 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. 

Yhtiö pyrkii estämään määräysvallan väärinkäyttöä Yhtiössä noudattamalla hyvää hallintotapaa koskevia säädöksiä ja ohjei-

ta. Yhtiö on ilmoittanut noudattavansa Koodia (kuten määritelty edellä tässä Rekisteröintiasiakirjassa), mutta poikkeavansa 

siitä kohdassa "Valoen yhtiöhallinto, henkilöstö ja osakkeenomistajat - Yhtiöhallinto – Yleistä" kuvatun mukaisesti 

Hallituksen jäsenistä Ville Parpola on arvioitu riippumattomaksi Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista.

Mikäli Yhtiön on tarpeen tehdä päätöksiä, joiden katsotaan olevan lähipiiriliiketoimia, asiassa mahdollisesti esteelliset halli-

tuksen jäsenet pidättäytyvät osallistumasta edellä tarkoitettuihin päätöksiin. Tarvittaessa Yhtiö myös hankkii ulkopuolista 
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asiantuntija-apua. Mahdolliset sopimukset Yhtiön ja sen lähipiiriyhtiöiden välillä tehdään markkinaehtoisesti niin sanottua 

arms' length -periaatetta noudattaen

Osakassopimukset

Yhtiön tiedossa ei ole osakkeenomistajien tai Yhtiön ja sen osakkeenomistajien välisiä Yhtiön osakkeiden omistukseen ja/tai 

äänivallan käyttöön Yhtiössä taikka muita omistukseen ja/tai äänivallan käyttöön Yhtiössä liittyviä sopimuksia tai järjestely-

jä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön osakkeiden arvoon.

Osakeannit (Osakeanti I ja Osakeanti II) 

Yhtiön hallitus on päättänyt 16.10.2017 ja 20.12.2017 jäljempänä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen liiketoiminnan 

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

kemmin käsiteltyjen Osakeantien I ja II järjestämisestä Yhtiölle itselleen (Osakeanti I) ja Yhtiön merkittäville velkojille (Osa-

keanti II).

Osakkeenomistajien oikeudet

Yleistä

Suomen osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien oikeuksia voidaan osakeyhtiössä muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä muut-

tamalla. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksen päätöstä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmas-

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

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

jisten 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 poikkeami-

seen. 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 yhtiöjärjestyk-

sessä on määrätty, että varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun 

mennessä. Yhtiökokous pidetään Yhtiön kotipaikassa tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä. 
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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 internetsivuilla aikaisin-

taan 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 ko-

kouskutsu 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.

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 mu-

kaan määräenemmistöä edellyttävään päätökseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä ja yhtiö-

kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai Valoen yh-

tiöjärjestyksessä ole asetettu tiettyä edustettuna olevien osakkeiden määrää. 

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

sen 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 yhtiö-

kokouksessa, 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 äänioi-
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keuttaan, hänen tulee rekisteröidä osakkeet väliaikaisesti omiin nimiinsä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakas-

luetteloon 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 osingonja-

osta päätöksellä, jossa määrätään jaettavan osingon enimmäismäärä. Päätös on voimassa enintään seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen alkuun asti. Osingonjako tai valtuutuksen myöntäminen hallitukselle edellyttää osakkeenomistajien enem-

mistöpäätöstä 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 osa-

keyhtiön 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 vararahas-

tosta 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 mak-

sukyvyttömyyden. 

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.

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 jaka-

matta jätettävät määrät ja kyseessä olevan tilikauden aikana mahdollisesti maksetut aikaisemmat osingot. Tällä tavalla jaet-

tava osinko ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka on ilman velkojien suostumusta mahdollista jakaa, ja se saa olla enintään 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 väli-

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

kattamiseksi kohdassa "Valoen Osakkeita koskevia keskeisiä tietoja – Osakkeet ja osakepääoma - Osakepääoman alentaminen" kuvatus-

ti 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 kohdeyh-

tiön osakkeiden äänimäärästä (tarjousvelvollisuusraja) sen jälkeen, kun kohdeyhtiön osake on otettu kaupankäynnin koh-

teeksi 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 voimas-

saoloaikana, ei velvollisuutta tehdä pakollinen ostotarjous kuitenkaan synny. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylitykseen johta-

neet 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 ää-

niosuuden. Jos tarjousvelvollisuusrajan ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpi-

teestä, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny ennen kuin tarjousvelvollisuusrajan ylittänyt osakkeenomistaja

hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos tarjousvelvolli-

suusrajan ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen julkisen osto-

tarjouksen kohdeyhtiöstä, ei velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin toimiminen rajoittuu 

yksinomaan julkisen ostotarjouksen tekemiseen.

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

kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä luopuu tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta luovuttamalla koh-

deyhtiön osakkeita tai muutoin vähentämällä ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Vapautuakseen tarjousvelvollisuudesta tarjous-

velvollinen ja tämän kanssa yksissä tuumin toimivat henkilöt eivät saa tänä aikana käyttää kohdeyhtiössä äänivaltaa. Tar-

jousvelvollisen on lisäksi julkistettava tieto aikeestaan luopua tarjousvelvollisuusrajan ylittävästä ääniosuudesta tarjousvel-

vollisuuden syntymistä koskevan tiedon julkistamisen yhteydessä. Tieto ääniosuuden vähentymisestä alle tarjousvelvolli-

suusrajan on julkistettava välittömästi.

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

västä hinnasta lunastamaan muiden osakkeenomistajien osakkeet (lunastusoikeus). Lisäksi osakkeenomistajalla, jonka osak-

keet voidaan lunastaa edellä kuvatulla tavalla, on vastaavasti oikeus vaatia enemmistöomistajalta osakkeidensa lunastamista 

(enemmistöomistajan lunastusvelvollisuus).
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Omat osakkeet

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

kokous voi myös määräajaksi, julkisessa osakeyhtiössä enintään 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 prosenttia omista osakkeistaan suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta. Omat osakkeet eivät anna yhtiölle osakkeisiin 

liittyviä osinko- tai muita oikeuksia. 

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiön hallussa on 406.992 kpl 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 osak-

keiden 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 yh-

teenlasketusta äänimäärästä tai sitä vastaavan tosiasiallisen vaikutusvallan yhtiössä.

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

tusteollisuusyritys. 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 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 
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vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön 

osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle.
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VALOEN LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA 

Seuraavat tiedot tulee lukea yhdessä alla mainittujen Valoen tilinpäätösten 2016 ja 2015 (31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 

tilintarkastuslausunto on annettu vain Valoe Oyj:n tilinpäätöksestä eikä konsernitilinpäätöksestä ole annettu tilintarkastus-

lausuntoa, 31.12.2016 päättyneen tilikauden osalta myös konsernitilinpäätös on tilintarkastettu) sekä alla mainitun tilintar-

kastamattoman 30.9.2017 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksoa koskevan osavuosikatsauksen kanssa sekä 

tässä Rekisteröintiasiakirjassa esitettyjen Valoen valikoitujen taloudellisten tietojen kanssa. Tässä Rekisteröintiasiakirjan 

luvussa esitettävät tiedot perustuvat tietoihin, jotka Valoella on käytettävissään Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä sekä 

kyseisten tietojen perusteella tehtyihin arvioihin. Ellei toisin ole mainittu, tässä luvussa esitetyt tilinpäätös- ja muut taloudel-

liset tiedot perustuvat Valoen tilinpäätöksiin.

Seuraavassa tarkastelussa esitetään tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Sijoittamis-

ta harkitsevia kehotetaan perehtymään tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdissa ”Riskitekijät” ja ”Tärkeitä tietoja – Tulevaisuutta 

koskevat lausumat” esitettyihin tärkeisiin tekijöihin, joiden takia tulevaisuudessa toteutuvat tulokset voivat poiketa olennaises-

ti kuvatuista tai esitetyistä tulevaisuutta koskevista lausumista.

KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA

Jäljempänä esitettävissä taulukoissa on esitetty eräitä Valoen taloudellisia tietoja Yhtiön 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä 

tilikausilta sekä 30.9.2017 ja 30.9.2016 päättyneiltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksoilta. Tässä esitettävää yhteenve-

toa on tarkasteltava yhdessä jäljempänä kappaleessa ”Valoen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” esitettävien tietojen 

sekä viittaamalla tähän Rekisteröintiasiakirjaan liitettyjen Valoen konsernitilinpäätösten 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä 

tilikausilta (31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei ole annettu tilintarkastuslausuntoa, 31.12.2016 päättyneen tilikauden kon-

sernitilinpäätös on tilintarkastettu) sekä tilintarkastamattoman osavuosikatsauksen 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän (9) kuu-

kauden raportointijaksolta kanssa. 

Valoen tilintarkastajat ovat tarkastaneet Yhtiön kirjanpidon, tilinpäätökset ja hallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 

Yhtiön 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta. Tilintarkastuskertomus 31.12.2015, joka sisältyy Valoen vuosikerto-

mukseen tilikaudelta 2015 ja jonka osalta tilintarkastajat eivät ole antaneet tilintarkastuslausuntoa konsernitilinpäätöksestä

eikä siten konsernitilinpäätöstä voida pitää tilintarkastettuna, ja erillisenä annettu tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päätty-

neeltä tilikaudelta on liitetty tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla, kuten tämän Rekisteröintiasiakirjan kappaleesta 

”Luettelo Esitteeseen viittaamalla liitetystä aineistosta” käy ilmi. Valoen konsernitilinpäätökset 31.12.2016 ja 31.12.2015 päätty-

neiltä tilikausilta on laadittu IFRS:n mukaisesti. Tuloslaskelmat on esitetty toimintokohtaisina.

Yhtiön tilintarkastuskertomus 31.12.2016 sisältää seuraavat maininnat:

"Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kohtaan Toiminnan jatkuvuus - laadintaperiaatteen sovel-

tuvuus ja liitetiedon 29 Rahoitusriskien hallinta -kappaleisiin. Kuten edellä mainituista kohdista ilmenee, yhtiön rahoitustilanne on ollut 

tilikauden 2016 aikana ja lopussa erittäin kireä ja maksuvalmius heikko. Liitetietojen 23 ja 24 mukaan konsernilla oli tilinpäätöshetkellä 

erääntyneitä velkoja 5,0 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta on ollut negatiivinen tilikausilla 2015 ja 2016.

Toimintakertomuksessa ja liitetietojen kohdassa Toiminnan jatkuvuus -laadintaperiaatteen soveltuvuus esitetyn arvion perusteella yhtiön 

johto ja hallitus katsovat, että tilinpäätös on ollut asianmukaista laatia toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Arvio perustuu siihen, että 
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yhtiö on pystynyt parantamaan rahoitustilannettaan vuoden 2017 aikana uusilla lainoilla ja järjestelemällä uudelleen olemassa olevia 

lainoja erääntymään vuoden 2018 puolella. Mikäli Danske Bankin 30.9.2017 erääntyvää n. 0,7 miljoonan euron lainaa ei voida yhtiön 

kassavirralla tai muulla rahoituksella maksaa kokonaan, yhtiö uskoo pystyvänsä lyhentämään lainaa kassavirrallaan niin, että sitä voi-

daan jatkaa. Lisäksi yhtiö on päättänyt, ettei se käynnistä toimitusprojektejaan täydellä teholla, ennen kuin toimitussopimusten mukainen 

projektien erityisrahoitus on yhtiön käytettävissä.

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden olettamalla. Toiminnan jatkuvuus riippuu yhtiön liiketoiminnan ja sen rahavirtojen 

kehityksestä ja siitä, että yhtiö kykenee sopimaan erääntyneiden lainojen ja muiden erääntyneiden velkojen maksusta velkojiensa kanssa. 

Käsityksemme mukaan edellä mainittuihin seikkoihin liittyy sellaista olennaista epävarmuutta, joka antaa merkittävää aihetta epäillä 

Valoe Oyj:n kykyä jatkaa toimintaansa.

Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota siihen, että konsernitaseeseen sisältyy kehittämismenoja yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. Edellisessä 

kappaleessa kuvatulla tavalla yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa saattaa liittyä merkittävää epävarmuutta, minkä johdosta kehittämisme-

nojen arvostukseen liittyy epävarmuutta.

Lausuntoamme ei ole mukautettu edellä mainittujen seikkojen osalta.

Muut seikat

Tilikauden 2015 osalta emme pystyneet antamaan lausuntoja konsernitilinpäätöksestä tai toimintakertomuksen konsernitilinpäätöstä 

koskevista tiedoista. Vuoden 2015 toimintakertomuksessa mainituista syistä johtuen Pekingin tytäryhtiön liiketapahtumista ei ollut 

pidetty kirjanpitoa, emmekä siksi pystyneet varmentumaan Kiinan tytäryhtiön saamisten, pankkitilin tai velkojen oikeellisuudesta. Emme 

pystyneet hankkimaan tilintarkastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä, joten 

emme ota kantaa konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöstä koskeviin vertailutietoihin vuodelta 2015."

--

"Osavuosikatsaus ajalta 1.1.–30.6.2016

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten toteamme, että yhtiö päätti peruttaa tilinpäätöksen 2016 laadinnan yhtey-

dessä Etiopian projektista tuloutetun osuuden myyntituotoista ja niitä vastaavista kuluista emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksissä. 

Tämä seikka tulee ottaa huomioon arvioitaessa ajalta 1.1.–30.6.2016 laaditun konsernin osavuosikatsauksen säännösten mukaisuutta.

Huomautus

Yhtiön oma pääoma on tilinpäätöksessä negatiivinen. Käsityksemme mukaan yhtiön hallitus ei ole tehnyt viipymättä osakepääoman 

menettämisestä osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta."

Valoen tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta, jonka osalta tilintarkastuslausuntoa ei edellä mainitusti 

ole annettu konsernitilinpäätöksen osalta, sisältää seuraavat maininnat:  
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"Lausunnon antamatta jättäminen konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksen konsernitilinpäätöksen tiedoista 

Lausunnon antamatta jättämisen perusteluissa kuvattujen seikkojen merkittävyydestä johtuen emme ole pystyneet hankkimaan tilintar-

kastuslausunnon perustaksi tarpeellista määrää tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Näin ollen emme anna lausuntoa 

konsernitilinpäätöksestä emmekä toimintakertomuksesta siltä osin kuin toimintakertomus koskee konsernitilinpäätöstä.  

Huomautus

Hallituksen osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyy Valoen esittämään korvausvaateeseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus. 

Edelleen toimintakertomuksen kohdassa ”Taloudellinen kehitys” on esitetty korvausvaateen ja sen perusteena olleiden kustannusten 

kirjanpidollista käsittelyä tilikaudella 2015. 

Osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015 sisältyvä korvausvaatimukseen perustuva 0,7 miljoonan euron tuloutus ei käsityksemme mukaan 

ole IFRS:n mukainen. Lisäksi toimintakertomuksessa esitetty vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä kirjattu Pekingin tytäryhtiön vero-

käsittelystä johtuva 0,7 miljoonan euron kulu olisi asiakokonaisuus huomioiden pitänyt sisältyä osavuosikatsaukseen 1.1.–30.6.2015. 

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n 2 momenttiin viitaten huomautamme, että osavuosikatsausta ajalta 1.1.–30.6.2015 ei käsityk-

semme mukaan ole laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. 

Tietyn seikan painottamista koskeva lisätieto

Haluamme kiinnittää huomiota toimintakertomuksen Riskienhallinta, Riskit ja Epävarmuustekijät sekä liitetieto 29 Rahoitusriskien 

hallinta -kappaleisiin. Kuten edellä mainituista kohdista ilmenee, yhtiön rahoitustilanne on erittäin kireä.  Yhtiön rahoitus- ja vakuusjär-

jestelyt ovat keskeneräiset ja 12 kuukauden rahoituksen riittävyyteen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittäviä riskejä."

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus -olettamalla. Tilinpäätöksen omaisuuserien kirjanpitoarvoja voidaan joutua 

muuttamaan, jos toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä ei pystytä turvaamaan.

Yhtiön johto katsoo sillä tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä käytettävissä olevien Yhtiön rahoitusvaihtoehtojen, 

liiketoimintasuunnitelman sekä Yhtiöllä olevien vaihtoehtoisten suunnitelmien johdosta, että Yhtiöllä on riittävät perusteet 

jatkuvuuden periaatteen noudattamiseksi Yhtiön liiketoiminnassa. Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuutta ja vaihtoehtoja Yhtiön 

toiminnan rahoittamiselle sekä niihin liittyviä riskejä on kuvattu edellä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Riskitekijät".

Konsernin laajan tuloslaskelman tietoja toimintokohtaisesti esitettyinä

Konserni raportoi vuodesta 2014 alkaen sen lopetettuun elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoimintaan liittyvät talou-

delliset tuloslaskelman tunnusluvut lopetettujen toimintojen yhteydessä. Elektroniikkateollisuuden automaatioliiketoiminta

siirrettiin 17.9.2014 tytäryhtiö Cencorp Automation Oy:lle, jonka osakekanta myytiin kahdessa erässä FTTK Company Limi-

tedille.          

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 päätty-

neen yhdeksän (9) kuukauden vertailuluvuista on Etiopian projektin tulosvaikutus poistettu kokonaan.
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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 tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu

tilintarkastamaton 

(tilintarkastuslau-

suntoa 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

Tuotekehityskulut -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 tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu

tilintarkastamaton 

(tilintarkastuslausun-

toa ei annettu)

Varat

Liikearvo 441 441 441 441

Muut pitkäaikaiset varat yh-

teensä 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



67

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 tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu

tilintarkastama-

ton (tilintarkas-

tuslausuntoa ei 

annettu)

Voitto/tappio ennen veroja -3.964 3.042 1.291 -4.822

Oikaisut:

Poistot 999 778 1.111 696

Myyntivoitot/tappiot pysyvistä vastaavista 0 -7.074 -7.082 0

Realisoitumattomat kurssivoitot/tappiot -12 -11 4 -311

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 liiketoimintayk-

siköiden 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
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Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Seuraavat tunnusluvut koskevat jatkuvia liiketoimintoja ellei toisin mainita.

30.9.2017 30.9.2016 2016 2015

IFRS tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu

tilintarkastamaton 

(tilintarkastuslau-

suntoa ei annettu)

Liikevaihto, 1.000 euroa
469 471 553 699

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

Rahoitusomaisuusarvopaperit ja pank-

kisaatavat, 1 000 euroa 21 4 3 31

Nettovelkaantumisaste, % 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 lukumää-

rä 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 
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Osakekohtaiset tunnusluvut

Seuraavassa taulukossa tulos/osake on jatkuvista toiminnoista. Yhtiön osakekohtaiset tunnusluvut on myös vertailukausien 

osalta ilmoitettu laskettuna osakkeiden lukumäärän vähentämisen (rekisteröity 17.6.2017) jälkeisellä määrällä (ennen osak-

keiden yhdistämistä ollut määrä on kerrottu 200:lla)

30.9.2017 30.9.2016 2016 2015

IFRS tilintarkastamaton tilintarkastamaton tilintarkastettu

tilintarkastamaton 

(tilintarkastuslau-

suntoa ei annettu)

Tulos/osake, laimentamaton, 

euroa -0,87 0,75 0,32 -1,0

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

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste (%):

Oma pääoma yhteensä  x 100

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaisuusaste (%):

Korollinen vieras pääoma - rahat, pankkisaamiset 

ja rahoitusomaisuusarvopaperit x 100

Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus

Osakekohtainen tulos (EPS):

Tilikauden tulos emoyrityksen omistajalle

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä (keskimäärin)

Osakekohtainen oma pääoma:

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma 

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Toimintaympäristö ja liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia yleisiä tekijöitä

Tätä kohtaa luettaessa sijoittajia kehotetaan kiinnittämään huomiota myös kokonaisuudessaan tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kappaleeseen ”Riskitekijät”.

Toimintaympäristö

Vuonna 2017 Valoe toimi maailmanlaajuisilla puhtaan energian markkinoilla. Valoen ensisijaisena tavoitteena on pyrkiä

saavuttamaan kriittinen massa aurinkovoimaloiden sekä niiden infrastruktuurin toimittajana. Tähän infrastruktuuriin kuu-

luvat ainakin energiavarastot sekä älykkäät jakeluverkot, joita Yhtiö suunnittelee tarjoavansa yhdessä näihin teknologioihin 

erikoistuneiden yritysten kanssa. Valoe on myös kiinnostunut vedyn sekä polttokennojen mahdollisuuksista niillä alueilla,

joilla ei ole luotettavaa jakeluverkkoa. Vaikka Valoe ei rajaakaan pois mitään markkina-alueita, on sen toiminnan merkittävin 
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fokus kehittyvissä maissa, joissa sähkönkulutus kasvaa vielä länsimaitakin nopeammin. Valoe pyrkii löytämään vahvan 

aseman teknologian kehittäjänä ja kaupallistajana eikä niinkään massavalmistajana tai voimalaitoksia rakentavana projekti-

organisaationa. 

Valoe jakaa näkemyksen siitä, että maailmassa käytettävästä energiasta jatkuvasti kasvava osa tullaan kuluttamaan sähkön 

muodossa. Sähkö tullaan tuottamaan enenevässä määrin auringolla. Myös yösähkö sekä auringottomien kausien sähkö voi-

daan jatkossa varastointitapojen kehittyessä tuottaa erittäin kilpailukykyisesti auringolla. Valoe uskoo myös energiamarkki-

nan murrokseen siten, että perinteiset energiayhtiöt eivät automaattisesti tule hallitsemaan tulevaisuuden energiamarkkinoi-

ta. Tällaisessa murroksessa Valoe pyrkii löytämään sopivia rakoja, joissa on riittävä markkinapotentiaali toteuttaa merkittä-

vää kasvua yhdessä partnerien kanssa. Vielä ei ole selvää, minkälainen toimintaympäristö on tulevaisuudessa, joten Yhtiön 

joustava toimintatapa ja ketteryys mm. tuotekehityksessä, myynnissä sekä päätöksenteossa tulevat olemaan Valoen merkit-

tävä menestystekijä. Energiamarkkina tulee Valoen näkemyksen mukaan jatkossakin vaatimaan merkittäviä pääomia. Valoe 

tuleekin jatkossa tarvitsemaan uusia partnereita myös projektipääomanhankinnassa. 

Sähkön tuotantokustannus tulee jatkossakin olemaan merkittävin ajuri kilpailevien teknologioiden tavoitellessa markkina-

osuuksia. Aurinkosähköstä puhuttaessa sähkön tuotantohintaan vaikuttavat mm. säteilymäärä, hyötysuhde, investoitava 

pääoma, korkokanta sekä käyttöikä. Valoe voi tuotekehityksessään vaikuttaa ainoastaan hyötysuhteeseen, investoitavaan 

pääomaan sekä järjestelmän käyttöikään. Näiden kolmen parametrin oikeanlainen optimointi mahdollistaa sähköntuotannon 

edullisen hinnan. Valoen on menestyäkseen pystyttävä optimoimaan kyseinen yhtälö muita paremmin. Valoe uskoo piiri-

korttiin perustuvan virranjohdatustekniikan antavan sille erinomaiset mahdollisuudet onnistua tässä tehtävässä.     

Liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat merkittävät tekijät

Valoen seuraavien vuosien tulokseen vaikuttaa merkittävästi Valoen kyky solmia valmistuspartnerisopimuksia suunnitellus-

ti ja toteuttaa partnerien kanssa solmitut teknologiansiirtoprojektit kannattavasti. Lisäksi Valoen täytyy pystyä valmistamaan 

sen partnereilleen tarjoamansa avainkomponentit kilpailukykyiseen hintaan. Valoen partnereiden menestys on tärkeää Valo-

en menestymisen kannalta. Riittävän rahoituksen saaminen siten, että projektit voidaan toimittaa ilman kompromisseja,

vaikuttaa myös suoraan Valoen lähivuosien kannattavuuteen. Rahoituksen riittävyys on ollut merkittävin vaikuttaja siihen,

ettei Yhtiö vielä vuonna 2016 päässyt operatiivisesti positiiviseen tulokseen.

Aurinkoenergia on yksi maailman nopeimmin kasvavista toimialoista. Alalla vallitsee myös aggressiivinen hintakilpailu eri 

valmistajien ja teknologioiden välillä. Aurinkovoimaloiden investointikustannukset ovat viime vuosina laskeneet merkittä-

västi. Yhtiön menestyksen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että sen tuotantoteknologia pysyy hintakilpailukykyisenä myös 

lähitulevaisuudessa. Valoen valtavirtavalmistajista poikkeava aurinkopaneelin tekninen toteutustapa avaa Yhtiölle mahdol-

lisuuksia, mutta luo myös riskejä liittyen teknologian toimivuuteen, kilpailukykyyn ja hyväksyttävyyteen markkinoilla. 

Viimeaikaiset tilikauden 2016 jälkeiset tapahtumat

Osakeanti Yhtiölle itselleen 

Yhtiön hallitus päätti 25.4.2017 Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen sille 24.5.2016 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä 

86.000.000 Yhtiön uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön 

muut osakkeet ja tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Osakeanti to-

teutettiin Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen 19.4.2017 hyväksytyn ja edellä kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liike-

toiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset" kuvatun Järjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukai-

sesti. Välittömästi uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen Yhtiöllä oli ennen osakkeiden yhdistämistä 

kaikkiaan 948.472.136 osaketta, joista yhteensä 86.000.000 oli Yhtiön hallussa.
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Osakkeiden yhdistäminen (reverse split)

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 14.6.2017 vähentää Yhtiön osakkeiden lukumäärää uusia osakkeita luovuttaen ja omia 

osakkeita lunastaen siten, että Yhtiö luovutti 16.6.2017 järjestelypäivänä vastikkeetta enintään 1.600.000 Yhtiön uutta osaketta 

siten, että kaikkien Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärä arvo-osuustilikohtaisesti on jaollinen 

luvulla 200. Yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden lukumäärän saattamiseksi jaolliseksi luvulla 200 tarvittiin 

415.064 osaketta, joka oli maksuttomana järjestetyn osakeannin lopullinen osakkeiden määrä. Osakeannin jälkeen Yhtiön 

osakkeiden lukumäärä oli 948.887.200 osaketta 16.6.2017. Edelleen Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.6.2017 päätöksen 

mukaisesti Yhtiö lunasti 16.6.2017 edellä tarkoitetun osakeannin yhteydessä jokaiselta osakkeenomistajalta vastikkeetta osa-

kemäärän, joka määräytyi lunastussuhteen 200/1 mukaisesti eli yhteensä 944.142.764 Yhtiön osaketta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.6.2017 päätöksen mukaisesti Yhtiön hallitus mitätöi 17.6.2017 Yhtiön haltuun 

16.6.2017 tulleet 944.142.764 osaketta. 

Mitätöintipäätöksen jälkeen Yhtiön osakkeiden lukumäärä oli 4.744.436 osaketta ja on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivä-

määränä yhteensä 5.269.436 osaketta.

Osakeanti I:n järjestäminen

Yhtiön hallitus päätti 16.10.2017 Yhtiön ja Bracknor Investmentin välisen 19.4.2017 hyväksytyn ja edellä kohdassa "Valoe ja 

sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset" kuvatun Järjestelyn nojalla yhteensä enintään 2.570.825 Yhti-

ön uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja 

tuottavat niiden rekisteröinnistä alkaen samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet. Osakeanti toteutetaan edellä 

mainitun Järjestelyn osittaiseksi toteuttamiseksi rahoitusjärjestelyn ehtojen mukaisesti.

Yhtiö merkitsi 16.10.2017 yhteensä 525.000 sille Osakeanti I:ssa annettua osaketta. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 

18.10.2017. Edelleen 44.000 merkittyä uutta osaketta on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla 

Yhtiön muiden osakkeiden kanssa 31.10.2017 ja 363.414 merkittyä uutta osaketta 5.12.2017. Loppujen Osakeanti I:ssa merkit-

tyjen uusien osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle tullaan hakemaan viipymättä viimeistään Esitteen 

julkistamisen jälkeen.

Osakeanti I:n pääasialliset ehdot on kuvattu Finanssivalvonnan tämän Rekisteröintiasiakirjan kanssa samana päivänä hyväk-

symässä 18.1.2018 päivätyssä erillisessä arvopaperiliitteessä sekä Yhtiön 16.10.2017 julkistamassa pörssitiedotteessa. 

Osakeanti II:n järjestäminen

Yhtiön hallitus päätti 20.12.2017 Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen sille 28.11.2017 antamien valtuutusten nojalla osakean-

nin järjestämisestä lisäpääoman keräämiseksi ja Yhtiön taseaseman vahvistamiseksi ja siten Yhtiön taloudellisten toiminta-

edellytysten parantamiseksi. Osakeannissa tarjottiin enintään 10.000.000 Yhtiön uutta osaketta merkittäväksi Yhtiön kaikille 

sellaisille velkojille, joilla on merkintähetkellä Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan suuruudeltaan yhteensä vähintään 

25.000 euron riidaton saatava Yhtiöltä. Merkintähinta voitiin maksaa rahana tai kuittaamalla merkintähinta velkojilla Yhtiöl-

tä olevia saatavia vastaan. Yhtiön tavoitteena oli kerätä Osakeannissa II enintään 1,8 miljoonaa euroa uutta rahaa. Uusien 

osakkeiden merkintähinta oli rahana maksettavan merkintähinnan osalta 0,98 euroa ja kuittaamalla maksettavan merkintä-

hinnan osalta 1,18 euroa. Osakeannissa II merkittiin yhteensä 8.721.077 uutta osaketta. Yhtiö keräsi Osakeannissa II uutta 

rahaa 0,86 miljoonaa euroa ja velkoja korkoineen kuitattiin yhteensä 9,3 miljoonan euron arvosta. 
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Osakeanti II:n pääasialliset ehdot on kuvatut Finanssivalvonnan tämän Rekisteröintiasiakirjan kanssa samana päivänä hy-

väksymässä 18.1.2018 päivätyssä erillisessä arvopaperiliitteessä sekä Yhtiön 20.12.2017 julkistamassa pörssitiedotteessa. 

Taloudellinen asema

Tätä kohtaa luettaessa sijoittajia kehotetaan kiinnittämään huomiota myös kokonaisuudessaan tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kappaleeseen ”Riskitekijät”.

Yksityiskohtaiset tiedot Yhtiön varoista ja vastuista sekä toiminnan tuloksesta ja siinä tapahtuneista muutoksista 31.12.2016

ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta ilmenevät Yhtiön tilinpäätöksistä, jotka on liitetty tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaa-

malla. Yksityiskohtaiset tiedot Yhtiön varoista ja vastuista sekä toiminnan tuloksesta ja siinä tapahtuneista muutoksista 

30.9.2017 päättyneellä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksoilla ja 30.9.2016 päättyneellä yhdeksän (9) kuukauden vertai-

luraportointijaksolla ilmenevät Yhtiön tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2017, joka on liitetty tähän 

Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla. Luettelo tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla liitetystä aineistosta on tämän Re-

kisteröintiasiakirjan kohdassa ”Luettelo Esitteeseen viittaamalla liitetystä aineistosta”.

Yhtiö ilmoitti 10.5.2016 myyneensä omistamiensa Kiinan yhtiöiden osakkeet ja niihin liittyvät velat ja vastuut lukuun otta-

matta tilavuokratakausta, korkeintaan 0,65 miljoonaa euroa, Savisalon perheen lähipiiriin kuuluvalle Savcor Tempo Oy:lle. 

Pekingin tytäryhtiön varat oli kokonaisuudessaan alaskirjattu Valoe-konsernin taseesta jo vuosina 2014 ja 2015, mutta netto-

velat, yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, olivat taseessa kokonaisuudessaan vielä myyntihetkellä. Toteutettu järjestely pa-

ransi Valoe-konsernin konsernitulosta noin 7,1 miljoonalla eurolla ja vähensi nettovelkoja noin 3,9 miljoonalla eurolla.

Yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson 1.1.–30.9.2017 päättyessä konsernin rahavarat olivat 0,02 miljoonaa euroa ja tili-

kauden 1.1.–31.12.2016 päättyessä 0,003 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ollut käyttämätöntä vientilimiittiluottoa tai pankkita-

kauslimiittiä yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson 1.1.–30.9.2017 päättyessä eikä tilikauden 1.1.–31.12.2016 päättyessä.

MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Yhtiön rahoitusasema on tiukka eikä Yhtiöllä ole tällä hetkellä käytettävissään 

riittäviä kassavaroja 12 kuukauden ajaksi. Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Valoen alkuvuonna 2017 sopimat rahoitus-

järjestelyt kuten mm. Bracknor Investmentin kanssa kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät 

sopimukset" kuvattu järjestely, josta Yhtiö uskoo voivansa seuraavan 12 kuukauden aikana nostaa vähintään 1,0 miljoonaa 

euroa, Osakeanti II ja vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä järjestettäväksi suunniteltu osakeanti kuitenkin onnistuessaan 

mahdollistavat Yhtiön maksuvalmiuden seuraavan 12 kuukauden ajaksi. Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä 

on käsitelty tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Riskitekijät - Rahoitukseen, taloudelliseen asemaan ja omistukseen 

liittyvät riskit". 

30.9.2017 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson lopussa Valoe konsernin taseen loppusumma oli 9,5 miljoo-

naa euroa, konsernin rahavirta investointien jälkeen oli -2,7 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat 17,0 miljoonaa euroa 

(31.12.2016 14,4 miljoonaa euroa ja 31.12.2015 10,3 miljoonaa euroa). Korollisista veloista 4,3 miljoonaa euroa oli pitkäaikaisia. 

Vieraasta pääomasta korotonta oli 5,0 miljoonaa euroa (31.12.2016 5,7 miljoonaa euroa ja 31.12.2015 7,5 miljoonaa euroa), 

josta 2,1 miljoonaa euroa oli osto- ja muita lyhytaikaisia velkoja ja 2,9 miljoona euroa siirtovelkoja. Siirtovelat sisältävät 0,1 

miljoonaa euroa Tekes-lainan IFRS korko-oikaisua ja 1,3 miljoonaa euroa pääomalainojen korkoa, jota emoyhtiö ei ole oman 

pääoman riittämättömyyden vuoksi kirjannut. Konsernin myyntisaamiset olivat 0,1 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuus oli 

0,7 miljoonaa euroa.
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Valoe konsernin omavaraisuusaste oli 30.9.2017 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson lopussa ilman Yhtiöl-

lä olevia oman pääoman ehtoisia lainoja -132,5 prosenttia (30.9.2016 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson 

lopussa se oli -82,8 prosenttia). Konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 30.9.2017 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden 

raportointijakson lopussa -2,75 euroa (30.9.2016 päättyneen yhdeksän (9) kuukauden raportointijakson lopussa se oli -2,03

euroa). 

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön korollisten velkojen maturiteettijakauma 30.9.2017*:

IFRS

Lainojen lyhennykset (1.000 euroa)

Vieraan po ehtoiset 

lainat

Oman pääoman ehtoi-

set lainat 

Tuotekehityslainat 

(Tekes/EU)

Lyhennys 2017 492 0

Lyhennys 2018 1.677 11.431 594

Lyhennys 2019 1.000 500 594

Lyhennys 2020 0 0 1.414

Lyhennys 2021 0 0 594

Lyhennys 2022 0 0 297

Lyhennykset yhteensä 3.169 11.931 3.493

* Yllä olevassa lyhennystaulukossa ei ole huomioitu Osakeanti II:ssa velkoja kuittaamalla tehdyistä osakemerkinnöistä seu-

rannutta velkojen vähenemistä. Vieraan pääoman ehtoiset lainat vähenivät Osakeanti II:n seurauksena 1,1 miljoonaa euroa ja 

oman pääoman ehtoiset lainat vähenivät 7,0 miljoonaa euroa. Kuittausten jälkeen vieraan pääoman ehtoisten lainojen tulevat 

lyhennykset yllä olevassa taulukossa ovat yhteensä 2,1 miljoonaa euroa ja oman pääoman ehtoisten lainojen tulevat lyhen-

nykset yhteensä 4,9 miljoonaa euroa.

Yllä olevan lyhennysaikataulun lainamäärä poikkeaa Valoe-konsernin taseen korollisesta vieraasta pääomasta (17,0 miljoo-

naa euroa), koska konsernitaseessa oleviin lukuihin on tehty IFRS:n mukaiset oikaisut (yhteensä 1,6 miljoonaan euroa).

Yhtiön lainojen efektiivinen korkokanta oli 7,2 prosenttia p.a. 30.9.2017 päättyneellä yhdeksän (9) kuukauden jaksolla.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Yhtiön/konsernin korolliset velat per 30.9.2017:

Korolliset velat (1.000 euroa)

Laina / va-

kuudeton

Laina / va-

kuudellinen

Oman pää-

oman ehtoinen

IFRS oikaisut 

konsernissa

Konsernitase 

yhteensä

Pitkäaikaiset velat

Tuotekehityslainat 3.493 - - -527 2.966

Vaihtovelkakirjalainat 1.000 - 500 -214 1.286

Muut pitkäaikaiset lainat 0 - 0 0 0

Lyhytaikaiset velat

Vaihtovelkakirjalainat 8.245 -868 7.377
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Rahoituslaitoksilta 388 1.004 - - 1.392

Muilta 777 - 3.186 - 3.963

Korolliset velat yhteensä 5.658 1.004 11.931 -1.609 16.984

Yhtiöllä oli 30.9.2017 vieraan pääoman ehtoista pitkäaikaista rahoitusta yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tästä Innovaatiorahoi-

tuskeskus Tekesiltä rahoitusta oli yhteensä 3,5 miljoonaa euroa ja muilta lainanantajilta Vaihtovelkakirjalainan I//2017 mu-

kaista lainaa 1,0 miljoonaa euroa. Näihin rahoitussopimuksiin ei liity tavanomaisesta poikkeavia kovenantteja. Oman pää-

oman ehtoista pitkäaikaista velkarahoitusta oli yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. 

Yhtiöllä oli 30.9.2017 lyhytaikaista rahoitusta yhteensä 13,6 miljoonaa euroa. Tästä 8,2 miljoonaa euroa oli oman pääoman 

ehtoista vaihtovelkakirjalainaa (Vaihtovelkakirjalaina I/2015 ja Vaihtovelkakirjalaina I/2012), 3,2 miljoonaa euroa muuta 

oman pääomaehtoista lainaa, 0,7 miljoonaa euroa tililimiitti Danske Bank Oy:ltä ja 1,5 miljoonaa euroa muuta lyhytaikaista 

lainaa. Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Osakeanti II:ssa tehtyjen velkojen kuittausten jälkeen Vaihtovelkakirja-

lainaa I/2015 on jäljellä 2,8 miljoonaa euroa ja Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017 on jäljellä 0,65 miljoonaa euroa. Danske Bank 

Oy:n tililimiitti on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 0,6 miljoonaa euroa.

Edellä tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset" on 

kuvattu Vaihtovelkakirjalainan I/2015, Vaihtovelkakirjalainan I/2017 sekä Bracknorin Investmentin kanssa sovitun järjestelyn 

pääasialliset ehdot. 

Yhtiö on rahoittanut investointinsa joko oman pääoman ehtoisella rahoituksella tai vieraalla pääomalla.

Yhtiön rahavarat 30.9.2017 olivat yhteensä 0,02 miljoonaa euroa. Yhtiön rahavarat 31.12.2016 olivat yhteensä 0,003 miljoonaa 

euroa ja 31.12.2015 0,03 miljoonaa euroa.

ERÄITÄ MUITA TALOUDELLISIA TIETOJA

Investoinnit

Yhtiön investoinnit tilikausilla 2015–2017 ovat olleet pääasiassa tuotekehitysinvestointeja. Yhtiön bruttoinvestointien määrä 

30.9.2017 päättyneellä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolla oli 0,2 miljoonaa euroa (51,8 prosenttia liikevaihdosta) ja

30.9.2016 päättyneellä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolla 0,4 miljoonaa euroa (87,2 prosenttia liikevaihdosta). Yhti-

ön bruttoinvestointien määrä 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella oli 0,5 miljoonaa euroa (86,9 prosenttia liikevaihdosta) ja

31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 0,4 miljoonaa euroa (56,5 prosenttia liikevaihdosta).

Tutkimus ja tuotekehitys (menot)

Yhtiö on tuotekehitysstrategiansa mukaan tehnyt taseeseensa kirjanpitolain mukaisia aktivointeja. Valoen taseeseen 

30.9.2017 päättyneellä yhdeksän kuukauden ajanjaksolla aktivoidut tuotekehityskulut olivat 0,2 miljoonaa euroa eli 55,5

prosenttia Yhtiön liikevaihdosta. Jatkuvien toimintojen taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 31.12.2016 päättyneellä 

tilikaudella 0,5 miljoonaa euroa eli 85,7 prosenttia liikevaihdosta ja 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 0,3 miljoonaa euroa eli 

44,6 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi Kiinan yhtiön osakkeiden myynti kasvatti konsernin aktivoitujen tuotekehityskulujen 

arvoa 5,4 miljoonalla eurolla 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Aktivoidut tuotekehitysmenot olivat 30.9.2017 yhteensä 
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10,9 miljoonaa euroa, josta poistoa oli kirjattu 3,8 miljoonaa euroa ja poistamaton hankintameno oli 7,1 miljoonaa euroa. 

Aktivoitu tuotekehitysmeno poistetaan pääosin kymmenessä vuodessa. Aktivoidut tuotekehitysmenot 31.12.2016 päättyneel-

lä tilikaudella sisältävät 2,0 miljoonaa euroa kehitysmenoja, joista poistot aloitetaan arviolta vuoden 2017 aikana.

Yhtiön tutkimus- ja kehitysmenot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden ajanjaksolla olivat 1,2 miljoonaa euroa eli 

250,9 prosenttia, 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 1,6 miljoonaa euroa eli 289,2 prosenttia ja 31.12.2015 päättyneellä tili-

kaudella 1,1 miljoonaa euroa eli 154,2 prosenttia jatkuvien toimintojen liikevaihdosta.  

Yhtiön tuotekehityksen lähitulevaisuuden painopiste on Yhtiön kilpailuaseman kannalta merkittävien tuoteominaisuuksien 

parantamisessa: 

- Valoe Crome II on nykyisen paneelin seuraava kehitysversio. Crome II on perusrakenteeltaan Valoen nykyisen 

Crome I -aurinkopaneelin kaltainen, mutta siihen lisätään uusia paneelin kilpailukykyä parantavia ominaisuuksia, 

joiden toimivuus on todennettava.

- Valoe Chrystal on täysin uudentyyppinen paneeli, jonka komponentit ja materiaalit on saatava testattua ja sovitet-

tua tuotantomittakaavaan. Tässä paneelikonstruktiossa hyödynnetään taustavirtajohteen etuja soveltamalla ennen 

kaikkea uutta kennoteknologiaa siten, että lopputuloksena saadaan ylivoimaisen pitkäikäinen, hyötysuhteeltaan 

korkea sekä investointikustannuksiltaan kohtuullinen paneeli edullisen sähkön tuottamiseen. 

Näiden painopisteprojektien lisäksi Valoen tuotekehitys tulee seuraamaan tarkasti markkinaympäristössä tapahtuvia muu-

toksia sekä parantamaan osaamistaan energiavarastoihin, älyverkkoihin sekä polttokennoihin liittyvissä teknologioissa.

Yhtiö tulee jatkossakin kehittämään valtaosan avainteknologioistaan itse yhdessä partnereidensa kanssa. Yhtiö saattaa lisätä 

osaamistaan myös yritysostoin tai osallistumalla yhteisyrityksiin. Yhtiö pyrkii suojaamaan immateriaalioikeuksiaan eri ta-

voin siinä laajuudessa kuin se on järkevää ottaen huomioon Yhtiön liiketoiminnan laajuus, suojaamisesta aiheutuvat kustan-

nukset, immateriaalioikeuksien ja niiden suojaamisen merkitys liiketoiminnalle ja kilpailutilanteelle sekä oikeuksien valvot-

tavuusmahdollisuudet.

Osingot

Yhtiö tavoittelee tilannetta, jossa sen kassavarat mahdollistavat jatkuvan kasvun sekä kohtuullisen osingonjaon. Yhtiö priori-

soi kuitenkin toistaiseksi taloudellisen tilanteensa stabiloimista sekä tulevan kasvun varmistamista osingonjaon sijaan.

Lähipiiriliiketoimet

Valoe noudattaa osakeyhtiölain ja kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS 24) velvoitteita lähipiiriliiketoimien seurannas-

sa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyhtiö Valoe Oyj ja konsernin tytäryhtiöt. Konsernin lähipiiriin luetaan johdon avain-

henkilöinä hallituksen ja johtoryhmän jäsenet mukaan lukien toimitusjohtaja sekä henkilöt, joilla on Valoe-konsernissa huo-

mattava vaikutusvalta sekä kyseisten henkilöiden perheenjäsenet. Myös lähipiiriin kuuluvien henkilöiden määräys- tai vai-

kutusvallassa tai yhteisessä määräys- tai vaikutusvallassa olevat yhteisöt kuuluvat lähipiiriin. Konsernin lähipiiriin luetaan 

myös yhtiöt, joilla on huomattava määräysvalta Valoe-konsernissa. Alla mainittuja sekä tavanomaisia konsernin sisäisiä 

liiketoimia lukuun ottamatta Yhtiö ei ole tehnyt lähipiirinsä kanssa merkittäviä liiketoimia tai vastaavia järjestelyjä kuluvalla 

tilikaudella, 31.12.2017, 31.12.2016 tai 31.12.2015 päättyneillä tilikausilla.

Johdon palkat, palkkiot ja työsuhde-etuudet on kuvattu tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoen yhtiöhallinto, henkilös-

tö ja osakkeenomistajat – Johto – Palkat ja palkkiot”.
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Valoe-konserni on myynyt ja ostanut tavaroita ja palveluita yhtiöiltä, joissa määräysvallan antava osake-enemmistö ja/tai 

päätösvalta on konsernin lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä. Lähipiirin kanssa toteutuneet tavaroiden ja palveluiden myynnit 

perustuvat markkinahintaan.

Alla olevissa taulukoissa on kuvattu Yhtiön lähipiirin kanssa toteutuneet liiketapahtumat:

a. Tavaroiden ja palvelujen myynnit

1.000 euroa 1.1.–30.9.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Lähipiiriyhtiöt

Jatkuvat toiminnot

Savcor Group Oy ja tytäryhtiöt 2 19 40

Savcor Oy 38 28 49

Savcor Face Ltd 18 -2 36

Muut 0 1 3

Yhteensä 58 46 128

b. Tavaroiden ja palveluiden ostot

1.000 euroa 1.1.–30.9.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Lähipiiriyhtiöt

Jatkuvat toiminnot

Tavaroiden ja palveluiden ostot

Savcor Group Oy ja tytäryhtiöt 10 34 138

Savcor Oy -1 71 89

Savcor Face Ltd 3 34 51

SCI-Finance Oy 34 59 98

Savcor Technologies Oy 24 39 0

Savcor Tempo Oy 2 0 0

Oy Marville Ab 43 72 30

Yhteensä 114 308 405

Savcor Tempo Oy – luovutustappio 0 300 0

Korkotuotot

Savcor-yhtiöt 0 0 1

Korko- ja muut rahoituskulut

Savcor Group Oy ja tytäryhtiöt 120 155 161

Savcor Oy 0 1 1

SCI Invest Oy 0 68 57

SCI-Finance Oy 24 67 4
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Savcor Technologies Oy 186 87 5

Savcor Communications Pty Ltd 72 65 0

Savcor Tempo Oy 24 23 0

Muut 64 71 49

Yhteensä 490 537 277

Lopetetut toiminnot

Tavaroiden ja palveluiden ostot

Savcor Group Oy 0 0 7

SCI-Finance Oy 0 3 9

Oy Marville Ab 0 2 1

Yhteensä 0 5 18

c. Muut lähipiiriliiketoimet

1.000 euroa

Osakeanti 

II:ssa konver-

toidut lähipii-

rivelat 30.9.2017 31.12.2016 31.12.2015

Pitkäaikainen vaihdettava pääomalaina 

lähipiiriltä 0 500 3.894 1.882

Pitkäaikaiset muut velat lähipiirille 0 114 2.113 0

Lyhytaikainen vaihdettava pääomalaina 

lähipiiriltä 1.898 6.030 0 364

Lyhytaikaiset muut velat lähipiirille 24 777 79 705

Lyhytaikaiset korkovelat lähipiirille 580 726 444 156

Ostovelat ja muut korottomat velat lähi-

piirille 28 697 881 197

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset 

saamiset lähipiiriltä 0 41 31 25

KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Yhtiön noudattamat tilinpäätösperiaatteet on kuvattu yksityiskohtaisesti tähän Rekisteröintiasiakirjaan viittaamalla liitetyis-

sä Valoen tilinpäätöksissä 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta, jotka on eritelty tämän Rekisteröintiasiakirjan 

kohdassa ”Luettelo Esitteeseen viittaamalla liitetystä aineistosta”.
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Laatimisperusta

Yhtiön konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, 

IFRS) mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2016 voimassa olevia IAS- (International Accounting Standards) ja 

IFRS -standardeja sekä SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisten, IFRS-säännöksiä 

täydentävien kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.  Tilinpäätöstiedot esitetään tuhansina euroina. 

Uudistettujen tai muutettujen standardien ja tulkintaohjeiden käyttöönotolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Yhtiön kon-

sernitilinpäätökseen 31.12.2016 tai 31.12.2015.

Toiminnan jatkuvuus –laadintaperiaatteen soveltuminen

Tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuus -olettamalla. Vuoden 2016 lopussa Valoen taloudellinen tilanne oli erittäin tiuk-

ka ja maksuvalmius huono. Valoella oli tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 erääntyneitä velkoja noin 4,6 miljoonaa euroa. Koska 

tilanteen korjaamiseksi suunniteltu Etiopian projektin remburssi ei ollut odotuksista huolimatta avautunut, Valoe aloitti 

neuvottelut avainsijoittajiensa ja omistajiensa kanssa Yhtiön rahoitusaseman korjaamiseksi heti vuoden 2017 alussa. Neuvot-

telut käytiin positiivisessa hengessä ja ne johtivat tilikauden päättymisen jälkeen positiivisiin tuloksiin. Pääomistajien lisäksi 

halunsa Yhtiön rahoitukseen ilmaisivat myös muut avainsijoittajat. 

Valoen rahoitustilanne paranikin merkittävästi, kun tilikauden päättymisen jälkeen Yhtiön liikkeelle laskema 1,5 miljoonan 

euron Vaihtovelkakirjalaina I/2017 merkittiin kokonaan sekä Yhtiö sopi Bracknor Investmentin kanssa rahoitusjärjestelystä.

Tämän uuden rahoituksen ehtoja on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Valoe ja sen liiketoiminta –

Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset”. 

Yhtiö on päättänyt, ettei se käynnistä toimitusprojektejaan täydellä teholla ennen kuin toimitussopimusten mukainen projek-

tien erityisrahoitus on Yhtiön käytettävissä ja siten myöskään toimitusprojektit eivät uhkaa Yhtiön toiminnan jatkuvuutta.

Näin ollen Yhtiön käsityksen mukaan toiminnan jatkuvuus -periaatteen soveltaminen on ollut perusteltua.  

Johdon harkintaa edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat poike-

ta tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltami-

sessa.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valintaan ja soveltamiseen liittyvä johdon harkinta

Konsernin johto tekee harkintaan perustuvia ratkaisuja tehdessään päätöksiä, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaat-

teiden valintaa ja näiden soveltamista. Merkittävimmät osa-alueet, joissa johto on harkintaa tilinpäätöstä laatiessaan käyttä-

nyt liittyvät toiminnan jatkuvuuden periaatteen noudattamisen arviointiin sekä konsernin liikearvon ja tuotekehitysmenojen 

arvostukseen. Vuonna 2015 johdon harkintaa käytettiin lisäksi liittyen Pekingin tehtaan varojen arvostukseen ja vuonna 2016 

Etiopian projektin tulouttamiseen.

Rahoitukseen ja Yhtiön liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä on selostettu yllä tilinpäätöksen laatimis-

periaatteissa, minkä lisäksi on annettu perustelut jatkuvuuden periaatteen noudattamiselle. Yhtiön arvion mukaan Valoen 
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Etiopiaan toimittaman projektin osatulouttamiseen tarvittava IFRS-standardien mukainen näyttö riittävästä varmuudesta 

projektin tuottojen kotiuttamisesta yhtiön hyväksi puuttuu toistaiseksi. Varovaisuuden periaatetta noudattaen Yhtiö päätti 

tilinpäätöksessään 2016 poistaa tuloslaskelmastaan Etiopian projektin vaikutuksen, minkä takia vuosikertomuksen tilinpää-

töstiedot poikkeavat oleellisesti 31.3.2017 julkaistun tilinpäätöstiedotteen tiedoista. 

Yhtiö ei ole tilinpäätöksessään 2016 kirjannut kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista johtuvista eristä 

aiheutuvaa laskennallista verovelkaa 0,5 miljoonaa euroa ja verosaamista 0,01 miljoonaa euroa niiden epätodennäköisen 

toteutumisen vuoksi. Yhtiöllä on huomattavasti vahvistettuja tappioita, joista ei ole kirjattu verosaamista.

Arvioihin liittyvät epävarmuustekijät

Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tehdyt arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen raportointikauden päätty-

mispäivänä. Arvioiden taustalla ovat aiemmat kokemukset sekä tulevaisuutta koskevat, tilinpäätöshetkellä todennäköisim-

pinä pidetyt oletukset. Johdon arvioita joudutaan käyttämään erityisesti liikearvon arvonalennustestauksessa ja tuotekehi-

tysaktivointien arvostuksessa (liitetieto 13). Omaisuuserien arvonalentumistestauksissa laaditaan ennusteet omaisuuserän 

kerrytettävissä olevista rahamääristä. Liikearvon arvonalentumistestauksessa keskeisiä epävarmuustekijöitä ovat myyntiin ja 

myyntikatteeseen liittyvät tekijät. Yhtiö on suorittanut liikearvoihin sekä tuotekehitysmenoihin kohdistuvan arvonalentu-

mistestauksen IFRS-standardin mukaisesti.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Yhtiön konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyritys Valoe Oyj ja kaikki sen tytäryritykset. Tytäryritykset ovat yrityksiä, 

joissa konsernilla on määräysvalta. Konsernilla on määräysvalta sijoituskohteessa, kun se olemalla osallisena sijoituskohtees-

sa altistuu sijoituskohteen muuttuvalle tuotolle tai on oikeutettu sen muuttuvaan tuottoon ja se pystyy vaikuttamaan tähän 

tuottoon käyttämällä sijoituskohdetta koskevaa valtaansa. Tytäryhtiöistä on annettu tiedot lähipiiriliitetiedoissa 28. Konser-

nilla ei ole tytäryhtiöitä, joissa on merkittävä määräysvallattomien omistajien osuus.

Valoe-konsernin keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankinta-

menoon. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja.  

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

Rakennukset:   25 vuotta

Vuokratilojen perusparannusmenot:     5 vuotta

Koneet ja kalusto: 3–7 vuotta.

Aineettomat hyödykkeet

Liikearvo

Liiketoimintojen yhdistämisestä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistaji-

en osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistettu osuus yhteen laskettuina ylittävät hankitun nettovarallisuuden käyvän 
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arvon. Hankintamenoon sisällytetään lisäksi muut välittömästi hankinnasta johtuvat menot, kuten asiantuntijoiden palkkiot. 

Ennen vuotta 2004 tapahtuneiden liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo vastaa aiemman tilinpäätösnormiston mukaista 

kirjanpitoarvoa, jota on käytetty IFRS:n mukaisena oletushankintamenona. Liikearvosta ja muista taloudelliselta vaiku-

tusajaltaan rajattomista aineettomista hyödykkeistä ei kirjata säännönmukaisia poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdol-

lisen arvonalentumisen varalta.

Tutkimus- ja kehittämismenot

Tutkimusmenot kirjataan tuloslaskelmaan kuluksi. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tai kehittyneempien tuotteiden 

suunnittelusta aktivoidaan taseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan 

hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä. Aktivoidut kehittämismenot sisältä-

vät ne materiaali-, työ- ja testausmenot, jotka johtuvat välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttö-

tarkoitukseen. Aiemmilla tilikausilla kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida enää myöhemmin.

Aineetonta hyödykettä poistetaan siitä lähtien, kun se on valmis käytettäväksi. Käytössä olevat aktivoidut kehittämismenot 

käydään vuosittain läpi sen selvittämiseksi, onko viitteitä arvonalentumisesta. Aineeton hyödyke, joka ei ole vielä valmis 

käytettäväksi, testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Aktivoidut kehittämismenot arvostetaan alkuperäisen kirjaa-

misen jälkeen hankintamenoon kertyneillä poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyinä. Aktivoitujen kehittämismenojen 

taloudellinen vaikutusaika on kolmesta kymmeneen vuotta, jonka kuluessa aktivoidut menot kirjataan tasapoistoina kuluik-

si.

Muut aineettomat hyödykkeet

Muiden aineettomien hyödykkeiden poistoajat ovat seuraavat:

Patentit: 10 vuotta

Ohjelmistolisenssit: 5 vuotta.

Tuloutusperiaatteet

Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet osta-

jalle. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä hetkeä, jolloin tavara on toimitettu ostajalle. Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun 

palvelu on suoritettu.

Pitkän valmistumisajan vaativista suoritteista syntyvä tulo on kirjattu tuotoksi valmiusasteen perusteella. Pitkän valmistus-

ajan vaativiksi suoritteiksi on katsottu hankkeet, joiden aloittamis- ja lopettamisajankohdat ajoittuvat eri tilikausille ja tulok-

sen kirjaaminen tuotoksi vaikuttaa olennaisesti liikevaihtoon ja tuloksen muodostumiseen. Pitkäaikaishankkeiden valmius-

aste on määritelty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin ja on riippuvainen 

ennustettavista lopullisista kokonaistuotoista ja -kuluista, sekä luotettavasta tavasta mitata projektin edistymistä. Tappio 

hankkeelta kirjataan heti, kun se on tiedossa ja arvioitavissa. 

Työsuhde-etuudet 

Konsernilla ei ole etuuspohjaisina pidettäviä eläkejärjestelyjä.



81

Varaukset

Varaus kirjataan, kun Yhtiöllä on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, maksuvel-

voitteen toteutuminen on todennäköistä ja velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Takuuvaraus kirjataan, kun 

takuuehdon sisältävä tuote on loppuhyväksytty. Takuuvarauksen suuruus perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumeno-

jen toteutumisesta. Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät 

menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. 

Tuloverot

Laskennallinen verosaaminen on kirjattu siihen määrään asti kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotetta-

vaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää. Yhtiö ei ole kirjannut taseeseen verotuksessa vähennyskelpoisis-

ta tappioista aiheutuvaa laskennallista verosaamista. 

Myytävänä olevaksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) ja lopetettuihin toimintoihin liittyvät omaisuuserät ja velat luoki-

tellaan myytävinä olevaksi, mikäli niiden kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiassa omaisuuserän myyn-

nistä jatkuvan käytön sijaan. Myytävän olevaksi luokittelun edellytyksien katsotaan täyttyvän, kun myynti on erittäin to-

dennäköinen ja omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on välittömästi myytävissä nykyisessä kunnossaan yleisin ja 

tavanomaisin ehdoin, kun johto on sitoutunut myyntiin ja myynnin odotetaan tapahtuvan vuoden kuluessa luokittelusta.

Luokitteluhetkestä lähtien myytävänä olevat omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmä) arvostetaan kirjanpitoarvoon tai 

myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi. Poistot näistä omai-

suuseristä lopetetaan luokitteluhetkellä.

Lopetettu toiminto on konsernin osa, josta on luovuttu tai joka on luokiteltu myytävänä olevaksi ja joka täyttää jonkin seu-

raavista edellytyksistä;

1. Se on merkittävä erillinen liiketoimintayksikkö tai maantieteellistä aluetta edustava yksikkö.

2. Se on osa koordinoitua suunnitelmaa, joka koskee luopumista erillisestä keskeisestä liiketoiminta-alueesta tai maan-

tieteellisestä toiminta-alueesta.

3. Se on tytäryritys, joka on hankittu yksinomaan tarkoituksena myydä se edelleen.

Lopetettujen toimintojen tulos esitetään omana eränään konsernin laajassa tuloslaskelmassa. Myytävänä olevat omai-

suuserät, luovutettavien erien ryhmät, myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät 

sekä luovutettavien erien ryhmään sisältyvät velat esitetään taseessa erillään muista eristä.

Valoella on ollut lopetettavaksi toiminnoksi luokiteltu FTTK Company Limitedille myyty elektroniikkateollisuuden auto-

maatioliiketoiminta tilikausina 2016 ja 2015 (sekä 2014).

Oma pääoma

Vaihtovelkakirjalaina I/2015 kirjattiin Yhtiön oman pääomanehtoiseen pitkäaikaiseen velkaan.
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RISKIENHALLINTA

Rahoitusriskien hallinta

Yhtiö altistuu normaalissa liiketoiminnassaan rahoitusriskeille eli korkoriskeille, luottoriskeille ja varainhankintariskeille. 

Konsernin riskienhallinnan tavoitteena on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin 

tulokseen ja taseasemaan. Konsernin riskienhallinnan yleiset periaatteet hyväksyy Yhtiön hallitus, ja niiden käytännön toteu-

tuksesta vastaa konsernin keskitetty talousosasto yhdessä liiketoimintaryhmien kanssa. Konsernin talousosasto tunnistaa, 

arvioi ja hankkii tarvittavat instrumentit riskeiltä suojautumiseen läheisessä yhteistyössä operatiivisten yksiköiden kanssa. 

Suojaustransaktiot toteutetaan konsernin johdon hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Konserni ei ole suojannut 

korkoriskiään.

Rahoitukseen liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Riskitekijät – Rahoitukseen, ta-

loudelliseen asemaan ja omistukseen liittyvät riskit".

Maksuvalmiusriski

Yleistä

Yhtiön maksuvalmiuden hoitaminen edellyttää riittävää liiketoimintavolyymia. Yhtiössä pyritään jatkuvasti arvioimaan ja 

seuraaman liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta Yhtiöllä olisi tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittami-

seksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksamiseksi. Otettujen lainojen maturiteetti ja lyhennykset pyritään mitoittamaan niin, 

että ne optimoivat maksuvalmiutta. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan riittävillä luottolimiiteillä.

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma ja tuotekehityssuunnitelmat edellyttävät merkittäviä uusia investointeja. Mikäli Yhtiö ei 

onnistu hankkimaan tarvittavaa rahoitusta liiketoimintasuunnitelmansa toteuttamiseksi, tällä voi olla negatiivinen vaikutus 

Yhtiön maksuvalmiuteen. Tällöin Yhtiö voi joutua muuttamaan merkittävästi strategiaansa ja tavoitteitaan tai niiden aika-

taulua. Mikäli Yhtiö ei tällaisessa tilanteessa onnistuisi varmistamaan maksuvalmiuttaan muuttamalla strategiaansa tai ta-

voitteitaan tai niiden aikataulua, Yhtiö olisi pakotettu tekemään rakenteellisia muutoksia liiketoimintaansa hakeutumalla 

yrityssaneeraukseen, jossa tuomioistuimen vahvistaman maksuohjelman mukaisesti osa Yhtiön lainoista leikattaisiin ja toi-

mintaa sopeutettaisiin ja siten edesautettaisiin Yhtiön elinkelpoisen liiketoiminnan jatkumista. Mikäli tuomioistuin ei katsoisi 

Yhtiön olevan saneerauskelpoinen tai mikäli Yhtiölle vahvistettava saneerausohjelma epäonnistuisi, seurauksena voisi olla 

pahimmillaan Yhtiön konkurssi.

Jäljempänä on kuvattu Yhtiöllä olevan maksuvalmiusriskin osatekijöitä omina kohtinaan.

Yhtiöllä olevat lainat

Yhtiöllä olevien lainojen maturiteetti ja lyhennykset pyritään mitoittamaan niin, että ne optimoivat maksuvalmiutta. Rahoi-

tuksen saatavuus ja joustavuus pyritään takaamaan riittävillä luottolimiiteillä. 

Valoe Oyj:n taseessa oli velkapääomaa per 30.9.2017 seuraavasti: Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesille 

noin 3,5 miljoonaa euroa pitkäaikaista velkaa ja Yhtiön Vaihtovelkakirjalainan 1/2017 haltijoille 1,5 miljoonaa euroa pitkäai-

kaista Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017. Lyhytaikaista velkapääomaa taseessa oli seuraavasti: Yhtiön Vaihtovelkakirjalainan 

I/2015 haltijoille noin 7,9 miljoonaa euroa lyhytaikaista Vaihtovelkakirjalainaa 1/2015, Yhtiön Vaihtovelkakirjalainan 1/2012 
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haltijoille noin 0,3 miljoonaa euroa lyhytaikaista Vaihtovelkakirjalainaa 1/2012, muuta oman pääoman ehtoista lyhytaikaista 

lainaa noin 3,2 miljoonaa euroa ja muuta lyhytaikaista lainaa noin 1,5 miljoonaa euroa. Vaihtovelkakirjalainoja on kuvattu 

tarkemmin tämän Rekisteröintiasiakirjan kohdassa "Valoe ja sen liiketoiminta – Liiketoiminnan kuvaus – Merkittävät sopimukset". 

Yhtiöllä oli 30.9.2017 lisäksi Danske Bank Oyj:n kanssa yhteismäärältään 0,7 miljoonaan euron tililimiitti, joka on voimassa 

30.4.2018 asti. 

Tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä Osakeanti II:ssa kuittaamalla tehtyjen osakemerkintöjen jälkeen Yhtiöllä on 

Vaihtovelkakirjalainaa I/2015 jäljellä 2,8 miljoonaa euroa ja Vaihtovelkakirjalainaa 1/2017 jäljellä 0,65 miljoonaa euroa. Dans-

ke Bank Oy:n limiittiä on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä 0,6 miljoonaa euroa. 

Mikäli Yhtiöllä ei olisi tarpeeksi likvidejä varoja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun niiden erääntyessä eivätkä rahoittajat 

suostuisi erääntyvien lainojen takaisinmaksuajankohdan lykkäämiseen, tällä saattaisi olla huomattavan haitallinen vaikutus 

Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Ostovelat

Yhtiöllä oli erääntyneitä ostovelkoja Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä noin 1,3 miljoonaa euroa. Mikäli Yhtiöllä ei olisi 

tarpeeksi likvidejä varoja erääntyneiden ostovelkojensa maksuun eikä niiden eräpäiviä saada lykättyä, tällä saattaa olla 

huomattavan haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan.

Mahdollisten valuuttariskien hallinta

Valoella ei ole tytäryhtiöissään ulkomaisia investointeja Kiinan yhtiöiden myynnin jälkeen eli altistuminen riskeille, jotka 

syntyvät, kun sen valuuttamääräiset investoinnit ulkomaisiin tytäryhtiöihin muunnetaan Valoe-konsernin emoyhtiön rapor-

tointivaluutaksi, euroksi, on hyvin pieni. Yhtiö ei ole suojannut ulkomaisiin konserniyhtiöihin tehtyjä nettovelkoja eikä va-

luuttapositiotaan.

Yhtiön liikevaihto tulee tällä hetkellä pääasiassa Suomesta, mutta Yhtiön strategisena tavoitteena on toimia kansainvälisesti. 

Yhtiön mahdollisuus altistua valuuttariskeille on tällä hetkellä hyvin pieni. Merkittävä osa Yhtiön käyttämistä raaka-aineista 

myydään Yhdysvaltain dollareissa ja edellyttäen, että Yhtiö pystyy toteuttamaan tulevaisuudessa liiketoimintasuunnitel-

mansa mukaista liiketoimintaa, Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen merkittävästi laskisi lyhyellä aikavälillä Valoen tuot-

teiden kilpailukykyä. Toisaalta myös Valoen tuotantolinjojen kilpailukyky Yhdysvaltain markkinoilla paranisi.

Korkoriski

Yhtiön tulot sekä operatiiviset kassavirrat ovat pääosiltaan riippumattomia markkinakorkojen vaihteluista. Konserni altistui 

tilikauden 1.1.-31.12.2016 aikana käyvän arvon korkoriskille (kiinteäkorkoiset velat) ja rahavirran korkoriskille (vaihtuvakor-

koiset velat) lähinnä velkojen korkojen osalta. Riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti vähintään 10 prosenttia luottokan-

nasta tulee olla kiinteäkorkoista ja lainasalkun keskimääräisen duraation tulee olla välillä 3–6 vuotta. Korollisesta vieraasta 

pääomasta kiinteäkorkoisia lainoja oli 93,6 prosenttia per 31.12.2016.
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Pääoman hallinta

Yhtiön pääoman hallinnan tavoitteena on varmistaa Yhtiön toiminnan jatkuvuus sekä osakkeenomistajien saaman arvon 

nousu. Pääomarakennetta hallitaan päätöksillä, jotka koskevat osakeanteja, oman pääomanehtoisten instrumenttien hyödyn-

tämistä sekä osingonjakoa. Pääomarakenteen tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. 

Rahoitusriskeille altistuminen

(miljoonaa euroa) 1.1.–30.9.2017 1.1.–31.12.2016 1.1.–31.12.2015

Lyhytaikaisen koron vaihtelu +- 2 % vaikuttaisi - +-17 +-18

Yhtiöllä on ollut käytössään  rahoituslimiitit, jotka koostuivat seuraavista limiiteistä:

   Tililuotto 0,7 0,7 0,95

   Vientilimiittiluotto 0 0,4 0,45

   Pankkitakauslimiitti 0 0 0,75
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LUETTELO ESITTEESEEN VIITTAAMALLA LIITETYSTÄ AINEISTOSTA

Valoen tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta, jotka sisältyvät vuosilta 2016 ja 2015

laadittuihin Valoen vuosikatsauksiin, näitä tilikausia koskevat tilintarkastuskertomukset sekä Valoen tilintarkastamaton 

osavuosikatsaus 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolta on liitetty tähän Rekisteröintiasiakirjaan 

viittaamalla Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 28 artiklan mukaisesti. 

Muilta osin kuin viitattujen tietojen osalta viitatuissa asiakirjoissa esitetyt tiedot ovat tarpeettomia sijoittajan kannalta tai 

löytyvät muualta Esitteestä.

Alla olevassa taulukossa on esitetty viitatut tiedot ja viitatut asiakirjat. 

VIITATTU TIETO VIITATTU ASIAKIRJA

Valoen tilintarkastamaton osavuosikatsaus 30.9.2017 päät-

tyneeltä yhdeksän (9) kuukauden raportointijaksolta Valoe Oyj:n osavuosikatsaus 01–09/2017

Valoen tilintarkastettu tilinpäätös, toimintakertomus ja 

tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 Valoe Oyj, Vuosikatsaus 2016 sivut 10-80

Valoen tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastusker-

tomus tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 (tilintarkastuslausun-

toa ei annettu konsernitilinpäätöksen osalta) Valoe Oyj, Vuosikatsaus 2015 sivut 12–75

Edellä mainitut viitatut asiakirjat ovat saatavilla Valoen pääkonttorista osoitteesta Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli arkipäivi-

sin normaalina toimistoaikana sekä sähköisesti Yhtiön verkkosivustolta internetosoitteesta http://fi.valoe.com/taloudellinen-

tieto/ sekä http://fi.valoe.com/sijoittajat/.
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LUETTELO NÄHTÄVILLÄ PIDETTÄVISTÄ ASIAKIRJOISTA

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Rekisteröintiasiakirjan voimassaoloajan arkipäivisin normaalina 

toimistoaikana Valoen pääkonttorissa osoitteessa Insinöörinkatu 5, 50150 Mikkeli:

Yhtiön kaupparekisteriote

Yhtiön yhtiöjärjestys (on myös tämän Rekisteröintiasiakirjan liitteenä A)

Rekisteröintiasiakirjan kohdassa ”Luettelo Esitteeseen viittaamalla liitetystä aineistosta” eritelty Esitteeseen viit-

taamalla liitetty aineisto

Rekisteröintiasiakirja, 18.1.2018

Finanssivalvonnan päätös koskien Rekisteröintiasiakirjaa, 18.1.2018

Arvopaperiliite ja tiivistelmä, 18.1.2018

Finanssivalvonnan päätös koskien arvopaperiliitettä ja tiivistelmää, 18.1.2018
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LIITE A: VALOEN YHTIÖJÄRJESTYS

Alla on esitetty Yhtiön yhtiöjärjestys sellaisena kuin se on tämän Rekisteröintiasiakirjan päivämääränä.

Valoe Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Valoe Oyj, ruotsiksi Valoe Abp ja englanniksi Valoe Corporation. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kehittää, myydä ja valmistaa puhtaan energian tuottamista palvelevia teollisia ratkaisuja. Yhtiö voi 

omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään 3 ja enintään 7 

jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos enemmän 

kuin puolet sen jäsenistä on kokouksessa läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
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8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava pörssitiedotteella ja yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ennen yh-

tiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päi-

vää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen erikseen päättäessä kokouskutsu voidaan myös julkaista hallituk-

sen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräi-

nen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä.

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa tai hallituksen niin päättäessä Helsingissä.

10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna 

päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on: 

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
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9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.




