
 

ESITE 14.6.2021 

 

Listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyn markkinan SPAC-segmentille 

Alustavasti 90 miljoonan euron osakeanti 

Merkintähinta 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta 

Tämä esite (”Esite”) on laadittu Suomessa perustetun SPAC-yhtiön (Special Purpose Acquisition Company) Virala Acquisition Company Oyj:n 
(”VAC” tai ”Yhtiö”) suunnitellun listautumisannin yhteydessä (”Listautumisanti”). Yhtiön tarkoituksena on yhden tai useamman yhtiön ja/tai 
liiketoiminnan tai vähintään merkittävän vähemmistöosuuden hankkiminen, sellaisen hankinnan tai sellaisten hankintojen ollessa tarkoitettu 
muodostamaan soveltuvissa pörssin säännöissä tarkoitettu yritysosto (”Yritysosto”). Yhtiön perustajaosakas ja suurin omistaja on yksityinen osakeyhtiö 
Virala Oy Ab (”Virala”). Yhtiö pyrkii keräämään osakeannin kautta alustavasti 90 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 9 000 
000 uutta Yhtiön C-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”, Tarjottavat Osakkeet yhdessä Yhtiön muiden liikkeeseen laskettujen C-sarjan osakkeiden 
kanssa ”C-osakkeet”) merkittäväksi. Tarjottavien Osakkeiden merkintähinta on 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).  

Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja (ii) private placement -järjestelyistä 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Yhtiö on nimittänyt Nordea Bank Abp:n (”Nordea”) ja Skandinaviska 
Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin (”SEB”) toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (Nordea ja SEB yhdessä ”Pääjärjestäjät” ja 
kumpikin erikseen ”Pääjärjestäjä”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) toimimaan Yleisöannin merkintäpaikkana. 
Tarjottavien Osakkeiden alustavan määrän lisäksi, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 uudella C-
osakkeella Instituutioannissa ja lisäksi Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 750 000 uudella C-osakkeella, minkä 
lisäksi siinä tapauksessa, että edellä mainittujen lisäosake-erien johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen, 
lisätään Tarjottavien Osakkeiden määrää edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta (yhdessä ”Lisäosake-erät” tai 
”Lisäosakkeet”). Lisäosakkeiden lopullinen määrä määräytyy kokonaiskysynnän mukaan. Tarjottavien Osakkeiden määrää tullaan korottamaan 
Lisäosake-erien määrän puitteissa mahdollisessa ylimerkintätilanteessa merkintöjen merkittävien leikkaamisen estämiseksi. Johtuen VAC:n luonteesta 
yritysostoyhtiönä, jossa tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvä allokaatio kaikille merkintäryhmille, tarjottava Lisäosakkeiden määrä on 
Listautumisannin alustavaan kokoon nähden normaalia suurempi. 

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa (tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000). Lisäksi Ahlstrom Invest B.V. ja Jussi Capital Oy ovat kukin 
erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 9,0 miljoonalla eurolla mutta kuitenkin enintään 10,0 prosenttia 
Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista. Tämän lisäksi tietyt sijoittajat (yhdessä Ahlstrom Invest B.V.:n ja Jussi Capital Oy:n kanssa 
”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla, ja 
lisäksi tietyt muut sijoittajat ovat ilmoittaneet Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka on yhteensä 
noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 
miljoonalla eurolla. Viralan ja Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset sekä muiden edellä mainittujen sijoittajien merkintäilmoitukset vastaavat 
yhteensä noin 90 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-
eriä ei tarjota, ja noin 75 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä. Lisätietoja merkintäsitoumuksista on esitetty kohdassa 
”Listautumisannin ehdot – Instituutioantia koskevat erityiset ehdot – Merkintäsitoumukset” ja ”Listautumisannin ehdot – Yleisöantia koskevat erityiset 
ehdot – Merkintäsitoumukset”.  

Listautumisannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy Yleisöannin osalta 23.6.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) ja 
Instituutioannin osalta viimeistään 24.6.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa). Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja/tai 
Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 22.6.2021 kello 16.00. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikoja. 
Yleisöannin ja Instituutioannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 30.6.2021 kello 12.00. Ohjeita merkinnän tekemiseksi sekä 
Listautumisannin tarkemmat ehdot on kuvattu Esitteen kohdassa ”Listautumisannin ehdot”. 

C-osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ennen Listautumisannin toteutusta. Yhtiö aikoo jättää 
listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle (”Nasdaq Helsinki”) C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-
segmentille kaupankäyntitunnuksella ”VACSPAC”. Kaupankäynnin C-osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-
segmentillä arviolta 29.6.2021 (”Listautuminen”). Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan Suomen arvopaperikeskuksena toimivan 
Euroclear Finland Oy:n (”Euroclear Finland”) ylläpitämille sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 29.6.2021. Instituutioannissa annetut Tarjottavat 
Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 29.6.2021 Euroclear Finlandin kautta. C-osakkeet tulevat olemaan selvityskelpoisia 
Euroclear Finlandin järjestelmien kautta. C-osakkeiden lisäksi Yhtiöllä on F-sarjan osakkeita ja E-sarjan osakkeita (F- ja E-sarjan osakkeet yhdessä, 
”Perustajaosakkeet”, C-osakkeet ja Perustajaosakkeet yhdessä, ”Osakkeet”). Perustajaosakkeita ei haeta otettavaksi julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi.  

Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä. Sijoitusta harkitsevia sijoittajia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen, erityisesti ”Riskitekijät”-
osioon, kun he harkitsevat sijoitusta Yhtiöön. 

Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933) ja sen 
muutosten mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten 
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin suoraan tai välillisesti, lukuun ottamatta transaktioita, jotka eivät edellytä Yhdysvaltain 
Arvopaperilain mukaista rekisteröintiä. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan ja myydään Yhdysvaltojen ulkopuolella noudattaen Yhdysvaltain 
Arvopaperilain Regulation S -säännöstä (”Regulation S -säännös”). Tämän Esitteen jakeluun ja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseen ja myyntiin voi 
liittyä laista johtuvia rajoituksia tietyissä maissa. Tätä Esitettä tai muuta mainosta tai muuta Listautumisantia koskevaa materiaalia ei saa levittää tai 
julkaista Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-
Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, pois lukien tilanteet, joissa soveltuvia lakeja ja määräyksiä voidaan noudattaa. Tarjottavia 
Osakkeita ei saa, suoraan tai välillisesti, tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää eikä toimittaa mihinkään tällaiseen maahan. Yhtiö ja Pääjärjestäjät 
kehottavat tätä Esitettä hallussaan pitäviä henkilöitä tutustumaan näihin rajoituksiin ja noudattamaan niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen 
saattaa olla kyseisten maiden arvopaperilainsäädännön vastaista. Katso kohta ”Tärkeää tietoa”. 

Pääjärjestäjät 
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TÄRKEÄÄ TIETOA 

Yhtiö on laatinut tämän Esitteen Listautumisannin yhteydessä arvopaperimarkkinalain (746/2012 muutoksineen, ”Arvopaperimarkkinalaki”), Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129, muutoksineen (”Esiteasetus”), komission 14.3.2019 antaman delegoidun asetuksen (EU) 
2019/979 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen tiivistelmään sisältyviä keskeisiä taloudellisia tietoja, esitteiden 
julkaisemista ja luokittelua, arvopapereita koskevaa mainontaa, esitteen täydennyksiä ja notifiointiportaalia koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä 
komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 382/2014 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/301 kumoamisesta, komission 14.3.2019 antaman delegoidun 
asetuksen (EU) 2019/980 (Liitteiden 1 ja 11) arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä 
julkaistavasta esitteestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 täydentämisestä esitteen muodon, sisällön, tarkastuksen ja 
hyväksymisen osalta sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 kumoamisesta, muutoksineen (yhdessä ”Delegoitu esiteasetus”) ja Finanssivalvonnan antamien 
määräysten ja ohjeiden mukaisesti.  

Esite sisältää myös myös Esiteasetuksen 7 artiklan mukaisen tiivistelmän. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen Esiteasetuksessa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena. Finanssivalvonta hyväksyy tämän Esitteen vain siltä osin, että se täyttää Esiteasetuksen mukaiset kattavuutta, ymmärrettävyyttä ja 
johdonmukaisuutta koskevat vaatimukset. Tätä hyväksyntää ei tule pitää osoituksena sen liikkeeseenlaskijan hyväksynnästä, jota tämä Esite koskee. 
Finanssivalvonnan tämän Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 42/02.05.04/2021. Tästä Esitteestä on laadittu englanninkielinen asiakirja 
(”Offering Circular -asiakirja”), joka vastaa tätä suomenkielistä Esitettä, lukuun ottamatta tiettyjä Suomen ulkopuolisille sijoittajille suunnattuja tietoja. 
Finanssivalvonta ei ole hyväksynyt englanninkielistä Offering Circular -asiakirjaa. Mikäli alkuperäisen suomenkielisen Esitteen ja englanninkielisen Offering 
Circular -asiakirjan välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen Esite on ratkaiseva. Tämä Esite on voimassa Listautumiseen saakka, kuitenkin enintään 
14.6.2022 saakka. Tämän Esitteen voimassaoloaika päättyy, kun Tarjottavat Osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdqaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentillä. Velvollisuus täydentää Esitettä merkittävien uusien seikkojen, olennaisten virheiden tai olennaisten epätarkkuuksien osalta 
loppuu, kun Esitteen voimassaoloaika päättyy.  

Tässä esitteessä kaikki viittaukset termeihin ”VAC” tai ”Yhtiö” tarkoittavat VAC:ia. Tehdyt viittaukset ja seikat liittyen Osakkeisiin ja Yhtiön osakepääomaan tai 
Yhtiön hallintotapaan tarkoittavat VAC:n Osakkeita (tai jotain tiettyä VAC:n osakelajia asiayhteyden mukaisesti), osakepääomaa ja hallintotapaa.  

Ketään ei ole valtuutettu antamaan Listautumisannin yhteydessä mitään muita kuin tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja tai vakuuksia. Mikäli tällaisia tietoja tai 
vakuuksia on annettu, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjien hyväksymiä. Pääjärjestäjät eivät anna suoraan tai epäsuoraan vakuutusta tämän 
Esitteen tietojen oikeellisuudesta tai riittävyydestä, eikä mihinkään tähän Esitteeseen sisältyvään seikkaan tule luottaa Pääjärjestäjien lupauksena tai vakuutuksena 
tässä suhteessa riippumatta siitä, koskeeko se menneisyyttä vai tulevaisuutta. Pääjärjestäjät eivät vastaa tietojen oikeellisuudesta, riittävyydestä tai varmentamisesta, 
ja jokainen niistä rajoittaa vastaavasti soveltuvan lain sallimissa rajoissa kaiken lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuunsa, joka niillä 
voitaisiin katsoa olevan tätä Esitettä tai tällaista vakuutusta koskien. Listautumisannin yhteydessä annetut tiedot tai vakuutukset, jotka eivät vastaa tässä Esitteessä 
annettuja tietoja tai vakuutuksia, ovat pätemättömiä. Tässä Esitteessä esitetyt tiedot on annettu tämän Esitteen päivämääränä. Tämän Esitteen jakelu tai 
Listautuminen ei tarkoita sitä, ettei olisi tapahtunut haitallisia muutoksia tai tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Mikäli Esitteessä oleviin tietoihin liittyvä merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai olennainen epätarkkuus, joka saattaa 
vaikuttaa sijoituksen arviointiin, käy kuitenkin ilmi ennen Listautumista, tätä Esitettä täydennetään Esiteasetuksen mukaisesti. Mitään tässä Esitteessä esitettyä ei 
tule pitää eikä niihin tule tukeutua Yhtiön tai Pääjärjestäjien lupauksena tai vakuutuksena tulevasta. Katso ”Eräitä seikkoja – Tulevaisuutta koskevat lausumat”. 

Pääjärjestäjät toimivat Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Ne eivät pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän 
Esitteen vastaanottaja tai ei) asiakkaana Listautumisantiin liittyen. Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle suojan antamisesta 
asiakkailleen eikä Listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä Esitteessä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä. Listautumisannin yhteydessä 
kumpikin Pääjärjestäjä ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot voivat ottaa osan Tarjottavista Osakkeista Listautumisannissa omaan lukuunsa ja tässä ominaisuudessaan 
pitää hallussaan, ostaa tai myydä omaan lukuunsa Tarjottavia Osakkeita tai niihin liittyviä sijoituksia, ja ne voivat tarjota tai myydä tällaisia Tarjottavia Osakkeita 
tai muita sijoituksia muutoin kuin Listautumisannin yhteydessä. Näin ollen tässä Esitteessä viittaukset Tarjottavien Osakkeiden tarjoamiseen tarkoittavat myös 
Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista tai myymistä Pääjärjestäjille tai niiden lähipiiriin kuuluville tahoille tällaisessa ominaisuudessa toimiessaan. Pääjärjestäjät eivät 
aio julkistaa kyseisten sijoitusten tai transaktioiden laajuutta, jollei laki tai määräys niitä siihen velvoita. Lisäksi Pääjärjestäjät tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot 
voivat tehdä sijoittajien kanssa rahoitusjärjestelyjä, joiden yhteydessä Pääjärjestäjät tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot voivat ajoittain hankkia, pitää tai luovuttaa 
Tarjottavia Osakkeita. 

Mahdollisia sijoittajia ohjeistetaan tukeutumaan ainoastaan tämän Esitteen sisältämään tietoon. Mahdollisia sijoittajia ei ohjeisteta tukeutumaan Pääjärjestäjiin tai 
niiden lähipiiriin kuuluviin tahoihin minkään tähän Esitteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuutta koskevan tutkimuksen yhteydessä tai sijoituspäätöstä tehdessään. 
Sijoituspäätöstä tehdessään sijoitusta harkitsevia ohjeistetaan tukeutumaan omiin tutkimuksiinsa Yhtiöstä sekä Listautumisannin ehdoista, mukaan lukien niihin 
liittyvät edut ja riskit. Yhtiö tai Pääjärjestäjät tai niiden lähipiiriin kuuluvat tahot tai edustajat eivät anna vakuutusta Tarjottavien Osakkeiden tarjouksensaajille, 
merkitsijöille tai ostajille niiden Tarjottaviin Osakkeisiin tekemän sijoituksen laillisuudesta niihin sovellettavan lain nojalla. Sijoittajia ohjeistetaan harkintansa 
mukaan konsultoimaan neuvonantajiaan ennen Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä tai ostamista. Sijoittajia ohjeistetaan tekemään itsenäinen arvio Tarjottavien 
Osakkeiden merkinnän tai ostamisen oikeudellisista, verotuksellisista, liiketoiminnallisista, taloudellisista ja muista seurauksista ja riskeistä. 

Useissa maissa, kuten Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-
Afrikassa ja Yhdysvalloissa tämän Esitteen jakeluun sekä Tarjottavien Osakkeiden myyntiin liittyy lakisääteisiä rajoituksia (kuten rekisteröinti-, listalleotto-, 
kvalifikaatio- ja muita rajoituksia). Tarjous merkitä tai ostaa Tarjottavia Osakkeita ei koske henkilöitä, jotka asuvat Australiassa, Kanadassa, Hongkongin Kiinan 
kansantasavallan erityishallintoalueella, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa kyseisen 
tarjouksen tekeminen olisi lainvastaista. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole ryhtyneet eivätkä ryhdy mihinkään toimiin salliakseen yleisölle tarjoamista tai tämän 
Esitteen (tai minkään muun Listautumisantia koskevan tarjous- tai muun materiaalin tai lomakkeiden) hallussapitoa tai jakamista missään maassa, jossa tällainen 
jakaminen voisi johtaa lain tai määräysten rikkomiseen. 

Tätä Esitettä tai muuta mainosta tai muuta Listautumisantia koskevaa materiaalia ei tule jakaa tai julkaista missään maassa paitsi tilanteissa, joissa noudatetaan 
kyseisen maan lakeja ja määräyksiä. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista ja rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjien 
vastuulla. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole oikeudellisessa vastuussa sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet tämän Esitteen haltuunsa näitä rajoituksia rikkoen 
riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Tarjottavien Osakkeiden merkitsijöitä tai ostajia. Tämä Esite ei ole tarjous myydä Tarjottavia Osakkeita 
kenellekään sellaisessa maassa, jossa tarjouksen tekeminen kyseiselle henkilölle on lainvastaista, eikä tarjous ostaa Tarjottavia Osakkeita henkilöiltä sellaisissa 
maissa, joissa tällaisen tarjouksen tekeminen on lainvastaista. Tarjottavien Osakkeiden merkitsemisen ja ostamisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän ja ostajan 
katsotaan – tai joissain tapauksissa vaaditaan – antaneen tietyt vakuutukset asuinpaikkaansa liittyen, joihin Yhtiö, Pääjärjestäjät ja niiden lähipiiriin kuuluvat tahot 
luottavat. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden yksinomaisessa päätäntävallassaan hylätä Tarjottavien Osakkeiden merkinnän tai oston, jonka Yhtiö tai sen edustajat 
uskovat aiheuttavan lain, säännöksen tai määräyksen rikkomisen. Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia, ja kaikki sitä koskevat riidat ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
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TIIVISTELMÄ 

Johdanto 

Tätä tiivistelmää on pidettävä tämän esitteen (”Esite”) johdantona. Sijoittajien on perustettava Virala Acquisition 
Company Oyj:n (”VAC” tai ”Yhtiö”) C-sarjan osakkeita (”C-osakkeet”) koskeva sijoituspäätöksensä tähän Esitteeseen 
kokonaisuutena. Sijoittaja voi menettää sijoitetun pääoman kokonaisuudessaan tai osittain. Jos tuomioistuimessa 
pannaan vireille tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne, kantajana toimiva sijoittaja voi jäsenvaltioiden 
kansallisen lainsäädännön mukaan joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa vastaamaan tämän Esitteen 
käännöskustannuksista. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan henkilöihin, jotka ovat toimittaneet tiivistelmän, sen 
käännös mukaan luettuna, mutta vain jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa 
tämän Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä tämän Esitteen muiden osien kanssa keskeisiä tietoja 
sijoittajien päätöksenteon tueksi, kun he harkitsevat C-osakkeisiin sijoittamista. 

Liikkeeseenlaskijan nimi ja yhteystiedot ovat: 

Yhtiö ............................................................................................................................  Virala Acquisition Company Oyj 
Y-tunnus .......................................................................................................................  2890898-5 
Oikeushenkilötunnus (”LEI”) ......................................................................................  743700JHE9365SIHRE72 
Kotipaikka ....................................................................................................................  Helsinki 
Rekisteröity toimipaikka ..............................................................................................  Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki 

 
Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakelajia: A-, B- ja C-sarjojen osakkeet, ja osakkeiden ISIN-koodit 
ovat FI4000507389 (A-sarjan osakkeet), FI4000507470 (B-sarjan osakkeet) ja FI4000507488 (C-osakkeet). Ennen C-
osakkeiden suunniteltua ottamista kaupankäynnin kohteeksi yhtiöjärjestystä muutetaan, kuten esimerkiksi osakelajit 
uudelleennimetään seuraavasti: A-sarjan osakkeet nimetään E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeet F-sarjan osakkeiksi. 
C-osakkeita ei uudelleennimetä, ja suunnitellun Listautumisen (määritelty jäljempänä) toteutuessa Yhtiöllä on edelleen 
kolme osakelajia; C-osakkeet (Esitteen päivämäärän mukaisen yhtiöjärjestyksen mukaiset C-osakkeet), sekä F- ja E-
sarjan osakkeet. 

Finanssivalvonta on Esiteasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena hyväksynyt tämän Esitteen 14.6.2021. 
Finanssivalvonnan tämän Esitteen hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 42/02.05.04/2021. Finanssivalvonnan 
osoite on PL 103, 00101 Helsinki, puhelinnumero 09 183 51 ja sähköpostiosoite kirjaamo@finanssivalvonta.fi. 

Keskeiset tiedot liikkeeseenlaskijasta 

Kuka on arvopapereiden liikkeeseenlaskija? 

Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi on suomeksi Virala Acquisition Company Oyj ja englanniksi Virala Acquisition 
Company Plc. VAC on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia ja sen kotipaikka on Helsinki 
ja sen LEI on 743700JHE9365SIHRE72. 

Päätoimialat 

VAC on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka perustajaosakas ja suurin omistaja on Virala Oy Ab (”Virala”). Virala 
on myös tehnyt varhaisen vaiheen sijoituksen VAC:iin. VAC:n tarkoituksena on kerätä pääomaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä 
(”Nasdaq Helsinki”) järjestettävän listautumisannin avulla ja sen jälkeen 36 kuukauden kuluessa hankkia yksi tai 
useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, tai vähintään merkittävä vähemmistöosuus yhdessä tai useammassa yhtiössä ja/tai 
liiketoiminnassa (”Yritysosto”), jotka Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin jälkeen listataan VAC:n kautta Nasdaq 
Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. VAC harjoittaa mahdollisten 
kohdeyhtiöiden tunnistamiseen, arviointiin ja hankintaan liittyvää toimintaa. Ennen kuin Yritysosto toteutetaan, VAC:n 
hallitus esittelee Yritysoston yhtiökokouksessa Yhtiön osakkeenomistajille, ja Yritysosto voidaan toteuttaa 
yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen. Yritysostoa vastustavat osakkeenomistajat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja siihen, 
että heidän omistamansa C-osakkeet lunastetaan. 

VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö, joilla VAC arvioi olevan hyvä pitkän aikavälin 
kasvu- ja kannattavuuspotentiaali orgaanisen kasvun ja/tai yritysjärjestelyjen kautta. Kohdeyhtiöiden kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaalin laajuus ja aikajänne voivat vaihdella toimialasta, liiketoimintamallista, kehitysvaiheesta tai 
muista kohdeyhtiöiden relevanteista ominaisuuksista riippuen. Mahdolliset kohdeyhtiöt sijaitsevat Suomessa tai niillä on 
vahvat siteet Suomeen, ne sopivat listattaviksi Suomeen, ja niiden tavoitellut yritysarvot ovat arviolta 50–500 miljoonan 
euron suuruusluokassa. Tämän Esitteen päivämääränä VAC ei ole määrittänyt toimialoja, joilta se etsii mahdollisia 
kohdeyhtiöitä, mutta VAC seuraa kohdeyhtiöiden valinnassa eri sektorien keskeisiä megatrendejä ja hyödyntää etsinnässä 
Viralan nykyisistä sijoituksista saatua laajaa kokemusta sekä VAC:n toimivan johdon ja hallituksen ja Virala-konsernin 
laajoja verkostoja ja erityisosaamista eri aloilta. Yritysoston jälkeen VAC:n tavoitteena on kehittää yhdistynyttä yhtiötä 
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kasvattaakseen sitä ja sen markkina-arvoa. VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua Yritysoston 
toteuttamisen jälkeen. 

Suurimmat osakkeenomistajat 

VAC:lla on tämän Esitteen päivämääränä yhteensä neljä osakkeenomistajaa, jotka ovat merkitty alla olevaan taulukkoon. 
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeenomistajat tämän Esitteen päivämääränä perustuen Euroclear Finlandin 
ylläpitämään osakasluetteloon 10.6.2021: 

 C-osakkeet 
F-sarjan 
osakkeet1 

E-sarjan 
osakkeet1 Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä 

Osakkeenomistaja 
Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä Prosenttia 

Äänten 
lukumäärä Prosenttia 

Virala Oy Ab2) ............  - 695 6521) 869 5651) 1 565 217 98,11 695 652 95,86 

Jaakko Eskola .............  10 000 - - 10 000 0,63 10 000 1,38 

Makai Holding Oy3) ...  10 000 - - 10 000 0,63 10 000 1,38 

Seico Investments 
Oy4) ............................  

 
10 000 

- - 
10 00 

 
0,63 10 000 

 
1,38 

Osakkeet yhteensä ...  30 000 695 652 869 565 1 595 217 100,00 725 652 100,00 

        
1) Ehdollisena Listautumisen toteuttamiselle Yhtiö on 13.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä uudelleennimetä Yhtiön 
osakelajit niin, että A-sarjan osakkeita kutsutaan E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeita kutsutaan F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei 
uudelleennimetä. Yllä olevassa taulukossa viitataan osakelajeihin suunnitellusta Listautumisesta alkaen voimassa olevan Yhtiöjärjestyksen 
mukaisesti. 
2) Alexander Ehrnroothin lähipiiriyhtiö. 
3) Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö. 
4) Kai Seikun määräysvaltayhtiö. 

 
Tämän Esitteen päivämääränä VAC on Viralan määräysvallassa.  

Virala omistaa noin 43,1 prosenttia Osakkeista (määritelty jäljempänä) (noin 38,6 prosenttia Ääniosakkeista (määritelty 
jäljempänä)) suunnitellun Listautumisannin toteuttamisen jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota. Mikäli suunniteltu Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-
erät tarjotaan täysimääräisenä, Virala omistaa noin 38,7 prosenttia Osakkeista (noin 35,9 prosenttia Ääniosakkeista) 
Listautumisannin toteuttamisen jälkeen. 

Johdon avainhenkilöt ja tilintarkastaja 

Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n hallituksen jäsenet tämän Esitteen päivämääränä: 

 Asema Kansalaisuus Syntymävuosi 

Alexander Ehrnrooth ...  Hallituksen puheenjohtaja Suomi 1974 
Mammu Kaario ...........  Hallituksen varapuheenjohtaja Suomi 1963 
Jaakko Eskola ..............  Hallituksen jäsen Suomi 1958 
Kai Seikku ...................  Hallituksen jäsen Suomi 1965 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n johtoryhmän jäsenet tämän Esitteen päivämääränä: 

 Asema Kansalaisuus Syntymävuosi 

Johannes Schulman .....  Toimitusjohtaja Suomi 1970 
Mia Alholm .................  Talousjohtaja Suomi 1969 

 
VAC:n lakisääteinen tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, KHT Virpi Halosen toimiessa 
päävastuullisena tilintarkastajana. 

Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaa koskevat keskeiset taloudelliset tiedot? 

Alla esitettävät VAC:n historialliset taloudelliset tiedot on johdettu VAC:n 31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden 
ajanjaksolta sekä 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta laadituista tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, jotka on 
laadittu EU:n käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (”IFRS-standardit”) mukaisesti. Tilintarkastetut 
IFRS-standardien mukaisesti laaditut tilinpäätökset on laadittu sisällytettäviksi tähän Esitteeseen, eikä niitä ole esitetty 
tai hyväksytty Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilintarkastetut tilinpäätökset 
julkaistavaksi 14.6.2021. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n keskeisiä lukuja mainituilta ajanjaksoilta: 

EUR 
1.1.-31.12.2020 ja 

31.12.2020 
1.1.-31.12.2019 ja 

31.12.2019 
30.11.2017-31.12.2018 

ja 31.12.2018 

 (tilintarkastettu)  
Laaja tuloslaskelma    
Liikevaihto ............................................................  0,00 0,00 0,00 
Liikevoitto .............................................................  -642,60 -607,60 -380,00 

Tilikauden voitto/(tappio) .....................................  -642,60 -607,60 -380,00 
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 

oikaistu osakekohtainen tulos .............................  0,00 0,00 0,00 
Tase    
Varat yhteensä .......................................................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 
Oma pääoma yhteensä ...........................................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 
Rahavirtalaskelma    
Liiketoiminnan nettorahavirta ...............................  -270,60 -979,60 -380,00 
Investointien nettorahavirta ...................................  0,00 0,00 0,00 
Rahoituksen nettorahavirta ....................................  0,00 0,00 3 300,00 

 
Mitkä ovat liikkeeseenlaskijaan liittyvät olennaiset riskit? 

 Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa ja siten mahdollisten sijoittajien voi olla vaikea arvioida Yhtiön 
tulevaisuuden tulosta ja sen kykyä saavuttaa liiketoimintansa tavoite. 

 On olemassa riski, ettei VAC onnistu toteuttamaan Yritysostoa 36 kuukauden kuluessa, minkä seurauksena 
kaupankäynti VAC:n C-osakkeilla voidaan lopettaa ja yhtiökokous voi päättää VAC:n asettamisesta 
selvitystilaan. 

 VAC:n kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti on erittäin riippuvainen Viralasta sekä VAC:n johdosta ja 
hallituksesta. 

 VAC:iin kohdistuu Yritysostoon liittyviä riskejä, ja mahdollisten kohdeyhtiöiden tutkiminen saattaa aiheuttaa 
huomattavia kustannuksia ilman, että Yritysosto toteutuu. 

 Yhtiö saattaa kohdata huomattavaa kilpailua sijoitusmahdollisuuksista. 
 SPAC-yhtiömallin toimivuutta ei ole osoitettu Suomessa, SPAC-yhtiöitä koskevia ehtoja ei ole standardisoitu ja 

tällaisiin yhtiöihin liittyvä kielteinen julkisuus saattaa vaikuttaa VAC:iin kielteisesti. 
 Mikäli Yritysosto toteutuu epäedullisin ehdoin tai hankitun yhtiön liiketoiminta kehittyy epäsuotuisasti, 

osakkeenomistajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 
 Koska VAC ei ole vielä tunnistanut mitään mahdollista kohdeyhtiötä, jonka VAC saattaa hankkia, mahdolliset 

sijoittajat eivät pysty arvioimaan kohdeyhtiöön mahdollisesti liittyviä riskejä. 
 VAC:n verovastuut saattavat kasvaa verotarkastusten sekä verolakien, käytäntöjen ja tulkintojen muutosten 

vuoksi. 
 Kohdeyhtiön toimintamaiden talouden, poliittisen ympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla ja 

epäsuotuisilla olosuhteilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai Yhtiön mahdollisesti hankkiman 
kohdeyhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Keskeiset tiedot arvopapereista 

Mitkä ovat arvopapereiden keskeiset ominaisuudet? 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakelajia, jotka oikeuttavat erilaisiin äänioikeuksiin Yhtiössä ja 
erilaisiin oikeuksiin koskien varojenjakoa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 
euroa ja Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeitaan. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on laskettu 
liikkeeseen Suomen lainsäädännön mukaisesti, ja ne ovat euromääräisiä. C-osakkeisiin liittyvät oikeudet sisältävät muun 
muassa osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen etuoikeuden merkitä uusia osakkeita 
Yhtiössä, oikeuden osallistua Yhtiön yhtiökokouksiin ja käyttää yhtiökokouksissa äänioikeutta, oikeuden osinkoon ja 
muuhun vapaan oman pääoman varojenjakoon alla kuvatun mukaisesti sekä muut Osakeyhtiölain mukaiset yleiset 
oikeudet. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on yhteensä 1 595 217 Osaketta, joista 869 565 kappaletta on A-sarjan osakkeita, 
695 652 kappaletta on B-sarjan osakkeita ja 30 000 kappaletta on C-osakkeita. C-osakkeiden ISIN-koodi on 
FI4000507488. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoon 
tai muuhun Yhtiön varojenjakoon ja B-sarjan osakkeet ja C-osakkeet oikeuttavat yhtäläisin oikeuksin osinkoon ja muuhun 
Yhtiön varojenjakoon. A-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa ja kullakin B-sarjan osakkeella ja C-
osakkeella on yksi (1) ääni kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Tämän Esitteen päivämääränä olemassa 
olevien Osakkeiden tuottama äänimäärä on siten 725 652. Listautumisannissa (määritelty jäljempänä) voidaan laskea 
liikkeeseen yhteensä enintään 11 500 000 uutta C-osaketta ja Osakkeiden kokonaislukumäärä voi siten nousta enintään 
13 095 217 Osakkeeseen. 
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Tämän Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet ovat muunnettavissa B-sarjan osakkeiksi 
samassa suhteessa, kuin A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajan omistusosuus B-sarjan osakkeista tai C-osakkeista ja B- 
tai C-osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista laskee suunnatun annin seurauksena. Muunnettaessa A-sarjan 
osakkeita B-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut 
muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti. Lisäksi B-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus 
esittää vaatimus, että hänen omistamansa B-sarjan osakkeet muunnetaan C-osakkeiksi. Muunnettaessa B-sarjan osakkeita 
C-osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos Osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia 
järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti. Tämän Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestys sisältää myös C-osakkeita 
koskevat lunastus- ja suostumuslausekkeet, jotka tullaan poistamaan ennen Listautumista (määritelty jäljempänä). 

Yhtiön osakkeenomistajat tekivät eräitä suunniteltuun Listautumiseen liittyviä ehdollisia päätöksiä, jotka vaikuttavat 
Osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiöjärjestyksen sisältöön sekä Osakkeiden kokonaismäärään ennen Listautumista, 
mikäli Listautuminen toteutetaan. Mikäli hallitus päättää toteuttaa Listautumisen, kyseiset päätökset pannaan täytäntöön 
ja rekisteröidään kaupparekisteriin ennen Tarjottavien Osakkeiden rekisteröimistä ja Listautumisen toteuttamista. 
Ehdollisena Listautumisen toteuttamiselle Yhtiö on 13.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 
uudelleennimetä Yhtiön osakelajit niin, että A-sarjan osakkeita kutsutaan E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeita 
kutsutaan F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei uudelleennimetä.  

Suunnitellusta Listautumisesta alkaen voimassa olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen (”Yhtiöjärjestys”) mukaan C-osakkeilla 
on etuoikeus osinkoihin ja muuhun varojenjakoon siihen asti, kunnes C-osakkeille on jaettu yhteensä 20 000 000 euroa, 
minkä jälkeen C-osakkeilla ja F-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja muuhun varojenjakoon, ellei 
Yhtiöjärjestys toisin määrää. F-sarjan osakkeilla on kuitenkin oikeus tiettyyn osuuteen jaettavien varojen määrästä 
tietyissä tilanteissa ennen kuin edellä mainittu osinkoetuoikeuden yhteismäärä on täyttynyt. C-osakkeilla on yksi ääni. 
Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa C-osakkeilla on oikeus saada Yhtiön nettovarallisuudesta jako-osuus, joka vastaa 
Merkintähintaa (määritelty jäljempänä), minkä jälkeen mahdollisesti jäljelle jäävä osuus jaetaan C-osakkeiden ja F-sarjan 
osakkeiden omistajille pro rata -periaatteella. E-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoihin tai varojenjakoon. F-sarjan 
osakkeilla on yksi ääni, ja E-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta. E-sarjan osakkeet eivät oikeuta Yhtiön 
nettovarallisuuteen selvitystilassa. Suunnitellun Listautumisen toteutuspäivänä Virala omistaa kaikki Yhtiön F- ja E-
sarjojen osakkeet, joihin sovelletaan Yhtiöjärjestyksen mukaisia lunastus- ja suostumuslausekkeita, joilla rajoitetaan 
oikeutta luovuttaa tai hankkia F- ja E-sarjojen osakkeita. F- ja E-sarjan osakkeita ei haeta otettavaksi julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi. F-sarjan osakkeet voidaan tietyin Yhtiöjärjestyksessä määritellyin edellytyksin tai tietyin 
poikkeuksin muuntaa C-osakkeiksi muuntosuhteella 1:1 aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua ja viimeistään seitsemän 
vuoden kuluttua Listautumisannin toteuttamisesta. E-sarjan osakkeita muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi 
muuntosuhteella 1:1 Listautumisannin jälkeisten kolmen vuoden ajan, jos tietyt Yhtiöjärjestyksessä määritellyt 
laimennustapahtumat tapahtuvat. E-sarjan osakkeiden automaattisen muuntamisen myötä mahdollisten C-osakkeiden 
suunnattujen antien kohdalla Viralan ääniosuus laimenee vähemmän kuin muiden osakkeenomistajien, ellei C-osakkeiden 
kokonaismäärä ylitä 18 miljoonaa C-osaketta, jolloin Viralan ääniosuus laimenee laimennussuojan ylittävältä osalta 
samassa suhteessa kuin muiden osakkeenomistajien. Mikäli soveltuvien muuntoaikojen kuluessa F- ja E-sarjojen 
osakkeita ei ole muunnettu, Yhtiöllä on Yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus päättää yhtiökokouksessa F- ja E-sarjojen 
osakkeiden lunastamisesta. 

Mikäli Listautuminen toteutetaan, C-osakkeet (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) otetaan kaupankäynnin kohteeksi 
Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. C-osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja vaihdettavissa, 
mutta Virala ja hallituksen jäsenet ovat sopineet Yhtiön kanssa, että heidän omistamansa C-osakkeet ovat 
luovutusrajoitusten alaisia. 

Mikäli Listautuminen toteutetaan, Yhtiöjärjestyksen perusteella C-osakkeiden omistajilla on Yritysoston yhteydessä 
tiettyjen Yhtiöjärjestyksessä kuvattujen edellytysten täyttyessä oikeus pyytää C-osakkeiden lunastusta. Lisäksi 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään Yhtiön asettamisesta selvitystilaan, 
jos Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta. 

Hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan. Tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevan osinkopolitiikkansa 
mukaan VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukautta Yritysoston toteuttamisen jälkeen. 

Missä arvopapereilla tullaan käymään kauppaa? 

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentille (”Listautuminen”). Kaupankäynnin C-osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin 
säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. C-osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VACSPAC”. 

Mitkä ovat arvopapereihin liittyvät keskeiset riskit? 

 Mikäli Yhtiö asetetaan 36 kuukauden jälkeen selvitystilaan, on olemassa riski, että Yhtiölle aiheutuvien 
kustannusten vuoksi osakkeenomistajalle suoritettavien varojen määrä jää alle määrän, joka vastaa 
osakkeenomistajan osuutta suljetuille tileille talletetuista varoista, ja että varojen palauttaminen kestää pitkään. 
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 Tulevat osakeannit voivat laimentaa olemassa olevien osakkeenomistajien C-osakkeiden omistusosuuksia. 
 Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat eivät välttämättä saa kaikkia C-osakkeitaan lunastetuksi 

lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan määrä voi muuttua, ja C-osakkeiden 
lunastuksen toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia. 

 C-osakkeiden hinta voi olla volatiili. 

Keskeiset tiedot kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisesta 

Mitkä ovat arvopaperiin sijoittamisen edellytykset ja aikataulu? 

Yleistä 

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla alustavasti 90 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 9 000 
000 uutta C-osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”). Tarjottavien Osakkeiden alustavan 
määrän lisäksi, Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille 
Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 
1 250 000 uudella C-osakkeella ja lisäksi yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) 
Tarjottavien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 750 000 uudella C-osakkeella, minkä lisäksi siinä tapauksessa, 
että edellä mainittujen Lisäosake-erien johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-
osakkeeseen, lisätään Tarjottavien Osakkeiden määrää edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta 
(yhdessä ”Lisäosake-erät” tai ”Lisäosakkeet”). Lisäosakkeiden lopullinen määrä määräytyy kokonaiskysynnän mukaan. 
Tarjottavien Osakkeiden määrää tullaan korottamaan Lisäosake-erien määrien puitteissa mahdollisessa 
ylimerkintätilanteessa merkintöjen merkittävien leikkaamisen estämiseksi. Johtuen VAC:n luonteesta yritysostoyhtiönä, 
jossa tavoitteena on antaa mahdollisimman hyvä allokaatio kaikille merkintäryhmille, tarjottava Lisäosakkeiden määrä 
on Listautumisannin alustavaan kokoon nähden normaalia suurempi. 

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 1 595 217 osaketta, joista 695 652 on B-sarjan osakkeita (yhtiöjärjestysmuutoksen 
jälkeen F-sarjan osakkeita), 869 565 on A-sarjan osakkeita (yhtiöjärjestysmuutoksen jälkeen E-sarjan osakkeita) ja 30 
000 on C-osakkeita. Yhtiön kaikkiin osakkeisiin viitataan jäljempänä termillä ”Osakkeet”. Yhtiön Yhtiöjärjestyksen 
mukaan E-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta, ja Yhtiön olemassa olevien osakkeiden tuottama äänimäärä on siten 725 
652. Virala Oy Ab (”Virala”) omistaa tällä hetkellä kaikki Yhtiön F- ja E-sarjan osakkeet (yhdessä 
”Perustajaosakkeet”). F-sarjan osakkeiden määrä suhteessa Yhtiön kaikkiin äänivaltaisiin F- ja C-sarjan osakkeisiin 
(yhdessä ”Ääniosakkeet”) tulee Listautumisannin jälkeen olemaan kahdeksan prosenttia. Yhtiö tulee ennen 
Listautumisannin toteuttamista tekemään tarvittavat muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin siten, että F-sarjan 
osakkeiden määrä Listautumisannin jälkeen vastaa enintään kahdeksaa prosenttia Ääniosakkeista.  

Mikäli myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 
11 500 000 uutta C-osaketta ja Osakkeiden kokonaislukumäärä voi siten nousta enintään 13 095 217 Osakkeeseen 
Listautumisannin seurauksena (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät muutokset 
F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin). Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 84,9 prosenttia Osakkeista ja 91,7 prosenttia 
Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia 
Osakkeita ja että Lisäosake-eriä ei tarjota (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät 
muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin), ja noin 87,8 prosenttia Osakkeista ja 91,8 prosenttia Ääniosakkeista 
Listautumisannin jälkeen, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti.  

Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista ja (ii) Instituutioannista. Instituutioannissa tarjotaan private placement -
järjestelyinä alustavasti enintään 8 250 000 Tarjottavaa Osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 
kansainvälisesti. Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 750 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja 
yhteisöille Suomessa. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä 
poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 
750 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, 
Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Perustajaosakas Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa (tai 
35 miljoonalla eurolla, mikäli Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000). 
Lisäksi Ahlstrom Invest B.V. ja Jussi Capital Oy ovat kukin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään 
Tarjottavia Osakkeita 9,0 miljoonalla eurolla mutta kuitenkin enintään 10,0 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista 
Osakkeista. Tämän lisäksi tietyt muut sijoittajat (yhdessä Ahlstrom Invest B.V.:n ja Jussi Capital Oy:n kanssa 
”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 
yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla, ja lisäksi tietyt muut sijoittajat ovat ilmoittaneet Yhtiölle aikomuksestaan merkitä 
Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön 
toimitusjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 miljoonalla 
eurolla.  Viralan ja Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset sekä muiden edellä mainittujen sijoittajien 
merkintäilmoitukset vastaavat yhteensä noin 90 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, 
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että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 75 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät 
tarjotaan täysimääräisinä. Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Viralalle ja Ankkurisijoittajille ja merkintäilmoituksen 
antaneille sijoittajille taataan sitoumusten tai ilmoitusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. 

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja 
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta (”Toteuttamispäätös”) arviolta 28.6.2021. Edellä mainitut tiedot julkistetaan 
pörssitiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja ne ovat saatavilla viimeistään Toteuttamispäätöstä 
seuraavana pankkipäivänä eli arviolta 29.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.virala.fi, Yleisöannin 
merkintäpaikoissa ja verkkosivuilla osoitteissa www.nordea.fi/vac-fi, www.nordnet.fi. 

Merkintäaika 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 23.6.2021 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika 
alkaa 15.6.2021 klo 10.00 ja päättyy viimeistään 24.6.2021 kello 12.00. 

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 
22.6.2021 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. 
Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan 
pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin ja 
Instituutioannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 30.6.2021 kello 12.00. Yhtiö voi pidentää tai olla 
pidentämättä Instituutioannin tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva 
pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina 
päättymispäivinä. 

Merkintähinta 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan 10,00 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).  

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen täydennyksen johdosta 

Mikäli Esitettä täydennetään olennaisen virheen tai epätarkkuuden taikka merkittävän uuden tiedon johdosta, joka on 
käynyt ilmi tai havaittu sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista 
Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä, on Sitoumuksen ennen Esitteen 
täydentämistä antaneilla sijoittajilla oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa kolmen (3) työpäivän 
kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys on julkaistu. Yhtiö voi pidentää peruuttamisaikaa. Peruuttamisoikeuden viimeinen 
päivä mainitaan täydennyksessä. Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen johtanut 
olennainen virhe tai epätarkkuus taikka merkittävä uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittu ennen Merkintäajan päättymistä 
tai Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Mikäli Esitettä 
täydennetään, täydennys julkistetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien 
Esiteasetuksen mukaisesta Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. 

Kaupankäynti Osakkeilla 

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentille. C-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan 
SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. C-osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VACSPAC” ja ISIN-koodi FI4000507488. 

Palkkiot ja kulut 

Yhtiö sitoutuu maksamaan Pääjärjestäjille Listautumisannin yhteydessä tarjotuista palveluista kiinteän palkkion 
yhdistettynä palkkioon, joka perustuu Tarjottavista Osakkeista saatavien tietyn eurorajan ylittävien bruttovarojen 
määrään. Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu myös korvaamaan Pääjärjestäjille tiettyjä kuluja.  

Yhtiö arvioi sen maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 5,4 
miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 90 miljoonan euron bruttovarat). Yhtiö ei veloita Listautumisantiin liittyviä 
kuluja sijoittajilta. 

Lisäksi Yhtiö sitoutuu maksamaan Pääjärjestäjille palkkion Yritysoston yhteydessä tarjotuista palveluista. Yhtiöllä on 
lisäksi oikeus nimittää kolmas taloudellinen neuvonantaja Yritysostoa varten. Palkkio tulee maksettavaksi Yritysoston 
toteuttamisen yhteydessä ja sen määrä on sidottu Listautumisannista saatavien bruttovarojen määrään. 
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Omistuksen laimentuminen 

Listautumisannin seurauksena Osakkeiden määrä voi kasvaa 10 595 217 Osakkeeseen olettaen, että Listautumisannissa 
merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja Lisäosake-eriä ei tarjota ja 13 095 217 Osakkeeseen olettaen, että 
Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti. Tämä 
vastaa nykyisille osakkeenomistajille noin 84,9 prosentin laimentumista olettaen, että Lisäosake-eriä ei tarjota ja noin 
87,8 prosentin laimentumista olettaen, että Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti, mikäli nykyiset osakkeenomistajat 
eivät merkitsisi Tarjottavia Osakkeita Listautumisannin yhteydessä. 
 
Miksi tämä Esite on laadittu? 

Listautumisannin tausta ja syyt sekä varojen käyttö 

VAC on laatinut ja julkaissut tämän Esitteen tarjotakseen C-osakkeita yleisölle ja hakeakseen C-osakkeiden ottamista 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. 

VAC:n tarkoituksena on kerätä pääomaa Nasdaq Helsingissä järjestettävän Listautumisannin avulla ja 36 kuukauden 
kuluessa kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä hankkia yksi tai 
useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, jotka Nasdaq Helsingin tarkastus- ja hyväksymisprosessin jälkeen listataan VAC:n 
kautta Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. Mikäli Listautumisanti 
merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC saa annista arviolta noin 90 miljoonan euron bruttovarat 
ennen transaktiokustannuksia, joiden kyseisessä tilanteessa arvioidaan olevan noin 5,4 miljoonaa euroa, jolloin 
Listautumisannin nettotuotot ovat noin 84,6 miljoonaa euroa. VAC aikoo tallettaa noin 81 miljoonaa euroa suljetuille 
pankkitileille, jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti, ja Lisäosake-eriä ei tarjota. VAC:n tapauksessa on 
lähtökohtaisesti tarkoitus, että Yritysosto toteutetaan laskemalla liikkeeseen Listautumisannista erillisessä osakeannissa 
uusia Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yritysoston kauppahinnan maksamiseksi kokonaan 
tai osittain, jolloin Yhtiön käteisvarat jäävät käytettäviksi yhdistyneen yhtiön kasvua ja kannattavuutta tukevien 
parannusten rahoittamiseen. Muut kuin suljetuille tileille talletettavat varat, joista vähennetään Listautumisantiin liittyvät 
kustannukset, jäävät Yhtiön käyttöpääomaksi ja kasvun rahoittamiseksi. 

Eturistiriidat 

VAC on tunnistanut, että sen vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa voi ilmetä mahdollisia eturistiriitoja liittyen 
Viralan asemaan VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana. Viralan intressit eivät välttämättä aina ole 
yhteneviä VAC:n tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa. Mahdollisia eturistiriitoja voi aiheuttaa 
esimerkiksi se, että VAC:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä ja että Viralalta ostetaan keskeisiä 
palveluita osana Viralan ja VAC:in välistä sopimusta transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista. 
VAC:n hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei ole 
riippumaton suhteessa Viralaan tai VAC:n johtoon. Viralan taloudellinen intressi voi olla suurempi muissa Virala-
konsernin sijoituksissa kuin VAC:ssa. Mahdollisia eturistiriitoihin liittyviä riskejä on pyritty pienentämään tietyillä 
sopimusehdoilla VAC:n ja Viralan välisissä sopimuksissa. Mahdollisia eturistiriitoja voi joissain tilanteissa mahdollisesti 
aiheutua myös, jos Yhtiö päättää hankkia kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan, jossa Yhtiön johdolla, hallituksen 
jäsenellä tai Viralalla voi olla omistusosuus. 

Pääjärjestäjille maksettavat palkkiot on osittain sidottu Listautumisannista saatavien bruttovarojen määrään. Pääjärjestäjät 
ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Tarjottavia Osakkeita omaan tai 
asiakkaidensa lukuun ennen Listautumisantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten 
mukaisesti. Pääjärjestäjillä on oikeus avustaa Yhtiötä taloudellisina neuvonantajina Yritysoston yhteydessä. Pääjärjestäjät 
ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle ja Viralalle 
sijoitus- tai muita pankkipalveluita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti.  
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RISKITEKIJÄT 

Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joiden toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus sijoituksen 
arvoon. Mahdollisten sijoittajien tulee ottaa tarkoin huomioon seuraavat riskitekijät sekä muut tämän Esitteen sisältämät 
tiedot ennen päätöksen tekemistä Tarjottaviin Osakkeisiin sijoittamisesta. Mikäli yksi tai useampi näistä riskeistä 
toteutuisi ja johtaisi C-osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voisivat menettää sijoituksensa Yhtiöön osittain 
tai kokonaan. Seuraavassa kuvattavat riskit ja epävarmuustekijät eivät ole ainoita riskejä, jotka voivat vaikuttaa Yhtiön 
liiketoimintaan. Myös sellaiset riskit ja epävarmuustekijät, joista Yhtiö ei tällä hetkellä ole tietoinen tai joita pidetään 
nykytilanteessa vähämerkityksellisinä, voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, 
liiketoiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin. 

Tässä esitetyt riskitekijät on jaettu luonteensa perusteella seitsemään kategoriaan. Kategoriat ovat: 

 Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät riskit; 

 Yritysostoon liittyvät riskit; 

 makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit;  

 Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit;  

 verotukseen liittyvät riskit; 

 Osakkeisiin liittyvät riskit; ja  

 Listautumisantiin liittyvät riskit. 

Jokaisessa kategoriassa esitetään ensimmäisenä Esiteasetuksessa asetettuihin vaatimuksiin perustuvan kokonaisarvion 
mukaan olennaisimmaksi arvioitu riski. Ensimmäisen riskitekijän jälkeen kussakin ryhmässä kuvattujen riskien 
esitysjärjestyksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole kuvata niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai mahdollista vaikutusta 
suhteessa toisiinsa. Kategorioiden esitysjärjestys ei ole arvio kuhunkin ryhmään kuuluvien riskitekijöiden 
olennaisuudesta verrattuna muihin kategorioihin kuuluviin riskitekijöihin. 

Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät riskit 

Yhtiöllä ei ole ollut operatiivista toimintaa ja siten mahdollisten sijoittajien voi olla vaikea arvioida Yhtiön 
tulevaisuuden tulosta ja sen kykyä saavuttaa liiketoimintansa tavoite. 

VAC on Virala-konserniin kuuluva yhtiö, jolla ei ole ollut operatiivista toimintaa ja joka on tehnyt järjestäytymiseen 
liittyviä toimintoja (kuten VAC:n perustamiseen, tämän Esitteen ja Listautumisannin valmisteluun sekä sijoittajien 
etsimiseen liittyviä toimintoja), mutta jolle ei ole vielä syntynyt tuloja. Näin ollen toisin kuin listautumisanteja 
järjestävistä yhtiöistä yleensä, VAC:sta ei ole saatavilla sen toimintaa tai olennaisia talouteen liittyviä historiatietoja. 
Operatiivinen ja taloudellinen historia ovat tyypillisesti keskeisen tärkeitä sijoittajan sijoitusanalyysissa. VAC:n 
perustajaosakas ja suurin omistaja on Virala, jolla on pitkä historia ja selkeästi määritellyt sijoituskriteerit, mutta VAC:lla 
ei ole aiempaa näyttöä omasta tuloksentekokyvystä. Operatiivisen ja olennaisen taloudellisen historian puute voi 
vaikeuttaa sijoittajien tekemiä arviointeja Yhtiön tulevasta tuloksesta ja kyvystä saavuttaa liiketoimintansa tavoite eli 
Yritysoston kohteen tai kohteiden hankinta, sekä sijoituksen riskiprofiilin ja sijoituksesta kohtuudella odotettavissa olevan 
tuoton arviointia ja vertailua. Sijoittajien tulee perustaa sijoituspäätöksensä Esitteen sisältämiin tietoihin kokonaisuutena, 
minkä lisäksi sijoittajat saattavat joutua ottamaan sijoitusanalyysissaan huomioon operatiivisen ja taloudellisen historian 
sijasta muita tekijöitä, kuten Viralan kyvyn tuottaa arvoa ja tuloksia, VAC:n kaupallisen mallin, sijoitusehdot ja 
luottamuksen yrityskauppamarkkinan tulevaisuuteen.  

Viralan ja VAC:n johtohenkilöiden aiempi liiketoimintahistoria ei takaa VAC:n kykyä tunnistaa sopiva kohde Yritysostoa 
varten tai onnistua VAC:n mahdollisesti toteuttamassa liiketoimintojen yhdistämisessä. Vaikka Virala-konsernilla on 
aikaisempaa kokemusta onnistuneesta VAC:n transaktiorakennetta muistuttavasta sijoituksesta (katso kohta ”Yhtiön 
liiketoiminta – Keskeiset vahvuudet – Kokenut listaamattomien sekä listattujen yhtiöiden ankkuriomistaja ja kehittäjä”), 
Viralan historia arvon tuottamisesta osakkeenomistajilleen ei välttämättä edusta Viralan kykyä VAC:n palveluntarjoajana 
sekä perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana saavuttaa tuloksia ja tuottaa arvoa VAC:n osakkeenomistajille. 
Mitkään tämän Esitteen sisältämät historialliset tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia Yhtiön liiketoiminnan tai sen 
kohdeyhtiön Yritysoston jälkeen mahdollisesti tuottamien voittojen kanssa. Siten sijoituspäätöksen tekohetkellä 
mahdollisten sijoittajien käytettävissä on rajallisesti tietoja, joiden avulla he voivat arvioida Yhtiön tulevaa 
tuloksentekokykyä ja Yhtiön ylintä johtoa. 



  

9 
 

On olemassa riski, ettei VAC onnistu toteuttamaan Yritysostoa 36 kuukauden kuluessa, minkä seurauksena 
kaupankäynti VAC:n C-osakkeilla voidaan lopettaa ja yhtiökokous voi päättää VAC:n asettamisesta selvitystilaan. 

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan VAC:n on toteutettava Yritysosto, jossa kohdeyhtiön tai -yhtiöiden yhteenlaskettu 
markkina-arvo on vähintään 80 prosenttia Listautumisannin yhteydessä suljetuille pankkitileille talletetuista varoista, 
36 kuukauden kuluessa Listautumisannista, jotta Yhtiö voi edelleen olla pörssilistattuna Nasdaq Helsingissä. Jos 
Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa kaupankäynnin aloittamisesta C-osakkeilla, Yhtiön hallitus kutsuu 
yhtiökokouksen koolle ja tekee ehdotuksen Yhtiön asettamisesta selvitystilaan sen suunnitellusta Listautumisesta alkaen 
voimassa olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen (”Yhtiöjärjestys”) mukaisesti. Yhtiökokous voi sen jälkeen päättää Yhtiön 
asettamisesta selvitystilaan.  

VAC:n liiketoimintastrategian onnistuminen riippuu sen kyvystä tunnistaa sopiva sijoitusmahdollisuus ja toteuttaa 
Yritysosto. Yhtiö ei kuitenkaan pysty arvioimaan, kuinka kauan tällaisen sopivan sijoitusmahdollisuuden tunnistaminen 
kestää tai pystyykö se tunnistamaan mitään sopivaa sijoitusmahdollisuutta vaaditun ajan kuluessa. Yhtiö on määrittänyt 
hankittaville kohdeyhtiöille tietyt sijoituskriteerit, mikä rajoittaa hankittavaksi sopivien yhtiöiden valikoimaa muun 
muassa tietyn kokoluokan vuoksi, ja sen vuoksi, että VAC keskittyy Suomessa sijaitseviin yhtiöihin tai sellaisiin 
yhtiöihin, joilla on vahvat siteet Suomeen ja jotka soveltuvat listattavaksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First 
North Growth Market -markkinapaikalle. Muita tekijöitä, jotka saattavat vaikeuttaa VAC:n tekemän Yritysoston 
toteuttamista määräajan kuluessa, ovat esimerkiksi Yritysostoja koskevat yleiset markkinaolosuhteet, joiden vuoksi 
esimerkiksi myyjän ja ostajan erilaiset arvostukset, mahdollisen velkarahoituksen saatavuus, tulevaisuutta koskeva 
epävarmuus ja yleisen taloustilanteen heikkeneminen saattavat heikentää mahdollisuutta toteuttaa yrityskauppoja. Katso 
myös jäljempänä oleva kohta ”– VAC:n kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti on erittäin riippuvainen Viralasta ja 
VAC:n johdosta ja hallituksesta”. COVID-19-pandemia on vuonna 2020 ja toistaiseksi vuoden 2021 alussa vaikuttanut 
merkittävästi yleiseen taloustilanteeseen ja moniin toimialoihin sekä lisännyt markkinoiden yleistä epävarmuutta. Katso 
myös jäljempänä oleva kohta ”– COVID-19-pandemia ja muut mahdolliset pandemiat ja epidemiat saattavat olennaisesti 
vaikuttaa Yhtiön kohdeyhtiön etsimiseen.” Jos Yhtiö ei onnistu toteuttamaan esitettyä Yritysostoa, se voi aiheuttaa 
Yhtiölle huomattavia toteutumattomaan Yritysostoon liittyviä transaktiokustannuksia, kuten mahdollisesti huomattavia 
neuvonantajakuluja, ja muita kustannuksia. 

VAC:n perustajaosakkaalla ja suurimmalla omistajalla ja sille palveluita tuottavalla yhtiöllä, Viralalla, sekä VAC:n 
hallituksella on laaja kokemus yritysostoista, mutta VAC ei ole itse aikaisemmin toteuttanut Yritysostoja, mitä 
potentiaaliset myyjät saattavat pitää kielteisenä, ja mikä saattaa siten rajoittaa potentiaalisten kohdeyhtiöiden valikoimaa. 
VAC:lla ei ole itsellään operatiivisia toimintoja, joiden osalta se voisi suoraan tavoitella välittömiä synergiaetuja, ellei 
transaktiovaiheessa toteuteta useampaa toisiaan täydentävien kohdeyhtiöiden hankintaa. Ei kuitenkaan ole takeita, että 
jälkimmäisenkään osalta pystyttäisiin saavuttamaan tavoiteltuja synergiaetuja. Vaikka VAC:n transaktiorakenne tarjoaa 
edellytykset kohdeyhtiön ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi, VAC:lla saattaa kuitenkin olla haasteita tarjota 
samaa arvoa kuin muiden osapuolten, joiden osalta tuotot, kustannukset tai muut synergiaedut voivat johtaa osaltaan 
suurempaan kohdeyhtiön arvostukseen. 

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan Yritysoston tulee olla Yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomien hallituksen jäsenten 
enemmistön hyväksymä. Yritysostoa koskeva esitys on sen jälkeen annettava VAC:n yhtiökokouksen hyväksyttäväksi 
soveltuvan sääntelyn edellyttämällä tavalla. On olemassa riski, että hallituksen esittämä Yritysosto ei saa 
osakkeenomistajilta riittävää kannatusta yhtiökokouksessa ja ettei Yritysostoa siten hyväksytä. 

Lisäksi ennen kuin Yhtiö voi toteuttaa Yritysoston, suunnitellun Yritysoston jälkeisen yhdistyneen yhtiön on käytävä läpi 
Nasdaq Helsingin sääntöjen mukainen listalleottoprosessi, jotta yhdistynyt yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle (lisätietoja on esitetty 
jäljempänä kohdassa ”– Listalleottamisen edellytysten täyttämisprosessi saattaa olla raskas ja aiheuttaa paljon työtä, ja 
Yritysostoa koskevan sopimuksen tekemisen jälkeen ei ole takeita, että yhdistynyt yhtiö hyväksytään Nasdaq Helsingin 
listalleottoprosessissa”). Tämä saattaa vaikeuttaa VAC:n osallistumista tarjousprosesseihin, jos myyntiedustajat pitävät 
prosessia siihen tarvittavan ajan ja lopputuloksen suhteen epävarmana. Tämä voi myös tarkoittaa, että kohdeyhtiöiden 
valikoima on rajallinen, koska mahdollisten kohdeyhtiöiden tulee täyttää listalleottamisen edellytykset kohtuullisen ajan 
kuluessa. 

Nämä tekijät saattavat yksittäin tai yhdessä johtaa siihen, ettei VAC pysty toteuttamaan mitään Yritysostoa määräajan 
kuluessa, minkä seurauksena yhtiökokous voi päättää asettaa Yhtiön selvitystilaan ja kaupankäynti C-osakkeilla voidaan 
lopettaa. Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, osakkeenomistajat eivät saa takaisin koko Yhtiöön sijoittamaansa summaa. 
Mikäli yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, Yhtiön hallituksen on Yhtiöjärjestyksen mukaan selvitettävä 
vaihtoehtoisia tapoja osakkeenomistajille luopua Osakkeistaan. Katso myös jäljempänä kohta ”– Mikäli Yhtiö asetetaan 
36 kuukauden jälkeen selvitystilaan, on olemassa riski, että Yhtiölle aiheutuvien kustannusten vuoksi osakkeenomistajalle 
suoritettavien varojen määrä jää alle määrän, joka vastaa osakkeenomistajan osuutta suljetuille tileille talletetuista 
varoista, ja että varojen palauttaminen kestää pitkään”. 
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VAC:n kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti on erittäin riippuvainen Viralasta sekä VAC:n johdosta ja hallituksesta. 

VAC hankkii liiketoiminnalleen tarvittavat palvelut pääosin Viralalta. Sopimusten puitteissa toimitusjohtajaksi on valittu 
Johannes Schulman ja talousjohtajaksi Mia Alholm (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Hallitus, johto, tilintarkastajat – 
Toimitusjohtaja ja johtoryhmä”). Lisäksi Virala tarjoaa koko sijoitus- ja tukifunktio-organisaationsa palveluita Yhtiön 
käyttöön Yritysostoon liittyvien neuvontapalvelujen tukemiseksi sekä VAC:n hallinnoinnin järjestämiseksi 
ammattitaitoisesti. VAC on näin ollen toimintansa kaikkien kriittisten alueiden osalta erittäin riippuvainen Viralasta. Jos 
Viralan mahdollisuus tarjota näitä palveluita heikkenisi, tämä voisi olennaisesti haitata Yhtiön liiketoimintaa. 

Yhtiö ja sen tuleva menestys ovat riippuvaisia Yhtiön avainhenkilöiden suorituksesta, joita ovat etenkin toimitusjohtaja 
Johannes Schulman ja talousjohtaja Mia Alholm sekä hallituksen puheenjohtaja Alexander Ehrnrooth ja muut hallituksen 
jäsenet, joilla on merkittävästi mahdollisten liiketoimintamahdollisuuksien arviointiin liittyvää kokemusta. Viralan 
transaktioihin liittyviä palveluita ja tiettyjä muita palveluita koskevan sopimuksen nojalla tarjoama sijoitus- ja tukifunktio 
on kooltaan rajallinen, minkä vuoksi erityisosaamista omaavien avainhenkilöiden menettämisellä voi olla olennaisesti 
heikentävä vaikutus myös Yhtiön mahdollisuuksiin toteuttaa Yritysosto. Yhtiö ei ole tehnyt työsopimusta suoraan 
toimitusjohtajan tai talousjohtajan kanssa, vaan johdon palvelut tuotetaan VAC:lle palvelusopimusten perusteella. Näiden 
henkilöiden menettäminen voisi olennaisesti haitata Yhtiön liiketoimintaa ja sen liikesuhteita.  

On olemassa riski, etteivät johdon tehtävät ja vastuut ole selkeitä kokonaan ulkoistettujen palvelujen vuoksi, mikä myös 
voisi haitata Yhtiön liiketoimintaa. Lisäksi koska VAC:n avainhenkilöt ovat myös Viralan avainhenkilöitä, on 
mahdollista, että näille henkilöille voi syntyä mahdollisia eturistiriitoja, joissa VAC:in parhaan edun saavuttaminen ei 
toteutuisi. Lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Vaikka Virala on tehnyt pitkäaikaisen sitoumuksen ja 
merkittävän sijoituksen VAC:iin, ja VAC:sta, sen johdosta ja Viralasta riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön 
on hyväksyttävä esitys Yritysostosta, mahdolliset VAC:n ja Viralan väliset eturistiriidat tai VAC:n liiketoimintaan liittyvät 
ristiriidat Viralan liiketoiminnan kanssa voivat aiheuttaa mainehaittaa ja VAC:n Yritysoston toteuttaminen voi 
vaikeutua.”  

Virala, VAC, VAC:n johtohenkilöt tai hallituksen jäsenet voivat altistua maineriskeille, jotka voivat johtua esimerkiksi 
oikeudenkäynneistä, väärinkäytösväitteistä tai muusta kielteisestä julkisuudesta tai mediassa esitetystä spekulaatiosta, 
mikä voi haitata VAC:n mainetta riippumatta siitä, ovatko väitteet paikkaansa pitäviä vai eivät. Tilanteista voi syntyä 
Viralaan, VAC:iin tai sen avainhenkilöihin kohdistuva luottamuspula ja maineen menetys, mikä voi haitata VAC:n 
kilpailukykyä muihin SPAC-yhtiöihin ja kilpaileviin sijoitusvälineisiin verrattuna, millä voi olla olennaisen haitallinen 
vaikutus Yhtiön mahdollisuuteen toteuttaa Yritysosto ja sen liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan 
tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  

Jos yllä esitetyt riskit toteutuvat, seurauksena voi olla, ettei VAC onnistu 36 kuukauden kuluessa toteuttamaan Yritysostoa 
onnistuneesti. Ellei Yritysostoa ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa Listautumisesta, Yhtiön hallitus kutsuu 
yhtiökokouksen koolle kolmen kuukauden kuluessa päättämään Yhtiön selvitystilaan asettamisesta (lisätietoja on esitetty 
jäljempänä kohdassa ”– VAC:iin kohdistuu Yritysostoon liittyviä riskejä, ja mahdollisten kohdeyhtiöiden tutkimiseen 
saatetaan kuluttaa huomattavasti resursseja ilman, että Yritysosto toteutuu, mistä voi aiheutua huomattavia 
kustannuksia”). Lisäksi tällaisessa tilanteessa Nasdaq Helsinki voi päättää poistaa Yhtiön Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentiltä, jolloin julkinen kaupankäynti C-osakkeilla päättyy ja yhtiökokous voi päättää VAC:n 
asettamisesta selvitystilaan. 

VAC:iin kohdistuu Yritysostoon liittyviä riskejä, ja mahdollisten kohdeyhtiöiden tutkiminen saattaa aiheuttaa 
huomattavia kustannuksia ilman, että Yritysosto toteutuu. 

Yritysostojen toteuttaminen on usein laaja ja monimutkainen prosessi, ja jokaisen kohdeyhtiön tutkiminen sekä 
tarvittavien sopimusten ja muiden asiakirjojen neuvotteleminen, laatiminen ja täytäntöön paneminen vaatii huomattavasti 
johdon aikaa ja huomiota. Prosessiin liittyy myös monenlaisia kustannuksia, kuten rahoituskustannuksia ja taloudellisten, 
oikeudellisten ja muiden neuvonantajien kustannuksia. Osa tällaisista kustannuksista laskutetaan Yhtiöltä, vaikka 
päätettäisiin, ettei tiettyä Yritysostoa esitetä tai toteuteta, tai vaikka Yhtiö ei onnistuisi toteuttamaan Yritysostoa 
esimerkiksi siitä syystä, että yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien enemmistö äänestää esitettyä Yritysostoa 
vastaan, jolloin sitä ei voida toteuttaa. Lisäksi ennen Yritysostoa mahdollisesti toteutettavat muutokset Yhtiön 
yhtiörakenteessa voivat aiheuttaa kustannuksia Yhtiölle. Näin ollen on olemassa riski, että VAC:lle kertyy merkittäviä 
kustannuksia, vaikka suunniteltu Yritysosto ei toteutuisikaan, mikä puolestaan saattaa vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön 
tulokseen ja taloudelliseen asemaan tai siihen määrään varoja, mitä osakkeenomistajalle palautuisi mahdollisessa 
selvitystilassa.  

Yhtiö saattaa kohdata huomattavaa kilpailua sijoitusmahdollisuuksista. 

Joihinkin tai kaikkiin Yhtiön mahdollisesti tutkimiin sijoitusmahdollisuuksiin voi liittyä huomattavaa kilpailua. Kilpailijat 
voivat olla esimerkiksi strategisia ostajia, valtiollisia sijoitusrahastoja, SPAC-yhtiöitä ja julkisia sekä yksityisiä 
pääomasijoitusrahastoja, joista monilla on vakiintunut asema ja laaja kokemus yritysostojen tunnistamisesta ja 
toteuttamisesta. Monien kilpailijoiden tekniset, taloudelliset, henkilöstölliset ja muut resurssit voivat olla laajemmat kuin 
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Yhtiön. Kilpailijat voivat myös pystyä toteuttamaan yritysostoa koskevan prosessin nopeammin, koska toisin kuin Yhtiö, 
ne eivät ehkä tarvitse pörssilistatun yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntää. Kohdeyhtiö voi myös harkita perinteisen 
listautumisannin toteuttamista itsenäisesti. Jokin näistä tai muista tekijöistä voi asettaa Yhtiön kilpailussa heikompaan 
asemaan houkuttelevan kohdeyhtiön hankintaan liittyvissä onnistuneissa neuvotteluissa tai Yritysoston toteutuksessa. 
Kilpailun seurauksena mahdolliset kohdeyhtiöt voivat etsiä toisen ostajan tai kohdeyhtiön Yritysosto saatetaan toteuttaa 
selvästi korkeammalla hinnalla kuin millä se olisi tehty muussa tapauksessa, minkä vuoksi sijoituksen kannattavuus voi 
olla heikompi kuin tilanteessa, jossa Yritysostoa ei olisi tehty korkealla hinnalla. On olemassa myös riski, ettei Yhtiö saa 
yhtiökokoukselta tarvittavaa hyväksyntää, jos yhtiökokoukselle ehdotettuun Yritysostoon liittyy epäedullisia ehtoja edellä 
mainittujen tekijöiden vuoksi. Mikäli kohdeyhtiöistä syntyy merkittävää kilpailua, ei ole varmuutta, että Yhtiö kykenee 
toteuttamaan Yritysoston vaaditussa määräajassa. 

SPAC-yhtiömallin toimivuutta ei ole osoitettu Suomessa, SPAC-yhtiöitä koskevia ehtoja ei ole standardisoitu ja 
tällaisiin yhtiöihin liittyvä kielteinen julkisuus saattaa vaikuttaa VAC:iin kielteisesti. 

SPAC-yhtiömalli ei ole vakiintunut Suomen markkinoilla. Nasdaq Helsingin säännöt, jotka sisältävät myös 
nimenomaisesti SPAC-yhtiöitä koskevia sääntöjä, tulivat Suomessa voimaan 1.3.2021. SPAC-yhtiöitä koskevan 
markkinakäytännön puute Suomessa saattaa vaikeuttaa erilaisten tilanteiden ennakointia ja sääntelyn toimivuutta eri 
tilanteissa, minkä vuoksi sijoittajan voi olla vaikeampi arvioida VAC:iin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Saattaa 
syntyä tilanteita, joissa Nasdaq Helsingin säännöt tai VAC:n ehdot saattavat myöhemmässä vaiheessa osoittautua Suomen 
olosuhteissa tai alun perin ennakoimattomissa tilanteissa riittämättömiksi tai vaatia sääntelyyn muutoksia tai ehtojen 
tulkintaa, mikä lisää VAC:iin sijoittamiseen liittyvää riskiä. Se tosiseikka, ettei SPAC-yhtiömallin toimivuutta ole vielä 
osoitettu Suomessa tai että malli voidaan kokea vieraaksi, voi johtaa tilanteeseen, jossa vastapuolet ja muut osapuolet 
asettavat VAC:lle lisävaatimuksia aiheuttaen VAC:lle lisäkuormitusta. VAC:n liiketoimintamalli on pyritty räätälöimään 
VAC:n toimintaa ja tavoitteita silmällä pitäen Suomen markkinaolosuhteissa, minkä vuoksi se eroaa merkittävästi SPAC-
yhtiömalleihin kansainvälisesti liitetyistä tietyistä erityispiirteistä. Suomessa eikä muualla ei ole vielä olemassa SPAC-
yhtiöitä koskevia vakioehtoja tai -menettelyjä, mikä voi johtaa sijoittajien kannalta tavanomaista heikompaan 
ennustettavuuteen ja mikä voi vaatia SPAC-yhtiön ehtojen ja prosessien tavanomaista tarkempaa analysointia ja 
arviointia. Lisäksi tämä tarkoittaa, että SPAC-yhtiöön, kuten VAC:iin, tehtävää sijoitusta täytyy analysoida ja arvioida 
yksilöllisesti, eikä muiden SPAC-yhtiöiden rakenteen tai menestyksen perusteella. VAC on tämän Esitteen päivämääränä 
ainoa Nasdaq Helsingin SPAC-yhtiöitä koskevia sääntöjä soveltava suomalainen yhtiö, joka on julkistanut 
listautumisaikeensa. 

SPAC-yhtiöitä on toisinaan kyseenalaistettu SPAC-yhtiöön tehtävän sijoituksen rahoitusehtojen vuoksi esimerkiksi sen 
takia, ettei perustajan ja myöhempien sijoittajien etujen ole katsottu vastaavan toisiaan riittävästi tai koska perustajan 
intressien yhdenmukaistamista koskevat ehdot ovat saattaneet olla epätasapainoiset erityisesti SPAC-yhtiöissä, joissa 
VAC:sta poiketen on tyypillisesti käytetty erilaisia optio-oikeuksia. Vaikka SPAC-yhtiöihin kohdistuva kritiikki 
kansainvälisesti tai Suomessa ei koskisi VAC:ia suoraan, se saattaa johtaa myös VAC:n osalta negatiiviseen huomioon, 
mikä saattaa aiheuttaa lisävaikeuksia Yhtiön onnistuneelle toiminnalle ja sen tavoitteelle toteuttaa Yritysosto 
36 kuukaudessa. 

Kohdeyhtiön hankinnan oikeudellinen rakenne ei ole tällä hetkellä tiedossa, ja Yhtiö voi valita lukuisista erilaisista 
rakenteista, jotka vaikuttavat Yritysoston toteuttamiseen ja joista aiheutuu osakkeenomistajille erilaisia seurauksia. 

Yhtiö saattaa hankkia kohdeyhtiön esimerkiksi rahavastikkeella, sulautumisella, suunnatulla osakeannilla, 
liiketoimintakaupalla tai osakeannin ja rahavastikkeen yhdistelmänä. Yhtiö ei ole vielä tunnistanut kohdeyhtiötä, minkä 
vuoksi se ei pysty esittämään Esitteessä täsmällisiä tietoja Yritysoston toteuttamisessa käytettävästä oikeudellisesta 
rakenteesta. Valittuun rakenteeseen sovelletaan myös osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) 
säännöksiä ja prosessuaalisia vaatimuksia. Tällaisten säännösten soveltaminen vaikuttaa Yritysoston toteuttamisen 
aikatauluun ja Yhtiön sidosryhmien, osakkeenomistajat mukaan luettuna, lakisääteisen suojan tasoon. Lisäksi tietyt 
mahdolliset Yritysoston toteuttamistavat, kuten suunnattu osakeanti tai sulautuminen, edellyttävät Osakeyhtiölain 
mukaista määräenemmistöpäätöstä eli tällaisissa tilanteissa Yritysoston hyväksyntää tulee puoltaa vähintään kaksi 
kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista Osakkeista. Ennen Yritysostoa Yhtiö saattaa pyrkiä 
toteuttamaan yhtiörakenteensa muutoksia, kuten Yhtiön osittais- tai kokonaisjakautuminen, jotka voivat vaikuttaa 
esimerkiksi Yritysoston aikatauluun. Lisäksi Yhtiö voi hankkia vähemmistöosuuden kohdeyhtiöstä, jolloin Yhtiöllä ei 
ole määräysvaltaa kohdeyhtiöstä ja kohdeyhtiön muut osakkeenomistajat voivat vaikuttaa siihen, miten kohdeyhtiötä 
kehitetään, ja näin ollen Yhtiön edellytykset toteuttaa tavoitteensa kohdeyhtiössä ovat riippuvaisia muista 
osakkeenomistajista (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Sijoitusstrategia”). Mikäli Yhtiö hankkii vain 
vähemmistöosuuden, listalleottoprosessi ja listalleottamisen edellytysten täyttämisen varmistaminen saattaa aiheuttaa 
haasteita ja poiketa enemmistöosuuden hankinnasta muun muassa kestoltaan ja vaadituilta toimenpiteiltään. Koska 
Yritysoston oikeudellinen rakenne ei ole vielä tiedossa, osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty arvioimaan 
täysimääräisesti oikeudellisen rakenteen vaikutusta Yritysoston aikatauluun, omaan asemaansa ja prosenttimääräiseen 
Osakkeiden omistusosuuteensa Yritysoston jälkeen. Katso myös jäljempänä kohta ”– Tulevat Osakeannit voivat 
laimentaa olemassa olevien osakkeenomistajien C-osakkeiden omistusosuuksia”. Lisäksi VAC:lla ei voi Esitteen 
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päivämääränä olla varmuutta siitä, aiheuttaako kohdeyhtiön omistusrakenne esimerkiksi kilpailuoikeudellisia tai 
omistajien kansallisuuksiin liittyviä viranomaisten lupaprosesseja.  

Listalleottamisen edellytysten täyttämisprosessi saattaa olla raskas ja aiheuttaa paljon työtä, ja Yritysostoa koskevan 
sopimuksen tekemisen jälkeen ei ole takeita, että yhdistynyt yhtiö hyväksytään Nasdaq Helsingin 
listalleottoprosessissa. 

Ennen suunnitellun Yritysoston toteuttamista VAC:n on suoritettava Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First 
North Growth Market -markkinapaikalle listalleottamisen edellytysten täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Listalleottoprosessin laajuus ja siihen kuluva aika voivat vaihdella yhtiökohtaisesti. Vaikka VAC:n sijoitusprosessin 
osana analysoidaan kohdeyhtiön valmiutta pörssilistatuksi yhtiöksi ja kykyä täyttää Nasdaq Helsingin pörssilistan tai 
Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan listalleottamisen edellytykset kohtuullisen ajan kuluessa, 
listalleottamisen edellytysten täyttämisprosessi voi siitä huolimatta vaatia kohdeyhtiöltä esimerkiksi historiallisessa ja 
tulevassa raportoinnissa käytettävien tilinpäätösstandardien, taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, 
riskienhallinnan ja monia muita alueita koskevien merkittävien muutosten tekemistä lyhyen ajan kuluessa. 
Listalleottoprosessi voi edellyttää kohdeyhtiön organisaation ja eri toimintojen vahvistamista, ja prosessi itsessään voi 
vaatia kohdeyhtiöltä merkittäviä ponnisteluja, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia ja vievät huomiota ja keskittymistä pois 
liiketoiminnasta. Nämä lisävaatimukset voidaan myös kokea niin raskaiksi, että ne heikentävät VAC:n houkuttelevuutta 
ostajana muihin ostajiin verrattuna ja saattavat pienentää VAC:lle mahdollisten kohdeyhtiöiden lukumäärää. 

VAC on Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin ajan tarkkailulistalla. Suunnitellun Yritysoston jälkeisen yhdistyneen 
yhtiön täytyy näin ollen täyttää Nasdaq Helsingin pörssilistan tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan 
listalleottamisen edellytykset. Jos suunnitellun Yritysoston jälkeistä yhdistynyttä yhtiötä ei hyväksytä Nasdaq Helsingin 
sääntöjen mukaisessa listalleottoprosessissa, seurauksena voi olla se, ettei Yritysostoa voida toteuttaa, mikä puolestaan 
voi aiheuttaa muun muassa lisäviivästyksiä ja -kustannuksia Yhtiölle. Katso myös edellä kohta ”– On olemassa riski, ettei 
VAC onnistu toteuttamaan Yritysostoa 36 kuukauden kuluessa, minkä seurauksena kaupankäynti VAC:n C-osakkeilla 
voidaan lopettaa ja yhtiökokous voi päättää VAC:n asettamisesta selvitystilaan”. 

Vaikka Virala on tehnyt pitkäaikaisen sitoumuksen ja merkittävän sijoituksen VAC:iin, ja VAC:sta, sen johdosta ja 
Viralasta riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön on hyväksyttävä esitys Yritysostosta, mahdolliset VAC:n 
ja Viralan väliset eturistiriidat tai VAC:n liiketoimintaan liittyvät ristiriidat Viralan liiketoiminnan kanssa voivat 
aiheuttaa mainehaittaa ja VAC:n Yritysoston toteuttaminen voi vaikeutua. 

Virala on teollinen omistaja, joka harjoittaa konserniyhtiöineen sijoitustoimintaa ja jonka liiketoiminnan tavoitteet ovat 
siten samankaltaiset kuin VAC:n. VAC:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä, ja Viralalta ostetaan 
keskeisiä palveluita osana Viralan ja VAC:in välistä sopimusta transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista 
palveluista. VAC:n hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei 
ole riippumaton suhteessa Viralaan tai VAC:n johtoon. Vaikka Virala on tehnyt pitkäaikaisen sitoumuksen ja merkittävän 
sijoituksen VAC:iin, ja VAC:sta ja sen johdosta ja Viralasta riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön on 
hyväksyttävä esitys Yritysostosta (lisätietoja on esitetty ”Viralan kuvaus – Eturistiriidat”), on kuitenkin mahdollista, että 
voisi syntyä tilanteita, joissa on eturistiriitoja Viralan ja VAC:n intressien välillä. Jos Virala tai yhtiön avainhenkilöt eivät 
toimi VAC:in parhaan edun mukaisesti, on mahdollista, että VAC ei pysty toteuttamaan parasta mahdollista Yritysostoa 
tai sen liiketoiminnan kannattavuus heikkenee. 

Samankaltaisista sijoitustoiminnoista johtuvien mahdollisten eturistiriitojen välttämiseksi VAC:lla on sopimukseen 
perustuva etuoikeus Yritysoston toteutumiseen saakka koskien Viralan tietoon tulevia uusia VAC:n sijoitusstrategiaan 
sopivia sijoitusmahdollisuuksia kohdeyhtiöihin, joiden yritysarvo on arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Ei voi olla 
kuitenkaan varmuutta, ettei sopimuksen mukaisen etuoikeuden sisällöstä syntyisi epäselvyyttä tai sen tulkinnasta 
erimielisyyttä, tai ettei sopimusta päätettäisi (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät 
sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista 
palveluista”). Tällöin VAC voisi menettää mahdollisen Yritysoston. 

Yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä voi olla eturistiriitoja, 
jotka eivät liity ainoastaan Viralaan vaan myös Viralan osakkuusyhtiöihin. Tällaiset henkilöt voivat toimia johdossa tai 
hallituksessa (tai vastaavassa asemassa) Viralan osakkuusyhtiöissä. Tällaisissa osakkuusyhtiöissä, joissa yllä mainitut 
henkilöt toimivat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, voi olla Yhtiön kanssa päällekkäisiä sijoitustavoitteita. Näillä 
henkilöillä voi lisäksi olla suurempi taloudellinen intressi suhteessa tällaisten Viralan osakkuusyhtiöiden suoritukseen 
kuin Yhtiön suoritukseen. Tällaisesta osallisuudesta voi syntyä eturistiriitoja etsittäessä sijoitusmahdollisuuksia Yhtiön 
puolesta. Mahdollisia eturistiriitoja voi joissain tilanteissa mahdollisesti aiheutua myös, jos Yhtiö päättää hankkia 
kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan, jossa Yhtiön johdolla, hallituksen jäsenellä tai Viralalla voi olla 
omistusosuus. 

Lisäksi Yhtiön johto, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, ei voi käyttää kaikkea aikaansa Yhtiön asioiden hoitamiseen, 
mikä voi johtaa ristiriitaan Yhtiön toimintaan liittyvässä ja muiden sitoumusten hoitamiseen liittyvässä ajankäytössä. 
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Yhtiön tarkoituksena ei tässä vaiheessa ole palkata kokoaikaisia työntekijöitä ennen kohdeyhtiön hankintaa, vaan johdon 
palvelut tuotetaan VAC:lle palvelusopimusten perusteella. Jos Yhtiön johdon, mukaan lukien hallituksen jäsenet, muu 
liiketoiminta edellyttää merkittävästi nykyistä arviota runsaampaa ajankäyttöä kyseisiin tehtäviin, heidän kykynsä käyttää 
riittävästi aikaa Yhtiön toimintaan voi heikentyä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön kykyyn tunnistaa kohdeyhtiö ja 
hankkia se. Tällöin Yhtiö ei ehkä pysty toteuttamaan Yritysostoa tai Yritysostosta saatava osakkeenomistajien sijoituksen 
tuotto voi olla odotettua pienempi.  

Jos VAC ei pysty välttämään eturistiriitoja ja/tai hallitsemaan niitä riittävästi ja uskottavasti, VAC:lle voi aiheutua 
mainehaittaa ja VAC:n toiminnalle ja kyvylle toteuttaa Yritysosto onnistuneesti voi aiheutua negatiivisia seurauksia. 

Osakkeenomistajilla on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa Yritysostoon. 

Ennen kuin VAC toteuttaa Yritysoston, ehdotetulle Yritysostolle on saatava yhtiökokouksen hyväksyntä, jonka päätöksen 
hyväksyä Yritysosto on saatava riittävä kannatus soveltuvan sääntelyn edellyttämällä tavalla. Yksittäisellä 
osakkeenomistajalla on näin ollen vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa Yritysostoon ja toisaalta osakkeenomistajien 
käsitykset mahdollisesta Yritysostosta voivat poiketa. Koska Virala omistaa Listautumisannin jälkeen ainakin yli 
35,91 prosenttia (jos Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja myös Lisäosake-erät 
tarjotaan täysimääräisenä) C-osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden (yhdessä ”Ääniosakkeet”) tuottamista äänistä, minkä 
lisäksi Viralan työntekijät osallistuvat Viralan ja VAC:n välisen transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista 
palveluista tehdyn sopimuksen mukaisesti ehdotetun Yritysoston arviointiin, Viralan voidaan olettaa äänestävän 
Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi esitetyn Yritysoston puolesta, joten sillä on suuret mahdollisuudet vaikuttaa siihen, 
mikä Yritysosto toteutetaan. Lisäksi riippuen Listautumisannin lopullisesta koosta ja siitä kuinka paljon muut sijoittajat 
merkitsevät Tarjottavia Osakkeita, Viralalle voisi jossain tilanteessa jäädä määräysvalta Yhtiössä, jolloin 
enemmistöpäätösten kohdalla Viralan äänimäärä riittää päätöksen syntymiseen, esimerkiksi tilanteissa, joissa Yritysoston 
hyväksyminen edellyttää annettujen äänten enemmistöä. Valittuun rakenteeseen sovelletaan myös Osakeyhtiölain 
säännöksiä, ja tietyt mahdolliset Yritysoston toteuttamistavat, kuten suunnattu osakeanti tai sulautuminen, edellyttävät 
Osakeyhtiölain mukaista määräenemmistöpäätöstä eli tällaisissa tilanteissa Yritysoston hyväksyntää tulee kannattaa 
vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista Osakkeista (lisätietoja on esitetty edellä 
kohdassa ”– Kohdeyhtiön hankinnan oikeudellinen rakenne ei ole tällä hetkellä tiedossa, ja Yhtiö voi valita lukuisista 
erilaisista rakenteista, jotka vaikuttavat Yritysoston toteuttamiseen ja joista aiheutuu osakkeenomistajille erilaisia 
seurauksia”).  

Lisäksi huomioiden Yhtiön joustavat sijoituskriteerit, VAC:iin tehty sijoitus voi olla vaikeammin ennustettavissa kuin 
sellaiseen yhtiöön tehty sijoitus, joka ei ole SPAC-yhtiö ja jonka osalta sijoittaja pystyy arvioimaan sijoituskohteena 
olevan yhtiön liiketoiminnan tyyppiä ja siihen liittyviä riskejä. VAC voi esimerkiksi hankkia yhtiön, jolla on erilainen 
riskiprofiili, erilainen fokus tai erilainen tuottoprofiili kuin mitä sijoittaja pitää oman sijoitusstrategiansa näkökulmasta 
sopivana, ja sijoittajan vaikutusmahdollisuudet Yritysoston toteuttamisen osalta rajautuvat yhtiökokouksessa siitä 
tehtävään päätökseen. Osakkeenomistaja pystyy arvioimaan mahdollista Yritysostoa mahdollisesti ainoastaan Yhtiön 
yhtiökokouksen yhteydessä julkaisemien tietojen perusteella. Osakkeenomistajilla, jotka eivät kannata ehdotettua 
Yritysostoa, on mahdollisuus myydä C-osakkeensa markkinan likviditeetti huomioiden, minkä lisäksi ehdotusta vastaan 
äänestäneillä osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus saada C-osakkeensa lunastetuiksi, mutta lunastettavien C-
osakkeiden yhteismäärä on enintään kymmenen (10) prosenttia Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen 
yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien 
C-osakkeiden kokonaismäärästä. Lisäksi vain ne C-osakkeet voidaan lunastaa, joiden osalta lunastusta pyytävä 
osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon kyseisten C-osakkeiden 
omistajana viimeistään Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n 
määräpäivään mennessä. Lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat 
eivät välttämättä saa kaikkia osakkeitaan lunastetuksi lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan 
määrä voi muuttua, ja C-osakkeiden lunastuksen toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia”. Lisäksi 
ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että osakkeenomistajien mahdollisuudet vaikuttaa hankittavan yhtiön valintaan 
rajoittuvat, jos VAC saa uuden merkittävän osakkeenomistajan. Tällaisen uuden osakkeenomistajan näkemys 
sovellettavista sijoituskriteereistä ja sopivasta yritysostokohteesta voi poiketa Viralan ja muiden osakkeenomistajien 
näkemyksestä, jolloin se voi yrittää ehdotettua Yritysostoa vastaan äänestämällä vaikuttaa siihen, minkä tyyppinen yhtiö 
hankitaan. 

Viralalla on Listautumisannin jälkeen huomattava vaikutusvalta Yhtiöön ja sen intressit voivat poiketa Yhtiön tai 
muiden osakkeenomistajien intresseistä. 

Virala omistaa Listautumisannin jälkeen enintään noin 38,62 prosenttia Ääniosakkeiden kokonaismäärästä (olettaen, että 
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) ja vähintään noin 35,93 prosenttia (jos myös 

 
1 Virala omistaisi tällöin myös 1,00 miljoonaa F-sarjan osaketta ja 0,56 miljoonaa E-sarjan osaketta.  
2 Virala omistaisi tällöin myös 0,79 miljoonaa F-sarjan osaketta ja 0,78 miljoonaa E-sarjan osaketta. 
3 Virala omistaisi tällöin myös 1,00 miljoonaa F-sarjan osaketta ja 0,56 miljoonaa E-sarjan osaketta. 
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Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisenä), ja Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat myös Viralan johtajia. Viralan 
kanssa tehtyjen sopimusten mukaan Virala tarjoaa lisäksi VAC:lle potentiaalisten kohdeyhtiöiden tunnistamiseen, 
arviointiin ja ehdottamiseen liittyviä palveluja. Viralalla tulee näin ollen olemaan huomattava vaikutusvalta VAC:n 
liiketoimintaan ja tulevaisuuteen etenkin ennen kohdeyhtiön hankintaa ja muun muassa osakkeenomistajien 
hyväksyttäväksi yhtiökokouksessa tehtäviin esityksiin, kuten hallituksen jäsenten valintaan (joskin VAC:n 
osakkeenomistajat ovat yksimielisellä päätöksellä perustaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jossa yksi 
kolmesta jäsenestä on Viralan nimittämä), tilinpäätöksen hyväksymiseen ja osinkojen jakamiseen, osakkeiden ja muiden 
rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskuun, sulautumisiin ja jakautumisiin sekä Yhtiön omaisuuserien myynteihin.  

Vaikka Viralan edun ja Yhtiön sekä sen osakkeenomistajien edun yhteensovittamiseksi on tehty merkittäviä toimenpiteitä, 
ja Virala on itsekin tehnyt merkittävät sijoitukset VAC:iin ja VAC:n hallituksella on oikeus irtisanoa Viralan ja VAC:n 
väliset palvelusopimukset Viralan olennaisen sopimusrikkomuksen perusteella, Viralan intressit eivät välttämättä aina ole 
yhteneviä Yhtiön tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa. Virala saattaa pystyä vaikuttamaan Yhtiöön 
tavalla, joka ei edistä Yhtiön muiden osakkeenomistajien etua, mikä saattaa heikentää VAC:n Osakkeiden arvoa ja 
likviditeettiä. Esimerkiksi Viralan käsitykset mahdollisista Yritysoston kohteista, aikataulusta tai toteutustavasta taikka 
muista seikoista, saattavat poiketa muiden osakkeenomistajien näkemyksistä. Tietyt Osakeyhtiölain mukaiset päätökset, 
mukaan lukien selvitystilaan asettaminen, edellyttävät osakelajikohtaisten määräenemmistöjen kannatusta VAC:n 
yhtiökokouksessa, joten mahdollinen selvitystilaan asettaminen edellyttää myös Viralan kannatusta.  

Riippuen Listautumisannin lopullisesta koosta ja siitä kuinka paljon muut sijoittajat merkitsevät Tarjottavia Osakkeita, 
Viralalle voisi jossain tilanteissa jäädä määräysvalta Yhtiössä, jolloin VAC on Viralan tytäryhtiö. Ei ole myöskään 
poissuljettua, että Virala, hallituksen jäsenet tai johto voisivat myöhemmin kasvattaa omistusosuuttaan Yhtiössä 
hankkimalla lisää C-osakkeita, minkä myötä Viralan osuus Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä voi kasvaa.  

Lisäksi jos vaihdannanrajoituksen alaisia F-sarjan osakkeita on ulkona vielä F-sarjan osakkeita koskevien muuntoaikojen 
päättymisen jälkeen, Yhtiöllä on oikeus lunastaa kaikki tällaiset F-sarjan osakkeet. Virala menettää silloin kaikkiin 
tällaisiin F-sarjan osakkeisiin liittyvät äänioikeudet, minkä vuoksi VAC:n osakkeenomistusrakenne voi muuttua (enintään 
kahdeksan prosentin verran). 

Sääntelyyn ja oikeudenkäynteihin liittyvien riskien toteutuminen voi heikentää Yhtiön liiketoimintaa, taloudellista 
asemaa ja Yhtiön kykyä hankkia kohdeyhtiö, minkä lisäksi Yhtiö voi joutua vastaamaan kolmansien osapuolten 
immateriaalioikeuksien loukkaamista koskeviin vaateisiin, ja Yhtiön vakuutussuojaan voi liittyä riskejä. 

Yhtiöön sovelletaan sekä Euroopan unionin että kansallisen lainsäädännön tasolla useita lakeja ja määräyksiä, kuten 
esimerkiksi tietosuojaa ja kilpailua sekä yhtiö- ja arvopaperimarkkinoita, kirjanpitoa ja verotusta koskevaa lainsäädäntöä, 
johon voidaan tehdä aika ajoin muutoksia. Lisäksi on mahdollista, että esimerkiksi tulkinnat liittyen VAC:n kaltaisen 
yhtiön rakenteen kirjanpitokäsittelyyn tai verotukseen voivat muuttua. Sovellettavan lainsäädännön ja määräysten 
noudattaminen ja tarkkailu voi vaatia paljon aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Ei ole varmaa, että Yhtiö pystyy 
mukauttamaan toimintaansa onnistuneesti sääntely-ympäristön ja sen tulkinnan muutoksiin. Tällaiset muutokset ja 
epäonnistuminen niiden vaatimissa toimenpiteissä voivat heikentää Yhtiön toiminnan tuloksia olennaisesti tai lisätä 
toimintakustannuksia tai hidastaa tai jopa pysäyttää tietyn sijoitustoiminnan kehittämisen. Sovellettavan lainsäädännön 
ja määräysten noudattamatta jättäminen voisi vaikuttaa kielteisesti Yhtiön kykyyn neuvotella ja toteuttaa Yritysosto.  

Yhtiön vastapuolten tai viranomaisten Yhtiötä kohtaan esittämät vaatimukset voivat johtaa oikeudellisiin tai 
hallinnollisiin menettelyihin, jotka liittyvät esimerkiksi sopimusvastuisiin, arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisiin 
vastuisiin, verotusasioihin, kilpailun rajoittamiseen tai lahjonnan torjumiseen liittyviin asioihin tai rikosoikeudellisiin 
asioihin. Tällaisten hallinnollisten tai oikeudenkäyntimenettelyjen lopputuloksena VAC voisi esimerkiksi joutua 
maksamaan vahingonkorvausta tai sakkoa, tai sen kulut voivat lisääntyä. Tällaiset hallinnolliset tai 
oikeudenkäyntimenettelyt voisivat vaikuttaa myös haitallisesti VAC:n maineeseen mahdollisten myyjien kannalta, mikä 
voisi heikentää VAC:n kilpailukykyä muihin SPAC-yhtiöihin verrattuna sekä sen neuvotteluasemaa. 

Lisäksi kolmannet osapuolet voivat vaatia Yhtiön omistamien tai käyttämien immateriaalioikeuksien käytön kieltämistä 
tai hyvitys- tai korvausmaksuja perustuen immateriaalioikeuksiin, jotka muistuttavat Yhtiön omistamia 
immateriaalioikeuksia, tai ne voivat ryhtyä oikeustoimiin väitetyn immateriaalioikeuksien loukkauksen vuoksi, hakea 
Yhtiön immateriaalioikeuksien mitätöimistä tai kumoamista tai nostaa immateriaalioikeuksien mitätöimiseen tai 
kumoamiseen liittyviä kanteita. Tällaiset oikeusprosessit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön tavaramerkkiin, brändiin tai 
liiketoimintaan ja johtaa oikeudenkäynteihin ja vahingonkorvausten maksamiseen. Yhtiö voi epäonnistua 
immateriaalioikeuksiensa loukkauksien tai väärinkäytön havaitsemisessa, tai sen toimet eivät välttämättä ole riittäviä 
immateriaalioikeuksien suojaamiseksi tai puolustamiseksi. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – 
Immateriaalioikeudet”. 

On mahdollista, että Yhtiön vakuutukset eivät riittävästi kata kaikkia riskejä ja tapahtumia, ja ettei kaikkia haettuja 
vakuutuskorvauksia makseta. Ei ole varmuutta, etteivät vakuutuksenantajat tulevaisuudessa pidä VAC:ia koskevia riskejä 
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liian korkeina, minkä seurauksena tarvittavia vakuutuksia ei välttämättä myönnetä, tai jos myönnetään, niin 
vakuutusmaksut voivat olla kalliita. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Vakuutukset”.  

Millä tahansa edellä mainituista riskeistä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
tulevaisuudennäkymiin, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.  

Yritysostoon liittyvät riskit 

Mikäli Yritysosto toteutuu epäedullisin ehdoin tai hankitun yhtiön liiketoiminta kehittyy epäsuotuisasti, 
osakkeenomistajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. 

Yritysostoihin liittyy merkittäviä hankittavaan yhtiöön liittyviä riskejä. VAC tulee arvioimaan potentiaalisten 
kohdeyhtiöiden taloudelliset, oikeudelliset ja kaupalliset asiat huolellisesti, mutta on kuitenkin mahdollista, että 
kohdeyhtiö ei kehity arvioidun mukaisesti tai että näissä arvioissa ei tunnisteta kaikkia riskejä, jotka voivat aiheuttaa 
tulevaisuudessa kuluja kohdeyhtiölle ja/tai VAC:lle ja vaikuttaa siten negatiivisesti VAC:n tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan Yritysoston toteuttamisen jälkeen. Kohdeyhtiöön voi Yritysoston toteuttamisen jälkeen liittyä esimerkiksi 
sääntelyyn liittyviä ongelmia, riitoja, oikeudellisia tai hallinnollisia prosesseja, immateriaalioikeuksien loukkauksia, 
tietovuotoja, kilpailun koventumista, asiakkaiden menetyksiä tai sille voi syntyä ennakoimattomia kustannuksia. Ei voida 
poissulkea sitä, ettei VAC saa myyjältä korvausta tällaisista kustannuksista esimerkiksi sopimuksellisten tai 
oikeudellisten rajoitusten vuoksi. Tällaiset tapahtumat voivat siten vaikuttaa negatiivisesti VAC:n tulevaan kehitykseen, 
maineeseen, tuloksiin ja taloudelliseen asemaan. 

On olemassa riski, että VAC:n neuvotteluasema heikkenee ajan mittaan Yritysoston toteuttamisen määräajan lähestyessä, 
ja vastapuolet saattavat hyödyntää tätä neuvotteluissa. Tästä saattaa seurata VAC:n kyvyttömyys toteuttaa Yritysosto 
tyydyttävin ehdoin. Ajan kuluessa VAC:n potentiaalisen kohdeyhtiön arviointiin ja analysointiin käytettävissä oleva aika 
myös lyhenee. Edellä mainitut seikat saattavat johtaa riskien suurenemiseen ja Yritysoston ehtojen heikkenemiseen, jos 
VAC suostuu ehtoihin, jotka se olisi perusteellisemman selvityksen tai harkinnan tehdessään hylännyt (lisätietoja on 
esitetty jäljempänä kohdassa ”– Osakkeenomistajat ovat riippuvaisia Yhtiön kyvystä hankkia riittävät tiedot kohdeyhtiön 
arviointia varten, eikä Yhtiön kohdeyhtiön ostamista varten tekemä due diligence -tarkastus välttämättä paljasta kaikkia 
olennaisia kohdeyhtiöön liittyviä seikkoja ja vastuita”). Edellä kuvatun seurauksena osakkeenomistajien sijoituksen tuotto 
saattaa olla odotettua alhaisempi. Jos Yritysosto toteutetaan epäedullisin ehdoin tai se muutoin epäonnistuu taloudellisesti, 
esimerkiksi sen vuoksi, että VAC epäonnistuu kohdeyhtiön valinnassa, Yhtiön kyky maksaa osinkoa osakkeenomistajille 
saattaa heikentyä ja osakkeenomistaja saattaa menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan Yritysoston jälkeen. 

Koska VAC ei ole vielä tunnistanut mitään mahdollista kohdeyhtiötä, jonka VAC saattaa hankkia, mahdolliset 
sijoittajat eivät pysty arvioimaan kohdeyhtiöön mahdollisesti liittyviä riskejä. 

Yhtiö on määrittänyt hankittavalle kohdeyhtiölle tietyt sijoituskriteerit, jotka koskevat kohdeyhtiön tavoiteltua kokoa ja 
maantieteellistä aluetta, mutta se on jättänyt kriteereihin joustavuutta (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta 
– Sijoitusstrategia”). VAC ei ole rajoittanut kohdeyhtiön tyyppiä eikä Yhtiö ole vielä tunnistanut mitään potentiaalista 
kohdeyhtiötä, eikä tällä hetkellä ole olemassa mitään kohdeyhtiötä koskevia järjestelyjä tai yhteisymmärryksiä. Näin ollen 
tällä hetkellä ei ole käytettävissä tietoja, joiden perusteella sijoittajat voivat arvioida mahdollisen kohdeyhtiön 
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, rahavirtoihin, maksuvalmiuteen, taloudelliseen asemaan tai 
tulevaisuudennäkymiin liittyviä riskejä, jotka puolestaan voisivat vaikuttaa kyseisen yhtiön tuleviin tuottoihin ja sitä 
kautta myös VAC:iin. Edellyttäen, että Yhtiö toteuttaa Yritysoston, on olemassa riski, että kohdeyhtiöön tai sen 
harjoittamaan liiketoimintaan liittyvät riskit ovat ajan mittaan olennaisia myös Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta. 
Vaikka Yhtiö analysoi ja arvioi potentiaalisiin kohdeyhtiöihin liittyvät riskit ennen potentiaalisen Yritysoston 
toteuttamista, on mahdollista, että kyseiset riskit osoittautuvat odotettua merkittävämmiksi tai että jotkin riskit jäävät 
tunnistamatta tai ilmaantuvat myöhemmin. Lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Osakkeenomistajat ovat 
riippuvaisia Yhtiön kyvystä hankkia riittävät tiedot kohdeyhtiön arviointia varten, eikä Yhtiön kohdeyhtiön hankintaa 
varten tekemä due diligence -tarkastus välttämättä paljasta kaikkia olennaisia kohdeyhtiöön liittyviä seikkoja ja vastuita.” 
Lisäksi Yhtiö ei välttämättä pysty vaikuttamaan joihinkin näistä riskeistä eikä se näin ollen pysty hallitsemaan tai 
rajoittamaan kyseisten riskien mahdollisia vaikutuksia kohdeyhtiöön.  

Eri riskitekijöiden merkittävyys vaihtelee toimialoittain. VAC ei sijoitusstrategiansa mukaan ole rajoittanut 
kohdeyhtiöiden hankintaa mihinkään tiettyyn tai tiettyihin toimialoihin tai sektoreihin vaan ainoastaan siihen, että 
kohdeyhtiöiden tulee sijaita Suomessa tai niillä tulee olla vahvat siteet Suomeen ja sopia listattaviksi Suomeen. Se voi 
hankkia esimerkiksi sellaisella alalla toimivan yhtiön, johon liittyy sääntelyyn liittyviä riskejä ja -rajoituksia, tai kyseisen 
alan Yritysostolle tarvitaan esimerkiksi paikallisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksyntä, jolloin 
Yhtiö säännellyn kohdeyhtiön hankintaa suunnitellessaan saattaa joutua sijoittamaan merkittävästi lisäresursseihin, kuten 
neuvonantajien palkkioihin, mikä voi puolestaan vaikuttaa osakkeenomistajille Yritysoston jälkeen muodostuvaan 
tuottoon. Lisäksi hankittava kohdeyhtiö voi toimia aloilla, joihin kohdistuu erityisesti koronaviruspandemiaan ja 
yhteiskunnan digitalisaatioon liittyviä riskejä, joiden hallinta voi huolimatta tällaisten yhtiöiden liiketoimintamallista 
osoittautua haastavaksi. Yhtiö voi hankkia myös sellaisen yhtiön, jonka toimiala on erittäin kilpailtu, mihin voi liittyä 
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riskejä. Mikä tahansa edellä mainituista riskeistä voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja vaikuttaa osakkeenomistajien 
Yritysoston jälkeen saamaan tuottoon. Toimiala tai sektori, jolla VAC toteuttaa Yritysoston, vaikuttaa näin ollen VAC:iin 
liittyviin riskeihin erityisesti hankittavaan yhtiöön liittyvien riskien lisäksi. 

Lisäksi kohdeyhtiö, jonka liiketoiminnan Yhtiö suunnittelee myöhemmin hankkivansa, saattaa harjoittaa liiketoimintaa 
tai käyttää kaupankäynnissä muuta valuuttaa kuin euroa. Yhtiö joutuu yhdistäessään liiketoimintaa, jonka 
toimintavaluutta on muu kuin euro, muuntamaan esimerkiksi yhtiön taseen ja toiminnan tulokset euromääräisiksi. Edellä 
esitetyn vuoksi euron ja muiden valuuttojen välisten valuuttakurssien muutokset saattavat aiheuttaa merkittäviä muutoksia 
Yhtiön eri tilikausilta raportoimissa taloudellisissa tuloksissa. Yhtiön altistuminen ulkomaisiille sijoitus- ja 
valuuttakurssiriskeille saattaa vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan ja 
tulevaisuudennäkymiin. 

Koska VAC:n mahdollisesti myöhemmin hankkimaan kohdeyhtiöön liittyviä riskejä ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan, 
VAC:iin sijoittamista voi olla vaikeampi arvioida kuin suoraa sijoitusta kohdeyhtiöön, jos tällainen mahdollisuus olisi 
käytettävissä. Lisäksi ei ole varmuutta siitä, että sijoitus Tarjottaviin Osakkeisiin on sijoittajille kannattavampi kuin suora 
sijoitus kohdeyhtiöön, jos tällainen mahdollisuus olisi käytettävissä. 

Osakkeenomistajat ovat riippuvaisia Yhtiön kyvystä hankkia riittävät tiedot kohdeyhtiön arviointia varten, eikä Yhtiön 
kohdeyhtiön hankintaa varten tekemä due diligence -tarkastus välttämättä paljasta kaikkia olennaisia kohdeyhtiöön 
liittyviä seikkoja ja vastuita.  

Yhtiö voi sijoituskriteeriensä mukaisesti hankkia yksityisomistuksessa olevan tai julkisen kaupankäynnin kohteena 
olevan yhtiön. Yksityisessä omistuksessa olevista yhtiöistä on yleisesti ottaen saatavana vain vähän tietoja, ja 
osakkeenomistajat joutuvat luottamaan Yhtiön taitoon hankkia riittävästi tietoa tällaisiin yhtiöihin sijoittamisesta 
saatavien mahdollisten tuottojen arviointia varten. Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa kohtuullisesti arvioituna 
käytännöllisenä ja asianmukaisena pitämänsä due diligence -tarkastus kyseinen kohdeyhtiö ja mahdollisen Yritysoston 
rakenne huomioon ottaen. Due diligence -prosessin tarkoituksena on sellaisten olennaisten seikkojen tunnistaminen, jotka 
saattaisivat vaikuttaa päätökseen edetä tietyn kohdeyhtiön kanssa, tai vaikuttaa kyseisestä kohdeyhtiöstä maksettavaan 
vastikkeeseen. Yhtiön tarkoituksena on käyttää due diligence -prosessin aikana saatuja tietoja myös kyseistä kohdeyhtiötä 
koskevaan liiketoiminnalliseen ja operatiiviseen suunnitteluun sekä kohdeyhtiön arvonmääritykseen. 

Ei ole varmaa, että mahdollista kohdeyhtiötä koskeva due diligence -prosessi paljastaa kaikki seikat, joita kyseisen 
kohdeyhtiön arviointiin voitaisiin tarvita. Jos due diligence -tarkastus tehdään aikapaineessa, koska Yritysoston 
toteuttamiseen on jäljellä vain rajallisesti aikaa, kohdeyhtiön arvon virheellisen määrityksen riski on suurempi kuin 
kattavamman due diligence -tarkastuksen jälkeen tehtävässä arvonmäärityksessä. Lisäksi due diligence -tarkastuksen 
aikana toimitetut tiedot voivat olla puutteellisia. Osana due diligence -prosessia Yhtiön johtoryhmä yhdessä hallituksen 
ja Viralan kanssa määrittää onko kohde sopiva ehdokas Yritysostolle liiketoiminnan tuloksen, taloudellisen aseman ja 
mahdollisen kokonaisjärjestelyn näkymien perusteella. Ellei due diligence -tarkastuksessa onnistuta tunnistamaan 
kohdeyhtiön mahdollisia olennaisia ongelmia ja vastuita tai jos Yhtiö arvioi kyseiset olennaiset riskit tilaisuuteen nähden 
kaupallisesti hyväksyttäviksi ja Yhtiö päättää jatkaa Yritysostoa, Yhtiölle voi aiheutua myöhemmin merkittäviä 
arvonalentumisia ja/tai muita tappioita (mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että Yhtiö on maksanut kohdeyhtiöstä liian 
korkean hinnan). Lisäksi ellei Yhtiö onnistu hankkimaan riittäviä tietoja, myös sen riskiarvio perustuu puutteellisiin 
tietoihin, minkä seurauksena Yhtiö voi maksaa kohdeyhtiöstä liian korkean hinnan tai se ei ehkä sisällytä yrityskauppa-
asiakirjoihin riittävää oikeudellista suojaa. Yhtiöön voi lisäksi kohdistua Yritysoston jälkeen kohdeyhtiön merkittäviä, 
aiemmin paljastumatta jääneitä vastuita, joita ei tunnistettu due diligence -tarkastuksessa ja jotka voivat osaltaan vaikuttaa 
heikkoon operatiiviseen tulokseen, heikentää mitä tahansa pyrkimyksiä kohdeyhtiön uudelleenjärjestämiseksi Yhtiön 
liiketoimintasuunnitelman mukaisesti ja olennaisesti heikentää Yhtiön liiketoiminnan tulosta, taloudellista asemaa ja 
tulevaisuudennäkymiä. 

Vaikka Yhtiö toteuttaisi Yritysoston, ei ole takeita siitä, että kohdeyhtiöön tehtävät mahdolliset operatiiviset tai muut 
parannukset ovat onnistuneita ja tehokkaita hankitun yhtiön arvon kehityksessä. 

Ei ole varmaa, että Yhtiö pystyy ehdottamaan ja toteuttamaan millekään hankkimalleen kohdeyhtiölle tehokkaita 
operatiivisia tai muita parannuksia. Mikäli Yhtiö hankkii useamman kohdeyhtiön, kohdeyhtiöiden liiketoimintojen, 
organisaatioiden ja strategioiden yhteensovittaminen voi myös osoittautua haasteelliseksi. Lisäksi vaikka Yhtiö toteuttaisi 
Yritysoston, yleiset taloudelliset ja markkinaolosuhteet tai muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuoliset tekijät voivat 
vaikeuttaa Yhtiön operatiivisten strategioiden toteuttamista tai tehdä siitä mahdotonta. Yhtiön liiketoiminnan tulos, 
taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät sekä kyky maksaa osakkeenomistajille osinkoa voivat kärsiä kohdeyhtiöön 
tehtävien tehokkaiden parannusten puutteesta tai poissaolosta.  
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Kohdeyhtiön menestys saattaa olla riippuvainen sen avainhenkilöiden osaamisesta, eikä kohdeyhtiö välttämättä pysty 
ottamaan palvelukseen tai pitämään palveluksessa kohdeyhtiön tukemiseen liiketoimintojen yhdistämisen jälkeen 
tarvittavia työntekijöitä. 

Kohdeyhtiön onnistumiseen tietyillä alueilla voivat vaikuttaa esimerkiksi sen työntekijöiden tai johdon pätevyys, 
ammattitaito ja asiantuntemus sekä kohdeyhtiön kyky palkata, kehittää, kouluttaa, motivoida ja pitää palveluksessaan 
päteviä ja ammattitaitoisia työntekijöitä. Kohdeyhtiön avainhenkilöiden, joilla on erikoisosaamista, menettäminen tai 
kyvyttömyys rekrytoida päteviä työntekijöitä tulevaisuudessa voi heikentää kohdeyhtiön liiketoimintaa ja alentaa 
liikevaihtoa tai tuottoja. 

Yhtiö arvioi Yritysoston jälkeen kohdeyhtiön henkilöstön ja voi havaita, että kohdeyhtiön toiminta ja hallinta Yhtiön 
yleisen liiketoimintastrategian mukaisesti vaatii lisätukea. Ei ole varmaa, että kohdeyhtiön senhetkiset työntekijät 
pystyvät tai ovat päteviä toteuttamaan Yhtiön strategiaa tai että kohdeyhtiö pystyy palkkaamaan tai pitämään 
palveluksessaan kokeneita, päteviä työntekijöitä, jotka toteuttavat Yhtiön strategiaa pörssilistattuna yhtiönä. Pätevän 
henkilöstön puuttuminen kohdeyhtiöstä voi heikentää Yhtiön tai kohdeyhtiön liiketoimintaa ja liiketoiminnan tulosta. 

Kohdeyhtiön käyvästä markkina-arvosta ei välttämättä anneta riippumattoman asiantuntijan fairness opinion -
lausuntoa. 

Yhtiöllä ei ole velvollisuutta hankkia riippumattomalta asiantuntijalta, jolla ei ole sidoksia Yhtiöön, fairness opinion -
lausuntoa siitä, onko hankittavaksi esitetystä kohdeyhtiöstä maksettava korvaus Yhtiölle tai sen osakkeenomistajille 
taloudellisesti kohtuullinen, tai muuta riippumatonta arviota kohdeyhtiön tai Yhtiön tarjoaman korvauksen arvostuksesta. 
Koska riippumatonta arvonmääritystä ei välttämättä tehdä, on olemassa tavanomaista suurempi riski siitä, että Yhtiö on 
arvioinut ehdotetun kohdeyhtiön arvon virheellisesti, mikä laskee osakkeenomistajien sijoituksen arvoa. Koska 
asiantuntija-arviota ei edellytetä tehtävän, osakkeenomistajat tukeutuvat Yhtiön ja sen johdon tekemään arvioon, jossa 
kohdeyhtiön käypä markkina-arvo määritetään rahoitusalalla yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen sekä myyjän kanssa 
käytyjen neuvottelujen mukaisesti. 

Makrotalouden kehitykseen liittyvät riskit 

Kohdeyhtiön toimintamaiden talouden, poliittisen ympäristön ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla ja epäsuotuisilla 
olosuhteilla voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön tai Yhtiön mahdollisesti hankkiman kohdeyhtiön 
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. 

Taloudellista kehitystä ja rahoitusmarkkinoiden käyttäytymistä koskeva epävarmuus Suomessa, EU:ssa ja muualla 
maailmassa voi vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin. Viime vuosina yleiset talouden 
ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteet Euroopassa ja muualla maailmassa ovat vaihdelleet merkittävästi muun muassa 
COVID-19-pandemian vuoksi, joka on lisännyt riskiä talouden laajemmasta laskusuhdanteesta ja maailmanlaajuisen 
talouskasvun hidastumisesta. Kohdeyhtiö, jonka Yhtiö hankkii, voi toimia globaalisti, minkä vuoksi makrotalouden 
olosuhteet, kuten inflaation nousu, korkotason nousu, luotonannon saatavuuden heikkeneminen, työttömyyden kasvu, 
valtion finanssi- tai verotuspolitiikan muutokset tai kuluttajien luottamuksen menetys kohdeyhtiön toimintamaissa voivat 
vaikuttaa haitallisesti hankittavan yhtiön taloudellisen tulokseen ja liiketoimintaan. Talouteen ja rahoitusmarkkinoihin 
sekä Euroopassa että globaalisti kohdistuu esimerkiksi velkakriisien ja poliittisten konfliktien riskejä, kuten Yhdistyneen 
kuningaskunnan eroaminen EU:sta ja Yhdysvaltojen, Kiinan ja Venäjän väliset jatkuvat kauppapoliittiset jännitteet sekä 
poliittiset kehityskulut. Jos taloudelliset ongelmat tai epävarmuudet Euroopassa ja globaalisti jatkuvat tai pahenevat, 
jotkin eurooppalaiset maat voivat erota euroalueesta tai koko euroalue voi hajota, millä voi olla haitallisia vaikutuksia 
Euroopan taloudelliseen tilanteeseen. Näiden tai muiden geopoliittisten jännitteiden tai poliittisten kehityskulkujen 
seurauksena voi olla markkinoiden epävarmuuden ja volatiliteetin kasvu. Edellä kuvatut riskit saattavat vaikuttaa myös 
Suomeen, vaikka negatiiviset taloudelliset tai poliittiset shokit saisivat alkunsa ensisijaisesti muualla. Lisäksi muun 
muassa verotusta ja poliittista ympäristöä koskevilla kehityskuluilla Suomessa voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön 
liiketoimintaan. 

Markkinaolosuhteiden trendin ennustaminen on vaikeaa, koska niihin vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden makrotason 
muutokset ja monet muut tekijät, kuten osake-, korko- ja johdannaismarkkinat, sekä useiden hallinnollisten ja 
sääntelyviranomaisten sekä keskuspankkien toimenpiteet, joihin Yhtiö ei voi vaikuttaa. Maailmanmarkkinoiden tilanne 
jatkuu epävarmana, eikä voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että maailmantalous ajautuu takaisin taantumaan tai jopa 
lamaan, joka voi olla syvempi ja kestää pidempään kuin viime vuosina koetut taantumat. Suomen talous on merkittävissä 
määrin riippuvainen muun muassa maailmantalouden kehityksestä, ja Suomen talouden negatiivinen kehitys voi vaikuttaa 
haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan. 

Minkä tahansa edellä kuvatun riskin toteutumisella voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, 
taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin.  
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COVID-19-pandemia ja muut mahdolliset pandemiat ja epidemiat saattavat olennaisesti vaikuttaa Yhtiön kohdeyhtiön 
etsimiseen. 

Globaalit epidemiat ja pandemiat, kuten tämänhetkinen COVID-19-pandemia (jota yleisesti kutsutaan myös 
”koronavirukseksi”), ovat vaikuttaneet ja saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa merkittävästi maailmantalouteen ja 
rahoitusmarkkinoihin. Lisäksi Yhtiö ei ehkä pysty toteuttamaan Yritysostoa, jos COVID-19-pandemiaan liittyvien 
huolenaiheiden jatkuminen rajoittaa matkustamista, kykyä järjestää tapaamisia tai tehdä potentiaalisten liiketoiminnan 
kohteiden due diligence -tarkastuksia tai rajoittaa kykyä neuvotella ja toteuttaa Yritysosto ajoissa. Käynnissä olevan 
koronaviruspandemian vaikutusten jatkumista on vaikea ennustaa tämän Esitteen päivämääränä erityisesti siksi, että 
pandemiatilanne ja siitä seuraavat julkishallinnon päätökset ja toimenpiteet muuttuvat nopeasti. Jos COVID-19-
pandemian tai muiden pandemioiden tai epidemioiden puhkeamisen vaikutukset jatkuvat tai pahenevat tämän Esitteen 
päivämäärän ja Yritysoston toteuttamisen välisenä aikana, siitä voi aiheutua olennaista haittaa Yhtiön kykyyn toteuttaa 
Yritysosto tai Yhtiön hankkiman kohdeyhtiön toimintaan. Epidemia tai pandemia voi lisäksi vaikuttaa merkittävästi 
rahoitustilanteeseen ja rahoituksen saatavuuteen, mikä voi aiheuttaa olennaista haittaa Yhtiön kyvylle toteuttaa 
Yritysosto, jos sen toteuttamiseen tarvitaan lisäpääomaa tai velkarahoitusta. 

Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen liittyvät riskit  

Varojen puute voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa liiketoimintansa tavoite.  

Jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC tulee keräämään Listautumisannilla 
90 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia. Listautumisannilla kerätyistä varoista 10 prosenttia on Yhtiön 
käytettävissä muuten kuin suljetuilla pankkitileillä. Yhtiön näkemyksen mukaan sen käytettävissä oleva käyttöpääoma 
riittää Yhtiön toimintaan ainakin vähintään 12 kuukauden ajan tämän Esitteen päivämäärästä. Kuitenkin ennen 
Yritysostoa mahdollisesti toteutettavat muutokset Yhtiön yhtiörakenteessa voivat aiheuttaa kustannuksia Yhtiölle. Lisäksi 
Yhtiö arvioi, että Yritysoston valmistelusta aiheutuu huomattavia kustannuksia. Näin ollen on olemassa riski, etteivät 
muut kuin suljetuille tileille talletetut varat riitä, mikä voi rajoittaa Yhtiön kykyä harjoittaa liiketoimintaa ja saavuttaa 
liiketoimintansa tavoite eli Yritysoston toteuttaminen. Lisäksi jos Yhtiön likviditeetin lähteet osoittautuvat 
riittämättömiksi tulevien maksuvelvoitteiden kattamiseen, Yhtiö voi joutua hankkimaan lisärahoitusta, jota ei välttämättä 
ole saatavana kohtuullisin ehdoin, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen 
asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Ellei Yhtiö kykene toteuttamaan Yritysostoa, koska sen käytettävissä ei ole 
riittävästi varoja, Yhtiö saatetaan asettaa selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä, mikä heikentää olennaisesti 
osakkeenomistajien sijoitukseltaan mahdollisesti odottamaa tuottoa ja vähentää nettovarojen määrää, joka 
osakkeenomistajalle jaetaan mahdollisessa selvitystilassa Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Mikäli yhtiökokous ei päätä 
asettaa Yhtiötä selvitystilaan, Yhtiön hallituksen on Yhtiöjärjestyksen mukaan selvitettävä vaihtoehtoisia tapoja 
osakkeenomistajille luopua Osakkeistaan. Varojen puute voi kuitenkin rajoittaa vaihtoehtoisten tapojen valikoimaa eikä 
ole varmuutta, että mikään vaihtoehdoista olisi lopulta toteutettavissa riittämättömien varojen vuoksi.  

Lisäksi Yhtiö on tulevaisuudessa riippuvainen hankkimansa Yritysoston kohteen tai kohteiden tuottamista tuotoista, joilla 
katetaan Yhtiön kustannukset ja käyttöpääomatarpeet. Jos Yritysoston kohde tai kohteet eivät pysty tuottamaan riittävää 
kassavirtaa, Yhtiö ei välttämättä pysty maksamaan menojaan tai maksamaan osakkeenomistajille osinkoa. 

On olemassa riski, että VAC joutuu hankkimaan, tai päättää hankkia, oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta 
Yritysoston toteuttamiseksi ja että hankittava rahoitus ei ole riittävä tai sitä ei ole saatavana kohtuullisin ehdoin. 

Jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC tulee keräämään Listautumisannilla 
90 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia. Potentiaalisen kohdeyhtiön yritysarvon odotetaan olevan arviolta 50–
500 miljoonaa euroa. Vaikka Yhtiö pyrkii lähtökohtaisesti hankkimaan Yritysoston kohteen tai kohteet osakevastikkeella 
ja käyttämään Listautumisannista saatuja varoja käyttöpääoman kasvattamiseen ja hankkimansa Yritysoston kohteen tai 
kohteiden kehittämiseen Yritysoston jälkeen, ei ole varmuutta siitä, ettei Yhtiö joudu hankkimaan, tai päätä hankkia, 
Listautumisannista saatujen varojen lisäksi muuta oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Yritysoston ja siitä 
aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi. Lisäksi Yhtiö voi joutua hankkimaan, tai päättää hankkia, vieraan pääoman 
ehtoista rahoitusta saavuttaakseen tarkoituksenmukaisen rahoitusrakenteen Yhtiössä Yritysoston jälkeen. Oman pääoman 
ehtoisen rahoituksen hankkiminen voi johtaa Yhtiön olemassa olevien osakkeenomistajien omistuksen laimentumiseen 
ja vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti C-osakkeen hintaan. Ei ole varmaa, että VAC pystyy hankkimaan tarvitsemansa 
määrän vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ja on olemassa riski siitä, että rahoitusta ei ole saatavissa kohtuullisilla 
ehdoilla, mikä saattaa heikentää Yhtiön sijoitetun pääoman tuottoastetta. Yhtiöllä voi tällaisten olosuhteiden vuoksi olla 
myös vähemmän mahdollisuuksia toteuttaa onnistunut Yritysosto 36 kuukauden kuluessa. Siinä määrin kuin oman tai 
vieraan pääoman ehtoista lisärahoitusta ei ole saatavana tai sitä on saatavana vain ehdoilla, joita Yhtiö ei voi hyväksyä, 
Yhtiö voi joutua myös uudelleenjärjestämään rahoituksen Yritysostoa varten tai hylkäämään Yritysoston. Lisäksi vieraan 
pääoman ehtoiseen rahoitukseen voi liittyä esimerkiksi kovenantteja, jotka saattavat rajoittaa VAC:n vapautta ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotka se kokee olevan VAC:n eduksi. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus tai yleisen taloudellisen 
tilanteen heikkeneminen voi myös nostaa kustannuksia ja heikentää tarvittavan ulkoisen rahoituksen saatavuutta, mikä 
voi heikentää Yhtiön kykyä rahoittaa Yritysosto.  
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VAC:n taloudellinen asema voi heikentyä, jos suuri osa osakkeenomistajista pyytää C-osakkeidensa lunastamista 
äänestettyään ehdotettua Yritysostoa vastaan. 

VAC:n on ennen Yritysoston toteuttamista järjestettävä yhtiökokous, jossa Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus päättää 
esitetystä Yritysostosta. Esitettyä Yritysostoa vastaan äänestäneillä osakkeenomistajilla on oikeus pyytää C-osakkeidensa 
lunastamista tiettyjen Yhtiöjärjestyksessä esitettyjen ehtojen täyttyessä. Jos suuri osa4 osakkeenomistajista vaatii C-
osakkeidensa lunastamista, VAC:n Yritysostoon ja/tai Yritysoston jälkeisen liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävissä 
olevien varojen määrä vähenee. VAC voisi tämän vuoksi joutua hankkimaan esimerkiksi muuta vieraan pääoman ehtoista 
velkarahoitusta, jonka hankkiminen voi olla vaikeata tai jonka ehdot voivat olla epäedulliset. C-osakkeiden lunastaminen 
voi siten vaikuttaa negatiivisesti VAC:n taloudelliseen tilanteeseen Yritysoston toteuttamisen jälkeen. 

VAC altistuu suljetuille tileille talletettuihin varoihin liittyvälle luotto- ja vastapuoliriskille sekä negatiiviselle 
korkoriskille ja suljettujen tilien varat saattavat vähentyä Yhtiöön kohdistuvien kolmansien osapuolten vaatimuksien 
tai kustannusten johdosta. 

VAC tallettaa 90 prosenttia Listautumisannin tuotoista suljetuille pankkitileille. Luotto- ja vastapuoliriski tarkoittaa riskiä 
tappioista, jos vastapuoli ei täytä velvollisuuksiaan. Luotto- ja vastapuoliriskejä kohdistuu VAC:iin pääasiassa Yhtiön 
kahden suuren Suomessa toimivan pankin suljetuille tileille tallettamien varojen osalta (90 prosenttia Listautumisannin 
bruttovaroista). Jos kyseessä oleva pankki tulee maksukyvyttömäksi, VAC:n voi olla vaikea saada varojaan takaisin tai 
ne saatetaan maksaa takaisin vasta tietyn viiveen jälkeen, ja sijoittaja ei välttämättä saa varojaan takaisin täysimääräisesti 
tai ollenkaan. VAC:lla on kuitenkin suljettu tili kahdessa eri pankissa, mikä pienentää luotto- ja vastapuoliriskiä. Yhtiöllä 
on sulkutilejä koskevan sopimuksen mukaan oikeus milloin tahansa pyytää, että mikä tahansa suljettujen tilien pankeista 
voidaan vaihtaa toiseen hyvämaineiseen pohjoismaiseen pankkiin tai rahoituslaitokseen. Suljetuille tileille talletetuista 
Listautumisannin varoista Yhtiö maksaa korkoa nolla prosenttia 31.12.2021 asti. Yhtiö voi kuitenkin mahdollisesti 
ennakoitavassa tulevaisuudessa joutua maksamaan talletetuista Listautumisannin varoista negatiivista korkoa. Suljetuille 
tileille talletetuista varoista vähennetään suljettujen tilien kustannukset, mukaan lukien mahdollinen negatiivinen korko 
ja tilille mahdollisesti maksettavasta korosta aiheutuvat verot.  

Suljetuilla pankkitileillä oleviin Listautumisannin tuottoihin voi kohdistua kolmansien osapuolien vaatimuksia. Ei ole 
esimerkiksi varmuutta, etteivät potentiaaliset kohdeyhtiöt, kohdeyhtiön myyjät tai Yhtiön palveluntarjoajat esittäisi 
vaatimuksia Yhtiötä kohtaan, mikä voisi johtaa Yhtiön velvoittamiseen suorittaa maksuja suljetuilla pankkitileillä olevista 
varoista. Tällainen tilanne voisi syntyä, mikäli esimerkiksi kohdeyhtiön myyjä, neuvonantaja tai muu palveluntarjoaja 
katsoisi olevan oikeutettu korvaukseen, vaikka suunniteltu Yritysosto ei toteutuisikaan. Yhtiöön voi myös kohdistua 
veroviranomaisten tai muiden julkisten elinten tai velkojien vaatimuksia, esimerkiksi Yhtiötä koskevan tuomion, Yhtiöön 
kohdistuvien täytäntöönpanotoimien tai Yhtiön selvitystilan tai konkurssin puitteissa, mikä voi johtaa suljetuille tileille 
talletettujen varojen käyttöön. Esimerkiksi jos Yhtiö asetetaan selvitystilaan tai konkurssiin, Yhtiön osakkeenomistajilla 
ei ole etuoikeutta suljetuille pankkitileille talletettuihin varoihin, vaan nämä varat käytetään ensisijaisesti maksuihin 
velkojille ja menettelyn kustannuksiin, minkä jälkeen osakkeenomistajille mahdollisesti jäljelle jäävät varat jaetaan 
osakkeenomistajille (katso ” – Osakkeisiin liittyvät riskit – Mikäli Yhtiö asetetaan 36 kuukauden jälkeen selvitystilaan, 
on olemassa riski, että Yhtiölle aiheutuvien kustannusten vuoksi osakkeenomistajalle suoritettavien varojen määrä jää 
alle määrän, joka vastaa osakkeenomistajan osuutta suljetuille tileille talletetuista varoista, ja että varojen palauttaminen 
kestää pitkään” ja ” – Osakkeisiin liittyvät riskit – Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat eivät välttämättä 
saa kaikkia C-osakkeitaan lunastetuksi lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan määrä voi 
muuttua, ja C-osakkeiden lunastuksen toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia”). Suljettujen tilien 
varat vapautetaan Yhtiölle suljettuja tilejä koskevan sopimuksen mukaan, muun muassa, Yritysoston rahoittamista varten 
tai muutoin (mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöissä ja Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettuja C-osakkeiden lunastuksia 
varten ja mahdollisia muita varojenjakoja osakkeenomistajille varten). Lisäksi suljettujen tilien varat tai osa varoista 
vapautetaan, jos yhtiökokous päättää Yhtiön asettamisesta selvitystilaan tai Yhtiö asetetaan konkurssiin toimivaltaisen 
tuomioistuimen päätöksellä, tai ulosottokelpoisen saatavan maksamista varten. Mikäli Yritysostoa ei ole toteutettu 36 
kuukauden kuluessa Listautumisesta eikä yhtiökokous ole päättänyt asettaa Yhtiötä selvitystilaan, suljettujen tilien varat 
vapautetaan Yhtiölle. Lisäksi, jos Yhtiön yhtiökokous päättää Yhtiön jakautumisesta ja kun tällaisen jakautumisen 
täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin sekä Nasdaq Helsinki on vahvistanut soveltuvin osin Yhtiön ja/tai 
vastaanottavan yhtiön tai yhtiöiden täyttävän soveltuvat listalleottoedellytykset, suljetuilla tileillä olevat varat tai osa 
varoista vapautetaan jakautumissuunnitelmassa esitettyjen perusteiden mukaisesti.  Myös mikäli Nasdaq Helsinki 
muutoin hyväksyy varojen vapauttamisen, suljetuilla pankkitileillä olevat varat vapautetaan Yhtiölle (katso ”Yhtiön 
liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Sopimus suljetiusta pankkitileistä”). 

Tulevaisuudessa mahdollinen negatiivinen korkokanta ja suljettujen tilien kustannukset aiheuttavat Yhtiölle kustannuksia 
ja vähentävät siten kohdeyhtiöön sijoittamiseen käytettävissä olevia varoja. Lisäksi mahdolliset kolmansien osapuolten 
vaatimukset, Yhtiön mahdollinen selvitystila tai konkurssi voivat vähentää suljetuilla tileillä olevien varojen määrää. 
Nämä voivat vähentää suljetuilta pankkitileiltä mahdollisesti maksettavien C-osakkeiden lunastushinnan määrää ja 

 
4 Lunastettava määrä ei kuitenkaan voi olla yli kymmenen (10) prosenttia Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen 
osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-osakkeiden kokonaismäärästä. 
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mahdollisessa selvitystilassa osakkeenomistajille Yhtiöjärjestyksen mukaan maksettavien jako-osuuksien määrää sekä 
Yhtiön käyttöön vapautuvaa varojen määrä tilanteessa, jossa Yhtiötä ei aseteta selvitystilaan tai varoja muutoin 
vapautetaan Yhtiölle.  

Verotukseen liittyvät riskit 

VAC:n verovastuut saattavat kasvaa verotarkastusten sekä verolakien, käytäntöjen ja tulkintojen muutosten vuoksi. 

SPAC-yhtiömalli ei ole yleistynyt Suomen markkinoilla. Katso tämän osalta tarkemmin edellä oleva kohta ”– SPAC-
yhtiömallin toimivuutta ei ole vielä osoitettu Suomessa, SPAC-yhtiöitä koskevia ehtoja ei ole standardoitu ja tällaisiin 
yhtiöihin liittyvä kielteinen julkisuus saattaa vaikuttaa VAC:iin kielteisesti”. Nasdaq Helsingissä listattuja SPAC-yhtiöitä 
koskevat tämänhetkiset säännöt tulivat voimaan 1.3.2021. Koska SPAC-yhtiömallia ei ole aiemmin käytetty Suomessa, 
muissa maissa hyväksyttyjä ja toimiviksi todettuja SPAC-yhtiöiden ehtoja, sopimuksia ja rakenteita, mukaan lukien 
toimet perustajan kanssa, ei ole tämänhetkisessä tilanteessa vielä testattu suhteessa Suomen verolainsäädäntöön. SPAC-
yhtiöitä koskevan verotuskäytännön puute saattaa johtaa ennustettavuuden heikkenemiseen ja VAC:iin liittyviä 
verotuksellisia riskejä, mukaan lukien VAC:n ehdoista, sopimuksista ja rakenteesta johtuvat verotukselliset riskit, voi olla 
haastavampi arvioida.  

Sen lisäksi, että VAC tai sen neuvonantajat ovat saattaneet arvioida ja tulkita soveltuvaa verosääntelyä virheellisesti, 
SPAC-yhtiöitä koskeva verolainsäädäntö, sääntely ja tulkinta voi muuttua ja muutokset voivat soveltua myös 
takautuvasti. Toimivaltaiset viranomaiset myös tarkastavat VAC:n veroilmoituksia säännöllisesti, minkä lisäksi VAC voi 
olla verotuksellisten tai hallinnollisten tarkastusten kohteena niitä koskevien sääntöjen mukaisesti. Tarkastukset saattavat 
sovellettavien sääntöjen mukaisesti kohdistua myös Yritysostoa edeltäviin tilikausiin. Veroviranomaiset määrittävät 
tarkastuksissa viime kädessä VAC:n maksettavaksi tai palautettavaksi tulevien verojen määrän, mahdolliset tulevat 
verosaamiset tai -velat sekä tuloverot. Tällaiset verotusta koskevat päätökset tulevat lopullisiksi ja VAC:ia sitoviksi, ellei 
niitä muuteta mahdollisessa oikaisu- tai valitusprosessissa.  

Arvonlisäverotuksen osalta on huomionarvoista, että VAC:lle aiheutuu toiminnastaan kustannuksia, joista osa sisältää 
arvonlisäveroa. VAC ei ole vielä tunnistanut Yritysoston kohdetta, eikä näin ollen pysty esitteessä kuvaamaan 
täsmällisesti käytettävää hankintarakennetta ja sen vaikutusta aiheutuneiden kulujen arvonlisäverovähennyksiin. VAC:n 
kokonaiskulut kasvavat, jos kulut ovat arvonlisäverotuksessa vähennyskelvottomia. VAC harkitsee ennakkoratkaisun 
hakemista keskusverolautakunnalta saadakseen selvyyden mahdollisesta arvonlisäverovaikutuksesta. 

Minkä tahansa verotuksellisen riskin toteutumisella saattaa olla epäsuotuisa vaikutus VAC:n tulokseen ja taloudelliseen 
asemaan. 

Yritysosto saattaa aiheuttaa sijoittajille heihin sovellettavien sääntöjen mukaisia verotukseen liittyviä seurauksia, jotka 
saattavat vaihdella sijoittajilla heidän asemastaan ja asuinmaastaan riippuen. 

Koska hankittavaa kohdetta ei ole vielä tunnistettu, sijoittajille voi aiheutua VAC:n Yritysoston toteuttamiseksi 
tarkoituksenmukaisena pitämästä transaktiorakenteesta ja sitä seuraavasta konsernirakenteesta verotukseen liittyviä 
seurauksia, jotka saattavat vaihdella sijoittajien asemasta ja asuinmaasta riippuen. Sijoittajat saattavat esimerkiksi joutua 
maksamaan asuinmaansa lainsäädännön mukaista veroa, jos VAC rekisteröidään toiselle lainkäyttöalueelle tai tämä 
sulautuu kohdeyhtiöön taikka lunastaa Osakkeita, eikä VAC suorita minkäänlaisia varojenjakoja tällaisten mahdollisten 
verovastuiden kattamiseksi. 

VAC:lle ja hankittavalle kohteelle saattaa aiheutua Yritysostosta veroseuraamuksia. 

Koska hankittavaa kohdetta ei ole vielä tunnistettu, VAC:lle ja/tai hankitulle kohdeyhtiölle voi aiheutua VAC:n 
Yritysoston toteuttamiseksi tarkoituksenmukaisena pitämästä transaktiorakenteesta, sitä seuraavasta rakenteesta ja 
mahdollisesta Osakkeiden lunastamisesta veroseuraamuksia. Jos Yritysosto toteutetaan sulautumisena, vastaanottavalla 
yhteisöllä on oikeus vähentää verotettavasta tulostaan sulautuneen yhteisön tappiot, mikäli vastaanottava yhteisö taikka 
sen osakkeenomistajat tai jäsenet taikka yhteisö ja sen osakkeenomistajat tai jäsenet yhdessä ovat tappiovuoden alusta 
lukien omistaneet yli puolet sulautuneen yhteisön osakkeista tai osuuksista. Ellei tämä omistusedellytys täyty ja hankitulla 
kohdeyhtiöllä on käyttämättömiä tappioita aiemmilta verovuosilta, sulautuva yhtiö menettää oikeutensa vähentää 
verotuksessa yritysostovuonna ja sitä ennen kertyneet tappiot.  

Sijoittajille saattaa aiheutua Tarjottavien Osakkeiden hankkimisesta, omistamisesta ja luovuttamisesta 
veroseuraamuksia. 

Tarjottavien Osakkeiden hankkimiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvät veroseuraamukset saattavat poiketa 
muiden yhtiöiden arvopaperien hankkimiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista, ja ne 
voivat vaihdella riippuen sijoittajan tilanteesta, kuten esimerkiksi sijoittajan verotuksellisesta kotipaikasta. Sijoittajien 
tulisi itsenäisesti hakea Tarjottavien Osakkeiden hankkimiseen, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvää veroneuvontaa. 
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Ei ole varmaa, että Yhtiö kykenee maksamaan tuotot sijoittajien kannalta verotehokkaasti. 

VAC:n tarkoituksena on järjestää Yritysoston osana hankkimansa liiketoiminta siten, että sijoittajien saama tuotto on 
mahdollisimman suuri. Sijoittajien saamaan nettotuottoon saattavat kuitenkin vaikuttaa VAC:n varoista, tuloista, 
tuotoista, voitoista, takaisinostoista tai jaoista mahdollisesti kannettavat verot Suomessa ja/tai muilla lainkäyttöalueilla, 
joilla kyseistä liiketoimintaa harjoitetaan. Lisäksi mahdolliset muutokset lainsäädännössä tai veroviranomaisten 
käytännöissä voivat vaikuttaa epäsuotuisasti sijoittajien saamiin tuottoihin. VAC:lle saattaa myös aiheutua kustannuksia 
toimenpiteistä, joilla pyritään lieventämään tällaisia sijoittajien verojen jälkeisiin tuottoihin kohdistuvia epäsuotuisia 
vaikutuksia. 

Mahdollinen heikko tuloskehitys voi estää Yhtiötä hyödyntämästä verotuksessa vahvistettuja tappioita tulevina 
tilikausina. 

On mahdollista, että VAC ei pysty hyödyntämään verotuksessaan mahdollisesti vahvistettavia tappioita tulevaisuudessa. 
Edeltävien tilikausien tappioita voidaan hyödyntää vain siinä tapauksessa, että VAC tuottaa verotettavaa tuloa 
tulevaisuudessa tappioita vastaavassa määrin. VAC:n kyky tuottaa verotettavaa tuloa riippuu sen toiminnan ja Yritysoston 
onnistumisen lisäksi yleisistä talous-, kilpailu-, rahoitus-, lainsäädäntö- ja muista tekijöistä, joihin VAC ei voi vaikuttaa.  

Vaihdannanrajoitusten alaisten Perustajaosakkeiden lunastaminen voi estää Yhtiötä hyödyntämästä verotuksessa 
vahvistettuja tappioita tulevina tilikausina. 

Ellei vaihdannanrajoitusten alaisiin Perustajaosakkeisiin liittyvää muunto-oikeutta ole käytetty muuntoaikojen 
päättymiseen mennessä (lisätietoja on esitetty kohdissa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – F-
sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi” ja ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – E-sarjan 
osakkeiden muuntaminen F-sarjan osakkeiksi”), VAC:lla on oikeus lunastaa kaikki jäljellä olevat Perustajaosakkeet 
(lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – F- ja E-sarjan 
lunastusehtoisten osakkeiden lunastaminen”). On olemassa riski, että VAC menettää mahdolliset käyttämättömät 
verotappionsa, jos VAC päättää käyttää Yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Tuloverolain (1535/1992, 
muutoksineen) mukaan pörssilistalle otetun yhtiön tappioita ei vähennetä, jos yhtiön muista kuin säännellyllä markkinalla 
kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen. Näin 
ollen siinä tapauksessa, että VAC:lla on käyttämättömiä tappioita, VAC saattaa menettää oikeuden käyttää tappioitaan 
verotuksessa, jos yli puolet muista kuin säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista eli 
Perustajaosakkeista on vaihtanut omistajaa, ellei Verohallinto myönnä sille erityisistä syistä poikkeuslupaa 
verotappioiden vähentämiseen. 

Osakkeisiin liittyvät riskit 

Mikäli Yhtiö asetetaan 36 kuukauden jälkeen selvitystilaan, on olemassa riski, että Yhtiölle aiheutuvien kustannusten 
vuoksi osakkeenomistajalle suoritettavien varojen määrä jää alle määrän, joka vastaa osakkeenomistajan osuutta 
suljetuille tileille talletetuista varoista, ja että varojen palauttaminen kestää pitkään. 

VAC:n on Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan hankittava yksi tai useampi kohdeyhtiö ja/tai liiketoiminta, joiden 
yhteenlaskettu käypä markkina-arvo on vähintään 80 prosenttia Listautumisannin yhteydessä suljetuille pankkitileille 
talletetuista varoista, Yritysosto 36 kuukauden kuluessa Listautumisannista, jotta C-osake voi edelleen olla 
kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä. Jos liikkeeseenlaskija ei enää täytä Nasdaq Helsingin sääntöjen 
vaatimuksia, Nasdaq Helsinki voi päättää C-osakkeiden listaltapoistamisesta. Lisäksi siinä tapauksessa, että Yritysostoa 
ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa C-osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä, 
Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen päättämään Yhtiön asettamisesta selvitystilaan. 
Selvitystilaan asettaminen edellyttää Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätöstä. On olemassa riski, ettei VAC 
onnistu, etenkin yllä kuvaillut riskitekijät huomioon ottaen, tunnistamaan sopivaa kohdeyhtiötä ja toteuttamaan 
Yritysostoa määräaikaan mennessä, jolloin VAC voidaan yhtiökokouksen päätöksellä asettaa selvitystilaan 36 kuukauden 
kuluttua C-osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä. Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, 
Yhtiön nettovarallisuus jaetaan siten, että C-osakkeiden omistajilla on ensin oikeus saada osuus, joka vastaa 
Merkintähintaa, ja sen jälkeen mahdollisesti jäljellä olevat varat jaetaan C-osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden omistajille 
näiden osakeomistusten suhteessa. Koska Yhtiö ei ole tuottanut mitään tuloja, vaan sille on ennen selvitystilaan 
asettamista ja itse selvitystilamenettelystä ainoastaan aiheutunut kustannuksia, osakkeenomistajat eivät saa takaisin koko 
sijoittamaansa summaa. Lisäksi jako-osuutena saatavien varojen maksu saattaa viivästyä. Selvitystilamenettely on pitkä, 
kestoltaan arviolta useita kuukausia, mikä johtuu pääasiassa tuntemattomille velkojille annettavan ilmoituksen 
pakollisesta kolmen kuukauden odotusajasta, minkä lisäksi VAC saattaa joutua laatimaan selvitystilaa edeltävältä ajalta 
tilinpäätöksen. Näin ollen on olemassa riski, että osakkeenomistajat joutuvat selvitystilamenettelyssä odottamaan 
saataviaan merkittävän kauan.  

Mikäli Yhtiö asetetaan selvitystilaan, Yhtiön osakkeenomistajilla ei ole etuoikeutta suljetuille pankkitileille talletettuihin 
varoihin, vaan nämä varat käytetään ensisijaisesti maksuihin velkojille ja menettelyn kustannuksiin. Ainoastaan jäljelle 
jäävistä varoista maksetaan jako-osuus Yhtiön osakkeenomistajille. Siltä osin kuin kolmansien osapuolten velkojen 
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maksuun tai menettelyn kustannuksiin joudutaan käyttämään suljetuille tileille talletettuja varoja, osakkeenomistajan 
osakekohtainen jako-osuus voi pienentyä siitä, mitä se muutoin varojenjaon yhteydessä olisi.  

Mikäli yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, on olemassa riski, ettei listaamattoman yhtiön osakkeille 
kehity aktiivista ja likvidiä markkinaa, jossa osakkeenomistajat voisivat luopua osakkeistaan.   

Mikäli Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa C-osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä Nasdaq 
Helsingissä, Yhtiöjärjestyksen mukaisesti Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen päättämään Yhtiön asettamisesta 
selvitystilaan. Mikäli yhtiökokous ei päätä tai tuomioistuin ei määrää Yhtiön asettamista selvitystilaan, Yhtiöllä voi olla 
edellytykset jatkaa toimintaan myös listaamattomana yhtiönä. Tällöin suljettuja tilejä koskevan sopimuksen mukaan 
suljetuilla tileillä olevat varat vapautuvat Yhtiön käyttöön. Yhtiön hallituksen on Yhtiöjärjestyksen mukaan selvitettävä 
vaihtoehtoisia tapoja osakkeenomistajille luopua Osakkeistaan. Kuitenkaan ei voi olla varmuutta, että Yhtiön hallitus 
onnistuu eri vaihtoehtojen selvittämisessä tai että mikään mahdollisista vaihtoehdoista olisi lopulta toteutettavissa, minkä 
seurauksena listaamattoman yhtiön osakkeille ei kehity välttämättä aktiivista ja likvidiä markkinaa, jossa 
osakkeenomistajat voisivat luopua osakkeistaan. 

Tulevat osakeannit voivat laimentaa olemassa olevien osakkeenomistajien C-osakkeiden omistusosuuksia. 

Jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC tulee keräämään listautumisannilla 
90 miljoonaa euroa ennen transaktiokustannuksia. Potentiaalisen kohdeyhtiön yritysarvon odotetaan olevan yhteensä 
arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Yhtiö lähtökohtaisesti pyrkii hankkimaan kohdeyhtiön antamalla Osakkeita ja 
käyttämään käyttöpääomaa kasvuun ja yleisiin kustannuksiin Yritysoston jälkeen, ja Yhtiö voi myös joutua hankkimaan, 
tai päättää hankkia, lisäksi muuta omaa pääomaa tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Yritysoston ja muiden 
kustannusten rahoittamiseksi. Jos Yhtiö päättää hankkia pääomaa suunnatulla maksullisella osakeannilla tai maksamalla 
kohdeyhtiön hankintahinnan kokonaan tai osittain omilla Osakkeillaan, olemassa olevien osakkeenomistajien omistus 
saattaa laimentua, mukaan lukien Viralan omistusosuus siltä osin kuin Virala ei saa suojaa laimennusvaikutukselta 
laimennustapahtumaa koskevan muunto-oikeuden perusteella Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiö voi esimerkiksi haluta 
toteuttaa transaktion, jossa se laskee liikkeeseen merkittävän määrän uusia Osakkeita kohdeyhtiön osakkeenomistajille 
vastikkeena kohdeyhtiön osakkeista tai hankittavasta liiketoiminnasta. Jos liikkeeseen lasketaan merkittävä määrä uusia 
Osakkeita, osakkeenomistajat, jotka omistivat Osakkeita juuri ennen tällaista transaktiota, saattavat transaktion jälkeen 
omistaa suhteellisesti pienemmän määrän Osakkeita. Laimentuminen voi heikentää osakkeenomistajien sijoituksen arvoa, 
mikäli Yritysoston kohteen hinta määritetään liian korkeaksi, jolloin omistusosuuksien laimentumiselle ei saada 
liiketaloudellista vastiketta. Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 13.6.2021 hallituksen päättämään enintään 900 000 C-
osakkeen annista ja/tai C-osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Mahdolliset tulevat suunnatut 
osakeannit tai merkintäoikeusannit, jossa osakkeenomistajat päättävät olla käyttämättä merkintäetuoikeuksiaan, voivat 
laimentaa osakkeenomistajien suhteellista osuutta Osakkeista ja äänistä.  

Listautumisannissa tarjotaan enintään 9 000 000 Tarjottavaa Osaketta, ellei Lisäosake-eriä tarjota, ja jolloin Virala 
omistaa yhteensä 1 565 217 vaihdannanrajoitusten alaista Perustajaosaketta. Suunnitellun Listautumisen 
toteuttamishetkellä näistä vaihdannanrajoitusten alaisista Perustajaosakkeista 695 652 on F-sarjan osakkeita ja 869 565 
E-sarjan osakkeita. E-sarjan osakkeiden tarkoituksena on F-sarjan osakkeiden määrän tasapainottaminen siten, että F-
sarjan osakkeet edustavat aina enintään 8 prosenttia kaikista Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen (kunnes 19,57 
miljoonan C-osakkeen ja F-sarjan osakkeen kynnysarvo on saavutettu). Listautumisannin kolmanteen vuosipäivään 
saakka ja sillä edellytyksellä, että Yhtiöllä on ulkona olevia F-sarjan osakkeita, E-sarjan osakkeita muunnetaan 
automaattisesti F-sarjan osakkeiksi, jos C-osakkeiden lukumäärä kasvaa sellaisen C-osakkeiden annin vuoksi, jossa F-
sarjan osakkeiden osakkeenomistajille ei myönnetä merkintäetuoikeuksia. F-sarjan osakkeet voidaan Viralan pyynnöstä 
muuntaa C-osakkeiksi aikaisintaan kolme vuotta ja viimeistään seitsemän vuotta Listautumisannin jälkeen, mikäli 
muunto-oikeus on tullut voimaan Yhtiöjärjestyksen mukaisesti, vaikka C-osakkeen hinta tämän jälkeen laskisi alle 
Yhtiöjärjestyksessä määritellyn hintarajan (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”). C-osakkeen 
osakkeenomistajien C-osakkeiden osakkeenomistus laimenee siis välittömästi sen jälkeen, kun Virala on muuntanut F-
sarjan osakkeita C-osakkeiksi. Lisäksi jos toteutetaan suunnattu osakeanti, jonka seurauksena C-osakkeiden lukumäärä 
kasvaa enintään edellä kuvatun Viralan laimennussuojan enimmäismäärään (yhteensä 18,00 miljoonaa ulkona olevaa C-
osaketta) asti, E-sarjan osakkeita muunnetaan yllä kuvatulla tavalla automaattisesti F-sarjan osakkeiksi C-osakkeiden 
lukumäärän kasvua vastaavassa suhteessa, mikä tarkoittaa, että Viralan ääniosuus laimenee vähemmän kuin muiden 
osakkeenomistajien. Jos puolestaan C-osakkeita lasketaan liikkeeseen suunnatussa osakeannissa enemmän kuin edellä 
kuvatun Viralan laimennussuojan enimmäismäärän (yhteensä 18,00 miljoonaa ulkona olevaa C-osaketta) asti, Viralan 
ääniosuus laimenee laimennussuojan ylittävältä osalta samassa suhteessa kuin muiden osakkeenomistajien.   

Osakkeen hinta voi laskea, jos Virala tai muut merkittävät osakkeenomistajat myyvät Osakkeensa tai niiden odotetaan 
myyvän Osakkeensa. 

Virala on Listautumisannin jälkeen edelleen oletettavasti VAC:n suurin omistaja. Lisätietoja on esitetty kohdassa 
”Suurimmat osakkeenomistajat ja lähipiiriliiketoimet”. Virala on myös sitoutunut toimittamaan VAC:lle hallinnon 
järjestämiseen liittyviä palveluita sekä transaktioihin liittyviä palveluita, jotka koskevat mahdollisten kohdeyhtiöiden 
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tunnistamista ja arviointia sekä Yritysostoon liittyvää neuvontaa (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – 
Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä 
muista palveluista”). Viralalla on näin ollen merkittävänä osakkeenomistajana keskeinen merkitys Yhtiön 
tulevaisuudennäkymien kannalta. Lisätietoja on esitetty edellä kohdassa ”– VAC:n kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti 
on erittäin riippuvainen Viralasta ja VAC:n johdosta ja hallituksesta” ja ”– Vaikka Virala on tehnyt pitkäaikaisen 
sitoumuksen ja merkittävän sijoituksen VAC:iin, ja VAC:sta, sen johdosta ja Viralasta riippumattomien hallituksen 
jäsenten enemmistön on hyväksyttävä esitys Yritysostosta, mahdolliset VAC:n ja Viralan väliset eturistiriidat tai VAC:n 
liiketoimintaan liittyvät ristiriidat Viralan liiketoiminnan kanssa voivat aiheuttaa mainehaittaa ja VAC:n Yritysoston 
toteuttaminen voi vaikeutua”. 

Perustajaosakas Virala on sopinut Yhtiön kanssa, ettei Virala kolmen (3) vuoden ajan Listautumisesta (eli arviolta 29.6. 
2024) ilman hallituksen perustellusta syystä antamaa kirjallista lupaa myy, sitoudu myymään, myy optiota tai oikeutta 
ostaa, anna optiota ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti C-osakkeita. Lisätietoja on esitetty 
kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset”. Lisäksi Viralan 
omistamiin Perustajaosakkeisiin sovelletaan Yhtiöjärjestyksessä määrättyjä vaihdannanrajoituksia. Lisäksi hallituksen 
jäsenet ovat antaneet VAC:lle suurilta osin samanlaiset sitoumukset kuin Virala koskien ennen Listautumisantia 
merkitsemiään C-osakkeita, minkä lisäksi Virala sekä Yhtiön hallitus ja johto ovat sopineet Pääjärjestäjien kanssa, tietyin 
poikkeuksin, etteivät nämä ilman Pääjärjestäjien suostumusta suoraan tai välillisesti myy, panttaa (muut kuin Virala), 
sitoudu myymään, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta Listautumisannissa tai sitä ennen merkitsemiään C-osakkeita ennen 
kuin 180 päivää on kulunut Listautumisesta (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Listautumisannin 
yleiset ehdot – Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up)”). Jos Virala myy merkittävän osan omistamistaan C-
osakkeista sovellettavien rajoitusjaksojen jälkeen, se voisi vaikuttaa C-osakkeen markkinahintaan negatiivisesti. Näin 
kävisi todennäköisesti myös siinä tapauksessa, että tällaisen myynnin odotettaisiin tapahtuvan. Muiden suurten 
osakkeenomistajien, kuten Ankkurisijoittajien, jolla on Listautumisannin toteuttamisen jälkeen yhdessä Viralan kanssa 
merkittävä osuus C-osakkeista, merkittävillä myynneillä voisi olla vastaavia vaikutuksia C-osakkeen markkinahintaan. 
Yhtiön hallitus voi antaa Viralalle sekä Yhtiön hallitus ja Virala voivat antaa Yhtiön hallituksen jäsenille luvan lopettaa 
C-osakkeiden luovuttamisen rajoittamista (lock-up) koskeva jakso ennenaikaisesti. Viralan osalta C-osakkeiden 
luovuttamisen rajoittamista (lock-up) koskeva jakso päättyy myös tilanteessa, jossa VAC tai Virala irtisanoo Viralan ja 
VAC:n välisen transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista tekemän sopimuksen ennenaikaisesti 
(lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – 
Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista”). Näissä tilanteissa luovutusrajoituksista 
vapautunut osapuoli, esimerkiksi Virala, pystyy myymään tai muuten siirtämään tai luovuttamaan omistamiaan C-
osakkeita jo ennen rajoitusjakson alkuperäistä päättymispäivää. Viralan omistukseen tulevat C-osakkeet tullaan myös 
panttaamaan, jolloin pantinhaltijan mahdollisesti toteuttama pantin realisointi voisi johtaa C-osakkeiden myyntiin. 
Suurimpien osakkeenomistajien tekemät C-osakkeiden myynnit saattavat vaikuttaa C-osakkeiden hinnan kehitykseen 
haitallisesti ja heikentää Yhtiön mahdollisuuksia hankkia tulevaisuudessa pääomaa osakeannin avulla. 

Yritysostoa vastaan äänestävät osakkeenomistajat eivät välttämättä saa kaikkia C-osakkeitaan lunastetuksi 
lunastukselle asetetun enimmäismäärän vuoksi ja lunastushinnan määrä voi muuttua, ja C-osakkeiden lunastuksen 
toteuttaminen edellyttää osakkeenomistajalta aktiivisia toimia. 

VAC:n on ennen Yritysoston toteuttamista järjestettävä yhtiökokous, jossa Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus päättää 
esitetystä Yritysostosta. Esitettyä Yritysostoa vastaan äänestäneillä osakkeenomistajilla on oikeus pyytää C-osakkeidensa 
lunastamista tiettyjen Yhtiöjärjestyksessä esitettyjen ehtojen täyttyessä. Lunastettavien osakkeiden määrä on kuitenkin 
enintään kymmenen (10) prosenttia liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-osakkeiden kokonaismäärästä Yritysoston 
hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen Osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivänä. Jos osakkeidensa 
lunastamista pyytävien osakkeenomistajien C-osakkeet edustavat yli kymmentä (10) prosenttia C-osakkeista, 
lunastettavien C-osakkeiden määrä määritetään suhteessa kunkin osakkeenomistajan lunastettavaksi pyytämien C-
osakkeiden lukumäärään, joten kaikkia näiden osakkeenomistajien C-osakkeita ei voida lunastaa. Yhtiön lähipiiri ei 
kuitenkaan voi vaatia C-osakkeidensa lunastamista. Osakkeiden lunastaminen edellyttää myös, että lunastus voidaan 
toteuttaa Osakeyhtiölain varojen jakamista koskevan 13 luvun mukaisesti. 

Mahdollisissa Yhtiöjärjestyksen edellytykset ja ehdot täyttävissä lunastuksissa lunastushinta on käteissumma, joka vastaa 
kyseisen lunastusta pyytäneen osakkeenomistajan C-osakkeiden pro rata -osuutta suljetuilla pankkitileillä olevien varojen 
kokonaismäärästä. Suljetuilla pankkitileillä oleviin Listautumisannin varoihin voi kohdistua kolmansien osapuolien 
vaatimuksia ja suljetuilla tilillä olevia varat tai osa varoista on voitu vapauttaa tietyissä tilanteissa vapautusedellytysten 
täyttyessä, esimerkiksi ulosottokelpoisen saatavan maksamista varten. Suljettujen tilien varat vapautetaan myös 
Yritysoston yhteydessä sen rahoittamista varten tai muutoin (mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöissä ja 
Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettuja C-osakkeiden lunastuksia varten ja mahdollisia muita varojenjakoja osakkeenomistajille 
varten) (katso suljettujen tilien varojen vapautuksesta edellä ” – Yhtiön taloudelliseen tilanteen liittyvät riskit – VAC 
altistuu suljetuille tileille talletettuihin varoihin liittyvälle luotto- ja vastapuoliriskille, sekä negatiiviselle korkoriskille ja 
suljettujen tilien varat saattavat vähentyä Yhtiöön kohdistuvien kolmansien osapuolten vaatimuksien tai kustannusten 
johdosta” ja ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – Sopimus suljetuista pankkitileistä”). Lisäksi suljetuille 
tileille talletetuista varoista vähennetään suljettujen tilien kustannukset, mukaan lukien mahdollinen negatiivinen korko 
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ja tilille mahdollisesti maksettavasta korosta aiheutuvat verot. Mahdollinen suljettujen tilien varojen vähentyminen 
pienentää lunastusta pyytäneen osakkeenomistajan C-osakkeiden pro rata -osuutta suljetuilla pankkitileillä olevista 
varoista. 

Sen lisäksi, että C-osakkeiden lunastusta pyytävien osakkeenomistajien on osallistuva Osakeyhtiölain mukaisesti 
yhtiökokoukseen, jossa Yritysoston hyväksymistä käsitellään, ja äänestettävä Yritysostoa vastaan, C-osakkeiden 
lunastamisen toteuttaminen saattaa edellyttää lunastusta pyytäneiltä osakkeenomistajilta aktiivisia toimenpiteitä, kuten 
osakkeenomistajien tilinhoitajien ohjeistamista osakkeenomistajille annettavien ohjeistuksien mukaisesti ja annettujen 
aikarajojen puitteissa. C-osakkeiden lunastuksen yhteydessä lunastusta pyytäneiden osakkeenomistajien C-osakkeisiin 
liittyviä oikeuksia saatetaan joutua rajoittamaan, esimerkiksi luovutusrajoituksin tai muilla toimenpiteillä, ennen C-
osakkeiden lunastuksen toteuttamista. Näin ollen lunastusta pyytäneiden osakkeenomistajien, joiden lunastuspyynnöt on 
vahvistettu, mahdollisuudet luovuttaa tai muutoin siirtää lunastuksen kohteena olevia C-osakkeita tai käyttää muita 
osakkeenomistajien oikeuksiaan saattavat olla rajoitettuja Yritysoston toteuttamisen ja lunastuksen toteuttamiseen 
varatun 30 kalenteripäivän välisenä aikana.  

On olemassa riski, ettei Yhtiö maksa osinkoa useisiin vuosiin, tai ollenkaan. 

Tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevan osinkopolitiikkansa mukaan VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 
kuukautta Yritysoston toteuttamisen jälkeen. Osakeyhtiölain mukaan Yhtiön osinkoina jakama rahamäärä ei saa ylittää 
jakokelpoisten varojen määrää, joka on esitetty viimeisimmässä tilintarkastetussa tilinpäätöksessä, jonka yhtiökokous on 
vahvistanut. Tulevien osinkojen maksaminen kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan hankinnan jälkeen riippuu 
Yhtiön odotetusta tulevasta liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, sijoituksista, 
kasvunäkymistä, pääoman kohdentamista koskevasta strategiasta ja muista tekijöistä. Osinkojen maksamiseen vaikuttavat 
siis hankitun liiketoiminnan tilanne ja markkinaolosuhteet sekä muut Yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. 
Sen vuoksi on mahdollista, että Yhtiön hallitus katsoo, ettei Yhtiö pysty maksamaan osinkoja useisiin vuosiin. Yhtiön 
tietyltä tilikaudelta mahdollisesti maksamien osinkojen määrä on näin ollen epävarma ja jos Yhtiö ei maksa osinkoa, on 
olemassa riski, että sijoittajan potentiaalinen tuotto perustuu pelkästään C-osakkeen hinnan tulevaan kehitykseen. 
Myöskään Yhtiön tietyltä tilikaudelta maksama osinko tai muun vapaan oman pääoman jakaminen ei anna viitteitä 
tulevilta tilikausilta mahdollisesti maksettavista osingoista. Ei voida myöskään taata, että Yhtiö ylipäänsä jakaa osinkoja 
tulevaisuudessa. 

Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää merkintäoikeuksiaan. 

Suomen lainsäädännön mukaan osakkeenomistajilla on omistusosuuksien suhteessa merkintäetuoikeus osakkeiden 
merkintään, kun Yhtiö laskee liikkeeseen Osakkeita, ellei liikkeeseenlasku tapahdu suunnattuna osakeantina. Tietyt 
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka asuvat tai tulevat asumaan tietyissä muissa valtioissa kuin Suomessa, tai joiden virallinen 
osoite sijaitsee tällaisessa valtiossa, mukaan lukien Yhdysvalloissa asuvat osakkeenomistajat, eivät välttämättä voi käyttää 
merkintäetuoikeuttaan mahdollisissa tulevissa osakeanneissa, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisen maan 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai muutoin vastaavalla tavalla paitsi jos rekisteröinnistä tai muusta sovellettavan 
lainsäädännön vaatimuksesta on olemassa poikkeus. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta hakea muualla kuin Suomessa 
sovellettavan lainsäädännön mukaista hyväksyntää tai poikkeuslupaa, ja tällaisiin toimenpiteisiin voi liittyä käytännön 
vaikeuksia ja kustannuksia. Mikäli VAC:n osakkeenomistaja asuu ulkomailla yllä kuvatun mukaisesti eikä pysty 
käyttämään merkintäoikeuttaan mahdollisessa tulevassa osakeannissa, hänen omistuksensa VAC:ssa laimenee. Lisäksi 
jos osakkeenomistajia, jotka eivät voi käyttää merkintäetuoikeuttaan, on suuri määrä ja jos tällaisten osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudet myydään markkinoilla, tämä voi vaikuttaa haitallisesti merkintäetuoikeuksien hintaan. 
Ulkomaalaisen osakkeenomistajan oikeutta saada tietoa osakeanneista ja tärkeistä transaktioista voidaan myös rajoittaa 
kyseisen maan lainsäädännön vuoksi. Lisätietoja on kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien 
oikeudet”. 

Sijoittajiin, joiden viitevaluutta on muu kuin euro, kohdistuu tiettyjä valuuttakurssiriskejä, jos he sijoittavat C-
osakkeisiin. 

C-osakkeiden hinnoittelu ja kaupankäynti Nasdaq Helsingissä tapahtuu euroissa, ja C-osakkeille mahdollisesti 
maksettavat osingot ovat euromääräisiä. Euron valuuttakurssivaihtelut vaikuttavat siten mahdollisesti maksettavien 
osinkojen ja muun jaettavan vapaan oman pääoman arvoon, mikäli sijoittajan pää- tai viitevaluutta ei ole euro. Lisäksi C-
osakkeiden muussa valuutassa esitetty markkinahinta vaihtelee osittain valuuttakurssien vaihtelusta johtuen. Tämä voi 
vaikuttaa C-osakkeiden ja C-osakkeille mahdollisesti maksettavien osinkojen arvoon, mikäli sijoittajan päävaluutta ei ole 
euro. 

Listautumisantiin liittyvät riskit 

C-osakkeiden hinta voi olla volatiili. 

Merkintähinta ei välttämättä anna viitteitä siitä, millaisiksi hinnat muodostuvat julkisilla markkinoilla Listautumisen 
jälkeen. C-osakkeiden hinta voi vaihdella merkittävästi useiden eri tekijöiden vuoksi, joita ovat esimerkiksi yleinen 
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markkinatilanne, VAC:n ja/tai suunnitellun kohdeyhtiön toiminnan ja/tai -liiketoiminnan tuloksen toteutuneet tai odotetut 
muutokset ennen Yritysoston toteuttamista, kilpailijoiden toiminta sekä sääntelyn muutokset. Kansainvälisillä 
rahoitusmarkkinoilla on lisäksi satunnaisesti esiintynyt merkittäviä osakkeiden hintojen ja kaupankäyntivolyymien 
vaihteluja, jotka ovat riippumattomia yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittymisestä tai tulevaisuudennäkymistä. 
VAC ei pääsääntöisesti pysty vaikuttamaan näihin tekijöihin. Ensimmäistä kertaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi 
otettujen osakkeiden hinnoissa on niin ikään esiintynyt ajoittain huomattavia heilahteluja, eikä niillä aina ole ollut yhteyttä 
kyseiset osakkeet liikkeeseen laskeneen yhtiön liiketoimintaan tai taloudelliseen menestykseen. Ei voi olla varmuutta 
siitä, ettei Osakkeiden markkinahinnassa tule ilmenemään merkittäviä heilahteluja tai ettei markkinahinta tule laskemaan 
Merkintähinnan alapuolelle. Koska Nasdaq Helsingissä ei ole aiemmin listattu SPAC-yhtiöitä, myös osakemarkkinoiden 
voi olla Listautumisannin jälkeen vaikea määrittää C-osakkeiden hintaa, mikä voi lisätä VAC:iin tehtävään sijoitukseen 
liittyvää riskiä. 

C-osakkeet eivät aiemmin ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena, ja näin ollen osakkeille ei välttämättä 
muodostu aktiivista, likvidiä ja järjestynyttä kaupankäyntiä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti C-osakkeiden 
likviditeettiin ja hintaan. 

C-osakkeet eivät ennen Listautumisantia ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena. On olemassa riski, ettei aktiivista 
ja likvidiä markkinaa kehity. Yksi tekijä, joka vaikuttaa C-osakkeen likviditeettiin todennäköisesti negatiivisesti on se, 
että VAC:n liiketoiminta koostuu kokonaisuudessaan potentiaalisten yritysostokohteiden tunnistamisesta ja 
analysoinnista Yritysoston toteuttamiseen saakka, minkä jälkeen vasta VAC:sta tulee operatiivinen konserni. C-osakkeen 
kaupankäyntivolyymin ja C-osakkeen likviditeetin voidaan näin ollen odottaa olevan rajoitetumpia kuin monien muiden 
Nasdaq Helsingissä listattujen osakkeiden. Tämän vuoksi osakkeenomistajat, jotka haluavat myydä omistuksensa, eivät 
välttämättä pysty tekemään sitä tai se on mahdollista vain tappiollisesti.  

Ankkurisijoittajien sitoumuksille ei ole toimitettu vakuutta. 

Perustajaosakas Virala, hallituksen jäsenet ja Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään C-osakkeita 
Listautumisannissa määritetyllä Merkintähinnalla. Niiden C-osakkeiden lukumäärä, jonka Ankkurisijoittajat ovat 
sitoutuneet merkitsemään, vastaa yhteensä noin 29,3 prosenttia C-osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen 
olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosakeriä ei tarjota, ja noin 23,0 prosenttia, jos myös 
Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä. Ankkurisijoittajien sitoumuksia ei kuitenkaan ole taattu pankkitakauksilla, 
suljetuille pankkitileille tehdyillä talletuksilla, panttaamalla omaisuutta tai vastaavin keinoin, joten on olemassa riski, 
etteivät Ankkurisijoittajat täytä velvollisuuksiaan. Ankkurisijoittajien toimenpiteille on myös asetettu tiettyjä ehtoja. Jos 
jokin kyseisistä ehdoista jää täyttymättä, on olemassa riski, että Ankkurisijoittajat jättävät täyttämättä velvoitteensa, mikä 
voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Listautumisannin toteutumiseen ja Yhtiön kykyyn saavuttaa tavoitteensa eli toteuttaa 
Yritysosto 36 kuukauden kuluessa. 
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YHTIÖ, HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT 

Yhtiö 

 Virala Acquisition Company Oyj  
 Unioninkatu 7 B 15  
 00130 Helsinki  
   
Yhtiön hallituksen jäsenet 

 Nimi Asema 
 Alexander Ehrnrooth Hallituksen puheenjohtaja 
 Mammu Kaario  Hallituksen varapuheenjohtaja 
 Jaakko Eskola  Hallituksen jäsen 
 Kai Seikku  Hallituksen jäsen 
  
 Kaikkien hallituksen jäsenten työosoite on Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki. 
   
Yhtiön tilintarkastaja  

 KPMG Oy Ab  
 Tilintarkastusyhteisö  
 Töölönlahdenkatu 3 A  
 00100 Helsinki  
 Päävastuullinen tilintarkastaja: Virpi Halonen, KHT  
   
Pääjärjestäjät 

 Nordea Bank Abp  
 Satamaradankatu 5  
 00020 Nordea, Helsinki  
   
 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori 
 Eteläesplanadi 18  
 00130 Helsinki  
   
Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja 

 Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy  
 Eteläesplanadi 20  
 00130 Helsinki   
   
Pääjärjestäjien oikeudellinen neuvonantaja 

 White & Case LLP  
 Aleksanterinkatu 44  
 00100 Helsinki  
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ERÄITÄ SEIKKOJA 

Vakuutus tässä Esitteessä annetuista tiedoista 

Yhtiö vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiön parhaan ymmärryksen mukaan tämän Esitteen tiedot 
vastaavat tosiseikkoja, eikä Esitteestä ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. 

14.6.2021 

Virala Acquisition Company Oyj 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kaikki tulevaisuutta koskevat tai tulosennusteisiin liittyvät lausumat 
kohdissa ”Tiivistelmä”, ”Riskitekijät”, ”Yhtiön liiketoiminta” ja muualla tässä Esitteessä, sisältävät tulevaisuutta koskevia 
lausumia, jotka perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin ja käsityksiin Yhtiön taloudellisesta asemasta, 
liiketoimintastrategiasta sekä johdon tulevaisuudensuunnitelmista ja tavoitteista. Nämä lausumat voivat sisältää 
tulevaisuutta koskevia lausumia suhteessa Yhtiöön sekä sen yrityssektoriin ja toimialaan. Lausumat, joiden yhteydessä 
on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, 
”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta 
koskevia lausumia. 

Kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, jotka koskevat Yhtiön 
liiketoimintaa, liiketoiminnan tulosta, investointistrategiaa ja maksuvalmiutta ja joiden seurauksena Yhtiön todellinen 
tulos tai liiketoiminnan tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetystä. Tällaisia 
riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu muun muassa tämän Esitteen kohdassa ”Riskitekijät”, jota tulee lukea yhdessä 
muiden tämän Esitteen sisältämien varoittavien lausumien kanssa. Tämän Esitteen tulevaisuutta koskevat lausumat ovat 
tilintarkastamattomia ja heijastavat Yhtiön johdon tämänhetkisiä näkemyksiä tulevaisuuden tapahtumista. Ei siten ole 
varmuutta siitä, että jokin tietty odotus toteutuisi, ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan olemaan tukeutumatta liikaa 
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. 

Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän Esitteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei 
sovellettavien lakien ja asetusten (mukaan lukien Arvopaperimarkkinalaki) asettamista velvollisuuksista muuta johdu, 
Yhtiö ei sitoudu päivittämään tai arvioimaan mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tulevan kehityksen 
tai muiden seikkojen perusteella. Tässä kohdassa esitetyt huomiot koskevat kaikkia myöhempiä Yhtiön tai Yhtiön 
puolesta toimiviin henkilöihin liittyviä kirjallisia ja suullisia tulevaisuutta koskevia lausumia kokonaisuudessaan. 

Esitteen saatavuus 

Tämä Esite on saatavilla viimeistään 15.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.virala.fi/fi/ipo ja Yhtiön 
rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki. Lisäksi Esite on saatavilla arviolta 
15.6.2021 lähtien Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.fi/vac-fi, SEB:n verkkosivuilla osoitteessa www.seb.fi 
ja Nordnetin verkkosivuilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/vac sekä Nasdaq Helsingissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 
00100 Helsinki. Englanninkielinen Offering Circular -asiakirja on saatavilla arviolta 15.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla 
osoitteessa www.virala.fi ja Nordean verkkosivuilla osoitteessa www.nordea.fi/vac-en. 

Taloudellisten tietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen 

Historialliset taloudelliset tiedot 

Tähän Esitteeseen sisällytetyt Virala Acquisition Company Oyj:n historialliset taloudelliset tiedot on johdettu VAC:n 
31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden ajanjaksolta sekä 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta laadituista 
tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, jotka on laadittu EU:n käyttöön ottamien kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(”IFRS-standardit”) mukaisesti ja jotka on sisällytetty tämän Esitteen F-sivuille. Tilintarkastetut IFRS-standardien 
mukaisesti laaditut tilinpäätökset on laadittu sisällytettäviksi tähän Esitteeseen, eikä niitä ole esitetty tai hyväksytty Yhtiön 
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilintarkastetut tilinpäätökset julkaistavaksi 14.6.2021. 

Pyöristykset 

Tässä Esitteessä esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa sarakkeen tai 
rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt tässä 
Esitteessä esitetyt prosenttiluvut perustuvat pyöristämättömillä luvuilla tehtyihin laskelmiin eivätkä siksi välttämättä 
täsmälleen vastaa prosenttilukuja, jotka saataisiin, jos kyseiset laskelmat olisivat pohjautuneet pyöristettyihin lukuihin. 
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Valuutat 

Kaikki viittaukset termeihin (i) ”euro”, ”EUR” tai ”€” tarkoittavat euroa, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
mukaisesti Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen osallistuvien jäsenvaltioiden laillista valuuttaa ja (ii) 
”Yhdysvaltain dollari”, ”USD” tai ”$” tarkoittavat Yhdysvaltojen laillista valuuttaa. 

Markkinoita, taloutta ja toimialaa koskevat tiedot ja johdon raportit sekä tutkimukset 

Tässä Esitteessä käytetyt tiedot markkinaympäristöstä, markkinoiden kehittymisestä, kasvuvauhdista, markkinatrendeistä 
ja kilpailutilanteesta markkinoilla ja alueilla, joilla Yhtiö toimii, ovat joko peräisin yhdestä tai useammasta nimetystä 
lähteestä tai perustuvat useisiin toimiala- ja muihin itsenäisiin lähteisiin. Tämän Esitteen sisältämät markkinoita koskevat 
tiedot perustuvat toimialajärjestöiltä, eri organisaatioilta ja markkinatiedon tarjoajilta saatuihin tilastoihin ja tietoihin, 
Yhtiön tuottamiin tai Yhtiön lukuun tuotettuihin sisäisiin taloudellisiin ja liiketoiminnallisiin tietoihin, ja muista julkisista 
lähteistä saatavilla oleviin tietoihin, käyttämällä tarpeen mukaan tiettyjä lisäoletuksia. Tietyt tähän Esitteeseen sisältyvät 
arviot ja ennusteet perustuvat Yhtiön tekemään analyysiin sen omista tiedoista ja kolmansilta osapuolilta saaduista 
tiedoista koskien markkinoiden kasvuun ja sen ennustettuun kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. 

Yhtiö on varmistanut, että tiedot on toistettu asianmukaisesti Esitteessä. Koska Yhtiöllä ei ole pääsyä kaikkiin markkina-
analyysien taustalla oleviin tietoihin, olettamiin ja oletuksiin eikä kolmansien osapuolten tuottamiin tietolähteisiin 
sisältyviin tilastotietoihin ja taloudellisiin indikaattoreihin, VAC ei pysty vahvistamaan tietojen paikkansapitävyyttä. Siltä 
osin kuin Yhtiö on tietoinen ja on pystynyt varmistumaan kolmansien tahojen toimittamista tiedoista, kolmansien tahojen 
tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Lisäksi 
markkinatutkimukset perustuvat usein tietoihin ja olettamuksiin, jotka saattavat olla epätarkkoja tai epäasianmukaisia, ja 
niiden metodologia on luonteeltaan tulevaisuutta koskevaa ja spekulatiivista. Siksi niiden oletusten ja lähtökohtien 
muutoksilla, joihin markkinatutkimukset perustuvat, voi olla merkittävä vaikutus analyyseihin ja tehtyihin 
johtopäätöksiin. 

Tässä Esitteessä esitetyt yhtiön markkina-asemaa ja muita sen markkina-alueella toimivia yhtiöitä koskevat lausumat 
perustuvat yksinomaan Yhtiön käsityksiin, sisäisiin selvityksiin ja arvioihin sekä muihin lähteisiin, joiden Yhtiö katsoo 
olevan luotettavia. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että mikään näistä lausumista on täsmällinen tai on täsmällinen kuvaus 
Yhtiön markkina-asemasta, eikä Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole vahvistettu sellaisten ulkopuolisten lähteiden 
avulla, jotka ovat riippumattomia Yhtiön käyttämistä lähteistä. 

Verkkosivuilla oleva tieto 

Yhtiö tulee julkaisemaan tämän Esitteen ja Esitteen mahdolliset täydennykset verkkosivuillaan. Muut Yhtiön 
verkkosivuilla tai millään muulla verkkosivustolla olevat tiedot eivät muodosta osaa tästä Esitteestä, eikä mahdollisten 
sijoittajien tule luottaa sellaiseen tietoon tehdessään päätöstä arvopapereihin sijoittamisesta. 
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TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 
15.6.2021 kello 10.00 Listautumisannin merkintäaika alkaa 

22.6.2021 kello 16.00 Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 

23.6.2021 kello 16.00 Yleisöannin merkintäaika päättyy 

24.6.2021 kello 12.00 (viimeistään) Instituutioannin merkintäaika päättyy 

28.6.2021 (arvio) Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan 

29.6.2021 (arvio) Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-
osuustileille ja instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat 
valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta 

29.6.2021 (arvio) C-osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan 
SPAC-segmentillä alkaa 
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LISTAUTUMISANNIN TAUSTA JA SYYT SEKÄ VAROJEN KÄYTTÖ 

VAC on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka perustajaosakas ja suurin omistaja on Virala. VAC:n tarkoituksena on 
kerätä pääomaa Nasdaq Helsingissä järjestettävän Listautumisannin avulla ja 36 kuukauden kuluessa kaupankäynnin 
alkamisesta Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai 
liiketoiminta, jotka Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin jälkeen listataan VAC:n kautta Nasdaq Helsingin pörssilistalle 
tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. 

VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö, joilla VAC arvioi olevan hyvä pitkän aikavälin 
kasvu- ja kannattavuuspotentiaali orgaanisen kasvun ja/tai yritysjärjestelyjen kautta. Kohdeyhtiön kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaalin laajuus ja aikajänne voivat vaihdella toimialasta, liiketoimintamallista, kehitysvaiheesta tai 
muista kohdeyhtiöiden relevanteista ominaisuuksista riippuen. Mahdolliset kohdeyhtiöt sijaitsevat Suomessa tai 
kohdeyhtiöillä on vahvat siteet Suomeen, ne sopivat listattaviksi Suomeen, ja niiden tavoitellut yritysarvot ovat arviolta 
50–500 miljoonaa euroa.  

Virala tulee omistamaan noin 43,1 prosenttia Osakkeista (noin 38,6 prosenttia Ääniosakkeista) Listautumisannin jälkeen 
edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota. Mikäli VAC päättää kasvattaa 
Listautumisantia, Virala tulee omistamaan noin 38,7 prosenttia Osakkeista (noin 35,9 prosenttia kaikista Ääniosakkeista) 
Listautumisannin jälkeen edellyttäen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erät tarjotaan 
täysimääräisenä. Viralan tarkoituksena on pysyä VAC:n pitkäaikaisena merkittävänä omistajana määrittämättömän ajan 
myös kolmen vuoden jakson jälkeen. Merkittävänä osakkeenomistajana Virala-konsernin sijoitusorganisaatio tulee 
auttamaan VAC:ia tunnistamaan, arvioimaan ja toteuttamaan Yritysoston. VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana 
omistajana Virala on myös merkinnyt VAC:n Perustajaosakkeita, joista on esitetty tarkempia tietoja kohdassa ”Viralan 
kuvaus – VAC:n liiketoimet ja sopimukset Viralan kanssa – Perustajaosakkeet”. Virala tarjoaa myös tiettyjä palveluita, 
esimerkiksi henkilöstöä VAC:n johtotehtäviin. Tarkempia tietoja Viralan ja VAC:n välisistä sopimuksista on kohdassa 
”Viralan kuvaus – VAC:n liiketoimet ja sopimukset Viralan kanssa – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset”. 

Virala on suomalainen vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen omistajayhtiö, joka hallinnoi yhdessä 
konsernitytäryhtiöidensä kanssa globaalia sijoitusportfoliota. Virala-konserniin kuuluu perheomisteisia ja 
yhteisomisteisia yksityisiä yhtiöitä ja julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on 
merkittävä omistusosuus, sekä pääomasijoitusrahastoja, joissa Virala-konserni on aktiivinen omistaja ja joissa sillä on 
merkittävä omistus. Virala-konsernin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkuusyhtiöiden liikevaihto oli 4,6 
miljardia euroa tilikaudella 2020.5 

Mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC saa annista arviolta noin 90 miljoonan 
euron bruttovarat ennen transaktiokustannuksia, joiden kyseisessä tilanteessa arvioidaan olevan noin 5,4 miljoonaa euroa, 
jolloin Listautumisannin nettotuotot ovat noin 84,6 miljoonaa euroa.6 VAC aikoo tallettaa noin 81 miljoonaa euroa 
suljetuille pankkitileille, jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti, ja Lisäosake-eriä ei tarjota. VAC:n tapauksessa 
on lähtökohtaisesti tarkoitus, että Yritysosto toteutetaan laskemalla liikkeeseen Listautumisannista erillisessä 
osakeannissa uusia Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yritysoston kauppahinnan 
maksamiseksi kokonaan tai osittain, jolloin Yhtiön käteisvarat jäävät käytettäviksi yhdistyneen yhtiön kasvua ja 
kannattavuutta tukevien parannusten rahoittamiseen. Muut kuin suljetuille tileille talletettavat varat, joista vähennetään 
Listautumisantiin liittyvät kustannukset, jäävät Yhtiön käyttöpääomaksi ja kasvun rahoittamiseksi. 

 
5 Yhtiön osakkuusyhtiöt per 31.12.2020 olivat Fiskars, YIT ja ZetaDisplay. 
6 Transaktiokustannukset eivät sisällä tulevia transaktiokustannuksia, jotka johtuvat listaamattoman yhtiön hankinnasta ja siihen liittyvistä Yhtiön 
toimenpiteistä. 
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OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA 

Hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan. Tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevan osinkopolitiikkansa 
mukaan VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukautta Yritysoston toteuttamisen jälkeen. Tulevissa 
osingonjakoehdotuksissa, jotka tehdään sen jälkeen, kun Yhtiö on hankkinut kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan, 
otetaan huomioon Yhtiön odotettu tuleva liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema, rahavirrat, sijoitukset, kasvunäkymät, 
pääoman kohdentamista koskeva strategia ja muut tekijät, ja ehdotuksiin vaikuttaa täten hankitun liiketoiminnan tilanne 
ja markkinaolosuhteet sekä muut Yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. Yhtiö ei ole vielä maksanut yhtään 
osinkoja. Yhtiön osinkopolitiikka ei rajoita edellytyksiä päättää muusta mahdollisesta varojenjaosta Yhtiössä.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella, minkä lisäksi varsinaisessa 
yhtiökokouksessa voidaan vaatia Osakeyhtiölain 13 luvun mukaista vähemmistöosinkoa. Osinko voidaan maksaa vasta 
sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Yhtiökokous voi jaettavien varojen enimmäismäärän 
määrittävällä päätöksellään myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta tai varojen jakamisesta vapaan oman 
pääoman rahastosta. Millään tietyllä tilikaudella maksettavien osinkojen määrästä ei voida antaa takeita, eikä voida taata, 
että Yhtiö ylipäänsä jakaa osinkoja tulevaisuudessa. VAC:n tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät ole indikaatio 
kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettavista osingoista. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia ja eri osakelajien 
oikeuksia osinkoon ja muuhun varojenjakoon kuvataan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien 
oikeudet – Osingot ja muu voitonjako”. 
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LISTAUTUMISANNIN EHDOT 

Jäljempänä termillä ”merkintä” tarkoitetaan sijoittajan antamaa tarjousta tai sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita 
(määritelty jäljempänä) Listautumisannissa (määritelty jäljempänä). Termit ”merkitsijä”, ”merkintäaika”, 
”merkintäpaikka”, ”merkintähinta”, ”ostotarjous” ja ”sitoumus” (ja muut vastaavat termit) viittaavat Tarjottaviin 
Osakkeisiin. Näissä Listautumisannin ehdoissa osakesarjojen kuvaus perustuu oletukseen siitä, että Virala Acquisition 
Company Oyj:n osakkeenomistajien 13.6.2021 päättämä yhtiöjärjestysmuutos on tullut voimaan Listautumisen 
(määritelty jäljempänä) yhteydessä. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma” ja tämän Esitteen 
liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”. 

Listautumisannin yleiset ehdot 

Yleistä 

Virala Acquisition Company Oyj, Suomessa perustettu julkinen osakeyhtiö (”Yhtiö”), pyrkii keräämään osakeannilla 
alustavasti 90 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 9 000 000 uutta C-sarjan osaketta 
(”Tarjottavat Osakkeet”, Tarjottavat Osakkeet yhdessä Yhtiön muiden liikkeeseen laskettujen C-sarjan osakkeiden 
kanssa, ”C-osakkeet”) merkittäväksi (”Listautumisanti”). Tarjottavien Osakkeiden alustavan määrän lisäksi, Yhtiön 
hallituksella on oikeus lisätä private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien 
lakien mukaisesti kansainvälisesti (”Instituutioanti”) Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 uudella C-
osakkeella ja lisäksi yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) Tarjottavien Osakkeiden 
määrää voidaan lisätä enintään 750 000 uudella C-osakkeella, minkä lisäksi siinä tapauksessa, että edellä mainittujen 
lisäosake-erien johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen, lisätään 
Tarjottavien Osakkeiden määrää edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta (yhdessä ”Lisäosake-
erät” tai ”Lisäosakkeet”). Lisäosakkeiden lopullinen määrä määräytyy kokonaiskysynnän mukaan. Tarjottavien 
Osakkeiden määrää tullaan korottamaan Lisäosake-erien määrien puitteissa mahdollisessa ylimerkintätilanteessa 
merkintöjen merkittävien leikkaamisen estämiseksi. Johtuen VAC:n luonteesta yritysostoyhtiönä, jossa tavoitteena on 
antaa mahdollisimman hyvä allokaatio kaikille merkintäryhmille, tarjottava Lisäosakkeiden määrä on Listautumisannin 
alustavaan kokoon nähden normaalia suurempi. 

Yhtiöllä on tällä hetkellä yhteensä 1 595 217 osaketta, joista 695 652 on F-sarjan osakkeita (Esitteen päivämäärän 
yhtiöjärjestyksen mukaisia B-sarjan osakkeita), 869 565 on E-sarjan osakkeita (Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestyksen 
mukaisia A-sarjan osakkeita) ja 30 000 on C-osakkeita. Yhtiön kaikkiin osakkeisiin viitataan jäljempänä termillä 
”Osakkeet”. Suunnitellusta Listautumisesta (määritelty jäljempänä) alkaen voimassa olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen 
(”Yhtiöjärjestys”) mukaan E-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta, ja Yhtiön olemassa olevien osakkeiden tuottama 
äänimäärä on siten 725 652. Virala Oy Ab (”Virala”) omistaa kaikki Yhtiön F- ja E-sarjan osakkeet (yhdessä 
”Perustajaosakkeet”). F-sarjan osakkeiden määrä suhteessa Yhtiön kaikkiin äänivaltaisiin F- ja C-osakkeisiin 
(”Ääniosakkeet”) tulee Listautumisannin jälkeen olemaan kahdeksan prosenttia. Yhtiö tulee ennen Listautumisannin 
toteuttamista tekemään tarvittavat muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin siten, että F-sarjan osakkeiden määrä 
Listautumisannin jälkeen vastaa enintään kahdeksaa prosenttia Ääniosakkeista. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet 
ja osakepääoma”. 

Mikäli myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti, Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 
11 500 000 uutta C-osaketta ja Osakkeiden kokonaislukumäärä voi siten nousta enintään 13 095 217 Osakkeeseen 
Listautumisannin seurauksena (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät muutokset 
F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin). Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 84,9 prosenttia Osakkeista ja 91,7 prosenttia 
Ääniosakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia 
Osakkeita ja että Lisäosake-eriä ei tarjota (ottaen huomioon edellä mainitut ennen Listautumisannin toteuttamista tehtävät 
muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin), ja noin 87,8 prosenttia Osakkeista ja 91,8 prosenttia Ääniosakkeista 
Listautumisannin jälkeen, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti.  

Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista ja (ii) Instituutioannista. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa 
Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se täyttää Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, 
muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) nojalla annetun Regulation S -säännöksen (”Regulation S -säännös”) 
”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöksen mukaisesti. Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat 
Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain 
osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai 
Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty). 

Listautumisannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Listautumisannin yleisten ehtojen lisäksi Instituutioantia ja Yleisöantia 
koskevista erityisistä ehdoista.  
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Listautumisanti 

Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat 13.6.2021 yksimielisesti päättäneet valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään 
enintään 11 500 000 Tarjottavan Osakkeen liikkeeseenlaskusta. Yhtiön hallitus päätti 14.6.2021 nykyisten 
osakkeenomistajien antaman valtuutuksen perusteella tarjota merkittäväksi alustavasti enintään 9 000 000 Tarjottavaa 
Osaketta Listautumisannissa. Lisäksi Yhtiön hallituksella on Tarjottavien Osakkeiden alustavan määrän lisäksi oikeus 
lisätä Instituutioannissa Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 Lisäosakkeella ja lisäksi Yleisöannissa 
Tarjottavien Osakkeiden määrää voidaan lisätä enintään 750 000 Lisäosakkeella. Siinä tapauksessa, että edellä 
mainittujen Lisäosakkeiden johdosta Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-osakkeeseen, 
Tarjottavien Osakkeiden määrää lisätään edelleen 500 000 C-osakkeella osana Viralan merkintäsitoumusta. 

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen C-osakkeiden saattamiseksi 
kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellyn markkinan SPAC-segmentille 
(”Listautuminen”). Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään 
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse 
Listautumisannin yhteydessä. Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan vähintään 90 prosenttia Listautumisannin 
bruttovaroista on talletettava Yhtiöstä riippumattoman rahoituslaitoksen ylläpitämille suljetuille pankkitileille siihen asti, 
kunnes Yhtiön on toteuttanut yhden tai useamman yhtiön ja/tai liiketoiminnan tai vähintään merkittävän 
vähemmistöosuuden hankkimisen, sellaisen hankinnan tai sellaisten hankintojen ollessa tarkoitettu muodostamaan 
soveltuvissa pörssin säännöissä tarkoitettu yritysosto. Yhtiö siten tallettaa suljetuille pankkitileille noin 81,0 miljoonaa 
euroa, mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti eikä Lisäosake-eriä tarjota (ja noin 103,5 miljoonaa euroa, 
mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti). Ylijäävät 
varat talletetaan Yhtiön transaktiotilille, ja ne jäävät Yhtiön käyttöpääomaksi. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”SPAC-
yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiön eri vaiheita koskeva sääntely – Pääoman kerääminen ja 
Listautumisannin tuottojen käyttö”. 

Pääjärjestäjät  

Yhtiö on nimittänyt Nordea Bank Abp:n (”Nordea”) ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin 
sivukonttorin (”SEB”) toimimaan Listautumisannin pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”). Lisäksi Yhtiö on nimittänyt 
Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) toimimaan Yleisöannin merkintäpaikkana. 

Järjestämissopimus  

Yhtiön, Viralan ja Pääjärjestäjien odotetaan solmivan järjestämissopimuksen (”Järjestämissopimus”) arviolta 
28.6.2021. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen Tarjottavia Osakkeita Pääjärjestäjien 
hankkimille merkitsijöille, ja kukin Pääjärjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen ehtojen täyttyessä, hankkimaan 
merkitsijöitä Tarjottaville Osakkeille. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen”.  

Merkintäaika 

Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 23.6.2021 kello 16:00. Instituutioannin merkintäaika 
alkaa 15.6.2021 klo 10.00 ja päättyy viimeistään 24.6.2021 kello 12.00. 

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus Instituutioannin ja Yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 
22.6.2021 kello 16.00. Instituutio- ja Yleisöannit voidaan keskeyttää tai olla keskeyttämättä toisistaan riippumatta. 
Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä pörssitiedote. 

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikoja. Mahdollinen merkintäajan 
pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee merkintäajan uusi päättymisajankohta. Yleisöannin ja 
Instituutioannin merkintäajat päättyvät kuitenkin viimeistään 30.6.2021 kello 12.00. Yhtiö voi pidentää tai olla 
pidentämättä Instituutioannin tai Yleisöannin merkintäaikoja toisistaan riippumatta. Merkintäajan pidentämistä koskeva 
pörssitiedote on julkistettava viimeistään Instituutioannin ja Yleisöannin merkintäaikojen yllä esitettyinä arvioituina 
päättymispäivinä. 

Merkintähinta 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan 10,00 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta (”Merkintähinta”).  

Listautumisannin ehdollisuus, toteuttaminen ja julkistaminen 

Yhtiön hallitus päättää Listautumisannin toteuttamisesta, Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta lukumäärästä ja 
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta (”Toteuttamispäätös”) arviolta 28.6.2021.  
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Edellä mainitut tiedot julkistetaan pörssitiedotteella välittömästi Toteuttamispäätöksen jälkeen, ja ne ovat saatavilla 
viimeistään Toteuttamispäätöstä seuraavana pankkipäivänä eli arviolta 29.6.2021 Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.virala.fi, Yleisöannin merkintäpaikoissa ja verkkosivuilla osoitteissa www.nordea.fi/vac-fi ja www.nordnet.fi. 

Listautumisannin toteuttaminen on ehdollinen Järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle. 

Sitoumuksen peruuttaminen 

Yleisöannissa annettua sitoumusta merkitä Tarjottavia Osakkeita (”Sitoumus”) ei voi muuttaa. Sitoumus voidaan 
peruuttaa ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antaman asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) 
edellyttämissä tilanteissa. 

Esiteasetuksen edellyttämä peruuttamisoikeus Esitteen täydennyksen johdosta 

Mikäli Yhtiön Listautumisannin yhteydessä julkistamaa esitettä (”Esite”) täydennetään olennaisen virheen tai 
epätarkkuuden taikka merkittävän uuden tiedon johdosta, joka on käynyt ilmi tai havaittu sen jälkeen, kun 
Finanssivalvonta on hyväksynyt Esitteen, mutta ennen kaupankäynnin alkamista Tarjottavilla Osakkeilla Nasdaq 
Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä, on Sitoumuksen ennen Esitteen täydentämistä antaneilla sijoittajilla 
oikeus Esiteasetuksen mukaisesti peruuttaa Sitoumuksensa kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys 
on julkaistu. Yhtiö voi pidentää peruuttamisaikaa. Peruuttamisoikeuden viimeinen päivä mainitaan täydennyksessä. 
Peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että täydennykseen johtanut olennainen virhe tai epätarkkuus taikka 
merkittävä uusi tieto on käynyt ilmi tai havaittu ennen Merkintäajan päättymistä tai Tarjottavien Osakkeiden toimittamista 
sijoittajille, sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin. Mikäli Esitettä täydennetään, täydennys julkistetaan 
pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa julkistetaan tiedot myös sijoittajien Esiteasetuksen mukaisesta 
Sitoumuksen peruuttamisoikeudesta. 

Menettely Sitoumusta peruutettaessa 

Sitoumuksen peruuttaminen tulee ilmoittaa peruuttamiselle asetetun määräajan kuluessa kirjallisesti sille 
merkintäpaikalle, jossa alkuperäinen Sitoumus on annettu. Pääjärjestäjille puhelimitse annetun Sitoumuksen voi kuitenkin 
peruuttaa puhelimitse. Nordnetin kautta merkinneiden tulee lähettää kirjallinen peruutuspyyntö sähköpostilla asetetun 
määräajan kuluessa osoitteeseen operations.fi@nordnet.fi tai toimittamalla peruutuksen toimipaikalle seuraavin 
poikkeuksin: Nordnetin omien asiakkaiden Nordnetin verkkopalvelun kautta tehdyn Sitoumuksen voi peruuttaa 
valtuutetun edustajan välityksellä tai Nordnetin verkkopalvelun kautta hyväksymällä erillinen Sitoumuksen peruutus 
Nordnetin pankkitunnisteiden avulla. Sitoumuksen peruuttamista tai muuttamista ei voi tehdä Nordean verkkopankin 
kautta, vaan se tulee tehdä puhelimitse Nordean Asiakaspalvelunumeroissa tai muissa Nordean merkintäpaikoissa.  

Mahdollinen Sitoumuksen peruuttaminen koskee Sitoumusta kokonaisuudessaan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson 
päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli Yleisöannissa annettu Sitoumus peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa 
Tarjottavista Osakkeista maksetun määrän Sitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman 
pian Sitoumuksen peruuttamisen jälkeen, arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa merkintäpaikalle annetusta 
peruuttamisilmoituksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat 
maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään 
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa 
Nordnetin kautta, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa tilinhoitajassa ja 
sijoittajan on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Merkintäsitoumuksen tekeminen osakesäästötilille 
onnistuu vain Nordean kautta Nordeassa oleville osakesäästötileille ja Nordnetin kautta Nordnetissa oleville 
osakesäästötileille tehtynä. Yleisöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden 
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 29.6.2021. 
Instituutioannissa annetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 29.6.2021 Euroclear 
Finland Oy:n kautta. 

Omistus- ja osakasoikeudet 

Omistusoikeus Tarjottaviin Osakkeisiin siirtyy, kun Tarjottavat Osakkeet on maksettu ja rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja Tarjottavat Osakkeet on kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille. 
Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut C-osakkeet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muuhun varojen 
jakoon sekä muihin C-osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä omistusoikeuden siirtymispäivämäärästä lukien. 
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Varainsiirtovero ja toimenpidemaksut 

Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskemisen tai merkinnän yhteydessä ei peritä varainsiirtoveroa Suomessa. 
Tilinhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.  

Kaupankäynti C-osakkeilla 

Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsingille C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentille. C-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan 
SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. C-osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”VACSPAC” ja ISIN-koodi FI4000507488. 

Oikeus peruuttaa Listautumisanti 

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti milloin tahansa ennen sen toteuttamisesta päättämistä muun 
muassa markkinatilanteen olennaisen muutoksen johdosta. Jos Yhtiön hallitus päättää peruuttaa Listautumisannin, 
maksetut merkintähinnat palautetaan sijoittajille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa peruuttamispäätöksestä. Mikäli 
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. 
Niille Nordnetin arvo-osuustiliasiakkaille, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa Nordnetin kautta, palautettava määrä 
maksetaan vain Nordnetin käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Osakkeiden luovutusta koskeva rajoitus (Lock-up) 

Virala sekä Yhtiön hallitus ja johto ovat sopineet Pääjärjestäjien kanssa, etteivät nämä tai kukaan näiden lukuun toimiva 
henkilö, ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, ilman Pääjärjestäjien etukäteen antamaa 
kirjallista suostumusta, tarjoa, anna vakuudeksi, panttaa (muut kuin Virala), myy, sitoudu myymään, myy optiota tai 
oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta 
(tai julkisesti julkista sellaista transaktiota) suoraan tai välillisesti Listautumisannissa tai sitä ennen merkittyjä C-osakkeita 
tai arvopapereita, jotka ovat muutettavissa tai vaihdettavissa C-osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta 
järjestelyä, jolla Listautumisannissa tai sitä ennen merkityn C-osakkeen omistamisen taloudelliset vaikutukset siirtyvät 
kokonaan tai osittain toiselle riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena C-osakkeen tai muun arvopaperin 
luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu vastike, tai ehdota Yhtiön osakkeenomistajille minkään edellä mainitun 
toteuttamista. 

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiöön kohdistuvaan 
ostotarjoukseen, kaikille osakkeenomistajille suunnattuun C-osakkeiden takaisinostoon tai C-osakkeiden siirtämiseen 
sellaiselle taholle, jossa siirtäjällä on määräysvalta, eivätkä ne Viralan, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien 
henkilöiden osalta koske näiden Listautumisen päivämäärän jälkeen hankkimia tai saamia C-osakkeita. Viralan osalta 
edellä mainittu luovutuskielto ei rajoita Viralan oikeutta pantata Listautumisannissa merkittyjä C-osakkeitaan, eikä 
Viralan oikeutta muuntaa F-sarjan osakkeitaan C-osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen mukaisesti.  

Yllä kuvattu luovutusrajoitus koskee yhteensä noin 33,9 prosenttia C-osakkeista ja 31,2 prosenttia Ääniosakkeista 
Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosake-eriä (Lisäosake-erien kanssa noin 30,9 prosenttia C-osakkeista ja 28,4 
prosenttia Ääniosakkeista) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita. 

Muut seikat 

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.  

Saatavilla olevat asiakirjat 

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain (624/2006) 
(”Osakeyhtiölaki”) 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä osoitteessa 
Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki. 

Sovellettava laki 

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. 

Instituutioantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Instituutioannissa tarjotaan private placement -järjestelyinä alustavasti enintään 8 250 000 Tarjottavaa Osaketta 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien 
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Osakkeiden määrää enintään 1 250 000 Lisäosakkeella. Yhtiö voi kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia 
Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin ja Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien 
Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 750 000 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten 
kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden 
kokonaismäärä. 

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien 
mukaisesti kansainvälisesti tietyissä muissa maissa Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti. 
Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille siten, että se 
täyttää Regulation S -säännöksen ”offshore transaction” -määritelmän, ja muutoin kyseisen säännöksen mukaisesti. 
Osakkeita (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain 
Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä siten tarjota tai myydä suoraan 
tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty). 

Pääjärjestäjillä on oikeus hylätä institutionaalisen sijoittajan Instituutioannissa antama ostotarjous (”Ostotarjous”) 
kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten puutteellinen. 

Osallistumisoikeus ja merkintäpaikka 

Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden Ostotarjous käsittää vähintään 10 000 Tarjottavaa Osaketta. 
Ostotarjouksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi 
merkitä Tarjottavia Osakkeita Instituutioannissa muutoin kuin omaisuudenhoitajan kautta. 

Institutionaalisten sijoittajien Ostotarjouksia ottavat vastaan Pääjärjestäjät.  

Ostotarjousten hyväksyminen ja allokaatio 

Instituutioannissa Yhtiö päättää tehtyjen Ostotarjousten hyväksymisestä Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö päättää 
menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Ostotarjoukset voidaan hyväksyä tai hylätä kokonaan tai osittain. 
Instituutioannissa hyväksytyistä Ostotarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus allokaation jälkeen niin pian kuin 
käytännössä on mahdollista. 

Tarjottavien Osakkeiden maksu 

Institutionaalisten sijoittajien tulee maksaa hyväksytyn Ostotarjouksensa mukaiset Tarjotut Osakkeet Pääjärjestäjän 
antamien ohjeiden mukaisesti arviolta 1.7.2021. Pääjärjestäjillä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden 
mukainen oikeus tarvittaessa vaatia Ostotarjouksen saadessaan tai ennen Ostotarjouksen hyväksymistä sijoittajalta 
selvitystä tämän kyvystä maksaa Ostotarjousta vastaavat Tarjottavat Osakkeet tai vaatia Ostotarjousta vastaavaa määrää 
suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta 10,00 euroa kerrottuna Ostotarjouksen mukaisella 
Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä 
Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 5.7.2021). Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

Merkintäsitoumukset 

Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa, mikä vastaa noin 
33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota. Mikäli Tarjottavien Osakkeiden määrä kasvaa vähintään 10 000 000 C-
osakkeeseen Lisäosake-erien tarjoamisen myötä, Virala on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita yhteensä 35 
miljoonalla eurolla Listautumisannissa, mikä vastaa noin 30,4 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen 
jälkeen, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä. 

Lisäksi Ahlstrom Invest B.V. ja Jussi Capital Oy ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen 
merkintäsitoumukset, joiden nojalla ne ovat kukin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia 
Osakkeita 9,0 miljoonalla eurolla mutta kuitenkin enintään 10,0 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista. 
Lisäksi Oy Julius Tallberg Ab, Oy G.W. Sohlberg Ab, Oy Hammarén & Co Ab ja Visio Varainhoito Oy (yhdessä 
Ahlstrom Invest B.V.:n ja Jussi Capital Oy:n kanssa ”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet 
merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla (Oy Julius Tallberg Ab 4,0 
miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Oy Hammarén & Co Ab 1,5 miljoonaa euroa ja Visio 
Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa). Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 29,3 prosenttia 
C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja 
Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 23,0 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä.  

Tämän lisäksi yli 30 muuta sijoittajaa ovat kirjallisesti ilmoittaneet Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa 
Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut 
Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 miljoonalla eurolla. 
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Yllä mainitut Viralan ja Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset sekä muiden edellä mainittujen sijoittajien 
merkintäilmoitukset vastaavat yhteensä noin 90 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, 
että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 75 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät 
tarjotaan täysimääräisinä.  

Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Viralalle ja Ankkurisijoittajille ja merkintäilmoituksen antaneille sijoittajille 
taataan sitoumusten tai ilmoitusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Virala tai Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta 
merkintäsitoumuksistaan. 

Yleisöantia koskevat erityiset ehdot 

Yleistä 

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 750 000 Tarjottavaa Osaketta yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. 
Lisäksi Yhtiön hallituksella on oikeus lisätä Tarjottavien Osakkeiden määrää enintään 750 000 Lisäosakkeella. Yhtiö voi 
kysynnästä riippuen rajoituksetta siirtää Tarjottavia Osakkeita alustavasta osakemäärästä poiketen Instituutioannin ja 
Yleisöannin välillä. Yleisöannin Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 750 000 Tarjottavaa Osaketta 
tai, jos Yleisöannissa annettujen Sitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa annettujen 
Sitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä. 

Merkintäpaikalla on oikeus hylätä Sitoumus kokonaan tai osittain, jos se ei ole näiden ehtojen mukainen tai se on muuten 
puutteellinen. 

Osallistumisoikeus sekä Sitoumusten vähimmäis- ja enimmäismäärä 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Suomessa ja jotka antavat Sitoumuksensa 
Suomessa. Sitoumuksen antavalla yhteisöllä tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus. Yleisöannin Sitoumuksen tulee koskea 
vähintään 50 ja enintään 9 999 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli sijoittaja antaa Yleisöannissa Sitoumuksen useammassa 
merkintäpaikassa, yhdistetään merkinnät yhdeksi Sitoumukseksi, johon edellä mainittuja Sitoumuksen vähimmäis- ja 
enimmäismääriä sovelletaan. 

Merkintäpaikat ja Sitoumuksen antaminen 

Yleisöannin merkintäpaikkoina Nordean arvo-osuustiliasiakkaille toimivat:  

 Nordea Investor henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla osoitteessa investor.nordea.fi tai kirjautumalla 
Nordea Investoriin Nordean verkkopankin kautta;  

 Nordea Asiakaspalvelu puhelimitse henkilöasiakkaille Nordean pankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 
numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 5000 
(ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 8.00–18.00 numerossa 0200 70 000 (englanninkielinen 
palvelu, pvm/mpm);  

 Nordea Business Centre Nordean yritysasiakkaille verkkopankkitunnuksilla ma–pe kello 8.00–20.00 numerossa 
0200 2121 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 2525 (ruotsinkielinen 
palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe kello 9.00–16.30 numerossa 0200 26262 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). 
Yritysasiakkailla tulee olla voimassa oleva LEI-tunnus;  

 Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) Suomessa niiden aukioloaikoina; ja  

 Nordea Private Banking -yksiköt Suomessa (vain Nordea Private Banking -asiakkaille).  

Sitoumuksen antaminen Nordealle puhelimitse tai Nordea Investorin kautta edellyttää voimassa olevaa 
verkkopankkisopimusta Nordean kanssa. Yritykset ja muut yhteisöt eivät voi antaa Sitoumuksia Nordea Investorissa. 
Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. 

Yleisöannin merkintäpaikkana Nordnetin tai muiden pankkien arvo-osuustiliasiakkaille toimii: 

 Nordnetin verkkopalvelu Nordnetin pankkitunnuksilla osoitteessa www.nordnet.fi/fi/vac. Merkintä voidaan 
tehdä verkkopalvelussa Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, 
Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Sitoumuksen 
tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordean kautta Nordeassa oleville osakesäästötileille ja Nordnetin 
kautta Nordnetissa oleville osakesäästötileille tehtynä. Erikseen sovittaessa Yleisöannissa Sitoumus voidaan 
antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, 
arkisin kello 13.00–17.00. 
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Nordnetin verkkopalvelun kautta voi antaa Sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Kuolinpesät tai edunvalvonnassa olevat, 
jotka eivät ole Nordnetin omia asiakkaita, eivät voi antaa Sitoumusta Nordnetin verkkopalvelun kautta, vaan niiden tulee 
antaa Sitoumus Nordnetin toimipisteessä. Vierailusta on sovittava erikseen. 

Sitoumus katsotaan annetuksi, kun sijoittaja on jättänyt Sitoumuksen merkintäpaikan ohjeiden mukaisesti tai vahvistanut 
Sitoumuksensa pankkitunnuksillaan sekä maksanut kyseisen Sitoumuksen mukaisen merkinnän. Sitoumusta tehtäessä on 
otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet. Yleisöannissa tehty Sitoumus on sitova eikä 
sitä voida muuttaa ja Sitoumuksen peruuttaminen on mahdollista vain edellä kohdassa ”– Listautumisannin yleiset ehdot 
– Sitoumuksen peruuttaminen” yksilöidyllä tavalla ja mainituissa tilanteissa. 

Alle 18-vuotiaiden tai muutoin edunvalvonnan alaisten henkilöiden tekemät tai heidän puolestaan tehdyt Sitoumukset on 
tehtävä heidän laillisten edunvalvojiensa toimesta. Edunvalvoja ei voi merkitä Tarjottavia Osakkeita ilman paikallisen 
holhousviranomaisen hyväksyntää, koska Tarjottavat Osakkeet eivät Sitoumusta annettaessa ole vielä kaupankäynnin 
kohteena säännellyllä markkinalla. 

Tarjottavien Osakkeiden maksu 

Tarjottavista Osakkeista maksetaan Sitoumusta annettaessa Merkintähinta eli 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta 
kerrottuna Sitoumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. 

Nordean konttorissa tehdyn Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan Nordeassa olevalta pankkitililtä tai 
se voidaan maksaa käteismaksuna. Nordea Investorin kautta tehtyä Sitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu, kun 
sijoittaja vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. 

Nordnetin verkkopalvelun kautta annetun Sitoumuksen osalta maksu veloitetaan merkinnän yhteydessä, kun sijoittaja 
vahvistaa Sitoumuksen pankkitunnuksillaan. 

Sitoumuksen hyväksyminen ja allokaatio 

Yhtiö päättää Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta sijoittajille Toteuttamispäätöksen jälkeen. Yhtiö 
päättää menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Sitoumukset voidaan hyväksyä tai hylätä osittain tai kokonaan. 
Yhtiö pyrkii hyväksymään Sitoumukset kokonaan 50 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja allokoimaan tämän määrän 
ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita Sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa ottaen kuitenkin 
huomioon alla kohdassa ”– Merkintäsitoumukset” annetut sitoumukset. Kaikille Yleisöannissa Sitoumuksen antaneille 
sijoittajille lähetetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin 
mahdollista ja arviolta viimeistään 29.6.2021. Sijoittajat, jotka ovat antaneet Sitoumuksensa Nordnetin asiakkaana 
Nordnetin kautta, näkevät Sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat Osakkeet Nordnetin verkkopalvelun 
tapahtumasivulla. 

Merkintäsitoumukset 

Yhtiön osakkeenomistajat ovat 25.5.2021 yksimielisesti päättäneet, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan 
vuosipalkkiona 30 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan 
Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Ensimmäisen toimikauden palkkio maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan 
rahana, mutta Yhtiön hallituksen jäsenet ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 
Listautumisannissa summalla, joka vastaa 40 prosenttia kyseisen hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Hallituksen 
jäsenten merkintäsitoumusten ehtojen mukaan heille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. 
Yhtiön hallituksen jäsenten merkintäsitoumukset ovat määrältään yhteensä noin 54 000 euroa. Lisäksi Yhtiön 
talousjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita, ja hänelle taataan 
tehdyn merkinnän mukainen määrä Tarjottavia Osakkeita. 

Maksetun määrän palauttaminen 

Mikäli Sitoumus hylätään tai hyväksytään vain osittain, maksettu määrä tai sen osa palautetaan Sitoumuksen antajalle 
hänen Sitoumuksessaan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä 
Toteuttamispäätöksen jälkeen (eli arviolta 5.7.2021). Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin 
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen 
aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Mikäli saman sijoittajan antamia 
Sitoumuksia on yhdistelty, mahdollinen maksun palautus suoritetaan sille pankkitilille, josta merkintämaksu on suoritettu. 
Mikäli merkintäpaikka on Nordnet, Nordnetin omille asiakkaille palautettava määrä maksetaan ainoastaan Nordnetin 
käteistilille. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. Katso myös edellä kohta ”– Listautumisannin yleiset ehdot – 
Sitoumuksen peruuttaminen”. 
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Tarjottavien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille 

Yleisöannissa Sitoumuksen antavalla sijoittajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa tai Suomessa toimivassa 
tilinhoitajassa, ja hänen on ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero Sitoumuksessaan. Yleisöannissa jaetut Tarjottavat 
Osakkeet kirjataan hyväksytyn Sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä 
pankkipäivänä Toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 29.6.2021. 
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SPAC-YHTIÖIDEN MARKKINA- JA SÄÄNTELYKATSAUS 

SPAC-yhtiöiden markkina  

Yleiskatsaus 

SPAC-yhtiö (Special Purpose Acquisition Company) on yhtiö, jonka tarkoituksena on kerätä pääomaa listautumisannilla 
ja toteuttaa kohdeyhtiön tai -yhtiöiden hankinta tietyn ajanjakson, yleensä 6–36 kuukauden, kuluessa listautumisannista. 
Listalleottoprosessin kautta yhdistyneen yhtiön osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi relevantissa 
pörssissä. SPAC:n perustaja vastaa tyypillisesti kohdeyhtiön tai kohdeyhtiöiden tunnistamisesta ja arvioimisesta sekä 
yritysoston toteuttamisesta. 

SPAC-yhtiöiden listautumisia on viime vuosina tapahtunut merkittävissä määrin erityisesti Yhdysvalloissa. Vuonna 2020 
Yhdysvalloissa listattiin pörssiin yli 200 SPAC-yhtiötä, mikä vastaa noin 50 prosenttia kaikista tuona aikana 
Yhdysvalloissa pörssiin listautuneista yhtiöistä. Vuonna 2020 institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat sijoittivat 
Yhdysvalloissa toimiviin SPAC-yhtiöihin yhteensä yli 80 miljardia dollaria. Yhdysvalloissa on listattu pörssiin 
alkuvuoden 2021 aikana yli 300 SPAC-yhtiötä, mikä vastaa noin 70 prosenttia kaikista tuona aikana Yhdysvalloissa 
pörssiin listautuneista yhtiöistä. Alkuvuoden 2021 aikana SPAC-yhtiöihin tehtyjen sijoitusten yhteenlaskettu määrä oli 
Yhdysvalloissa noin 100 miljardia dollaria.7 Vuosina 2020 ja 2021 Yhdysvaltoihin listautuneista SPAC-yhtiöistä yli 100 
on julkistanut tai toteuttanut yritysoston huhtikuun 2021 loppuun mennessä.8 

Myös Euroopassa on toteutettu joitakin SPAC-yhtiöiden listautumisia. Vuonna 2020 ja vuoden 2021 huhtikuun loppuun 
mennessä Euroopassa on pörssilistautunut yhteensä 15 SPAC-yhtiötä, joista kuusi yhtiötä on listautunut Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, neljä Alankomaissa, kolme Saksassa, yksi Ruotsissa ja yksi Ranskassa.9, 10 Näistä yhtiöistä yksi on 
huhtikuun 2021 loppuun mennessä julkistanut tai toteuttanut yritysoston.11 Nasdaq Helsinkiin ei ole toistaiseksi listattu 
yhtään SPAC-yhtiötä. Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares -sääntökirjan nimenomaisesti SPAC-
yhtiöitä koskevat säännöt tulivat voimaan 1.2.2021. Ensimmäinen kyseisten sääntöjen mukaisesti Pohjoismaissa listattu 
SPAC-yhtiö oli ruotsalainen ACQ Bure AB, jonka osakkeiden kaupankäynti alkoi 25.3.2021 Nasdaq Tukholmassa. 
Toisen Pohjoismaissa listatun SPAC-yhtiön, Aligro Planet Acquisition Company AB:n osakkeiden kaupankäynti alkoi 
Nasdaq Tukholmassa 26.5.2021. Nasdaq Helsingin osalta tällä hetkellä voimassa olevat säännöt (Pörssin säännöt 
osakkeiden liikkeeseenlaskijoille), jotka sisältävät myös nimenomaisesti SPAC-yhtiöitä koskevia sääntöjä, tulivat 
voimaan 1.3.2021 valtionvarainministeriön hyväksynnän jälkeen. 

Yhdysvalloissa toteutettujen SPAC-yhtiöiden listautumisten suuri lukumäärä ja uudet, 1.3.2021 voimaan tulleet Nasdaq 
Helsingin säännöt huomioon ottaen on mahdollista, että kiinnostus SPAC-yhtiöiden perustamiseen myös Suomessa 
lisääntyy, mikä voi tulevaisuudessa muuttaa SPAC-yhtiöiden kilpailukenttää Suomessa ja edellyttää erilaistumista koon, 
sijoituskriteerien ja muiden ominaisuuksien mukaan. Koska tämän Esitteen päivämääränä Suomessa ei ole vielä toteutettu 
SPAC-yhtiöiden listautumisia, suomalaisiin SPAC-yhtiöihin, kuten VAC:iin, sovellettavat säännöt eivät välttämättä ole 
vastaavia kuin säännöt, joita sovelletaan yhdysvaltalaisiin tai muissa maissa perustettuihin SPAC-yhtiöihin.  

VAC:n rakenne eroaa tyypillisen yhdysvaltalaisen SPAC-yhtiön rakenteesta usealla eri tavalla. Tyypillisessä 
yhdysvaltalaisessa SPAC-rakenteessa yleisöannissa sijoittajille myydään osuuksia (units), jotka koostuvat yhdestä 
kantaosakkeesta ja tulevaisuudessa kantaosakkeen ostamiseen oikeuttavasta warrantista. Myös SPAC-yhtiön perustaja 
merkitsee myynti- tai muuten siirtokelpoisia warrantteja, joiden ehdot ja rakenne ovat pitkälti yhdenmukaiset 
yleisöannissa sijoittaneiden warranttien kanssa. Lisäksi tyypillisessä yhdysvaltalaisessa SPAC:ssa SPAC:n perustaja saa 
osakkeita (tavallisesti 20 prosenttia listautumisen jälkeisestä ulkona olevien osakkeiden määrästä) siten, että se ei maksa 
osakkeiden merkintähintaa vaan nimellisarvon.12  

VAC:n suunnitellussa Suomen markkinoilla uniikissa Listautumisannissa Virala sijoittaa 30 miljoonaa euroa C-
osakkeisiin muiden osakkeenomistajien kanssa samoilla ehdoilla (tai 35 miljoonaa euroa, mikäli Tarjottavien Osakkeiden 
kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000) ja se on lisäksi merkinnyt Perustajaosakkeita määrällä, joka 
vastaa enintään kahdeksan (8) prosenttia kaikista Ääniosakkeista. Perustajaosakkeista F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa 
C-osakkeiksi, kun ennalta määritellyt C-osakkeen hintarajat on saavutettu eli ne ovat siten sidoksissa tulevaan 
arvonmuodostukseen kaikkien omistajien hyväksi. VAC:n mallissa ei ole johdannaisinstrumentteja (warrantteja). 
Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – F-sarjan osakkeiden 
muuntaminen C-osakkeiksi”. 

 
7 SPAC-listautumisten määrä ja arvo Yhdysvalloissa Dealogicin mukaan, tiedot haettu huhtikuussa 2021. 
8 SPAC-yhtiöiden julkistamat tai tekemät yritysostot Yhdysvalloissa Refinitiv Eikonin mukaan, tiedot haettu toukokuussa 2021. 
9 SPAC-listautumisten määrä Euroopassa Dealogicin mukaan, tiedot haettu huhtikuussa 2021. 
10 Lisäksi toukokuussa 2021 pörssilistattiin toinen SPAC-yhtiö Ruotsissa. 
11 SPAC-yhtiöiden julkistamat tai tekemät yritysostot Euroopassa Refinitiv Eikonin mukaan, tiedot haettu toukokuussa 2021. 
12 Lähde: Harvard Law School Forum on Corporate Governance: Special Purpose Acquisition Companies: An Introduction. Julkaistu 6.7.2018.  
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Virala keskittyy Yritysoston lisäksi Yritysoston jälkeiseen aikaan, sillä Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-
osakkeisiin kohdistuu suunnitellusta Listautumisesta kolmen (3) vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso, jonka aikana 
Virala ei saa myydä omistamiaan C-osakkeita. Viralan vaihdannanrajoitusten alaisista Perustajaosakkeista F-sarjan 
osakkeet voidaan muuntaa C-osakkeiksi 3–7 vuoden kuluessa Listautumisannin toteuttamisesta. VAC uskoo, että 
Perustajaosakerakenne on yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi verrattuna tyypilliseen yhdysvaltalaiseen, 
warranttirakenteeseen perustuvaan SPAC-yhtiömalliin. VAC:n näkemyksen mukaan VAC:n malli ottaa myös paremmin 
huomioon kaikkien osakkeenomistajien intressit, sillä malli on sidottu Yhtiön tulevaan arvonmuodostukseen eikä 
ainoastaan Yritysostotapahtumaan. 

Kuva 1 – Yhdysvaltalaisen SPAC-markkinan kokonaisarvo ja transaktioiden lukumäärä13 

 

Pääomasijoitusmarkkinat Suomessa 

Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla hallinnoitavan pääoman määrä oli vuoden 2019 lopussa noin 6,5 miljardia euroa14. 
Markkinat ovat kehittyneet viime vuosina positiiviseen suuntaan, ja suomalaiset kohdeyhtiöt kiinnostavat niin 
suomalaisia kuin ulkomaisia sijoittajia. Myös enkelisijoittaminen15 on kehittynyt varsin myönteisesti. Ulkomaiset 
sijoitukset ovat kappalemääräisesti harvalukuisia, mutta kooltaan moninkertaisia verrattuna suomalaisiin sijoituksiin. 
Suomeen on kuitenkin katsottu kaivattavan huomattavasti enemmän sekä osaajia että pääomaa.16  

Vuonna 2019 suomalaiset kasvuyhtiöt saivat yhteensä 720 miljoonaa euroa buyout-sijoituksia17. Tästä määrästä miltei 
puolet, eli 337 miljoonaa euroa, oli peräisin ulkomaiselta pääomasijoittajalta. Ilmiön taustalla on se, että suomalaisten 
buyout-rahastojen kokoluokka rajoittaa niiden osallistumista isompiin yritysjärjestelyihin, joissa sijoittajana on usein 
ulkomainen buyout-toimija. Ulkomaiset pääomasijoittajat tekevät Suomeen keskimäärin 10–20 sijoitusta vuosittain ja 
sijoitusten keskikoko on huomattavasti suomalaisia toimijoita suurempi. Vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana ulkomaiset sijoittajat sijoittivat viiteen suomalaiseen yritykseen yhteensä 262 miljoonaa euroa.18 Samaan aikaan 
suomalaisten buyout-sijoittajien keskimääräinen sijoitus oli 5,9 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla ja keskimääräisen sijoituksen koko on pysynyt vakaalla tasolla vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2018 ja 
vuoden 2020 ensimmäisen vuosipuoliskon välisenä aikana uusien buyout-rahastojen koko on Suomessa vaihdellut 42 
miljoonan euron ja 180 miljoonan euron välillä. 19 

 
13 SPAC-listautumisten määrä ja arvo Yhdysvalloissa Dealogicin mukaan, tiedot haettu huhtikuussa 2021. 
14 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 
24.3.2021. 
15 Enkelisijoittamisella tarkoitetaan yksityishenkilöiden tekemiä sijoituksia tyypillisesti nuoriin listaamattomiin kasvuyhtiöihin, jotka tarvitsevat 
lisäpääomaa kasvunsa rahoittamiseksi.  
16 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 24.3.2021. 
17 Buyout-sijoituksella viitataan määräysvallan vaihtumiseen oikeuttavan omistusosuuden hankkimiseen tietystä yhtiöstä, tarkoituksenaan kyseisen 
yhtiön omistaja-arvon kasvattaminen buyout-sijoittajan suunnittelemilla kehitystoimilla.  
18 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 24.3.2021. 
19 Lähde: Pääomasijoittajat ry: Pääomasijoittaminen Suomessa H1/2020 – Buyout – Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Julkaistu 
10.11.2020.  
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Kuva 2 – Kotimaiset ja ulkomaiset buyout-sijoitukset suomalaisiin yrityksiin20 

 

Vuonna 2019 suomalaisiin start-up-yhtiöihin, eli nuoriin kasvuyhtiöihin, sijoitettiin 505 miljoonaa euroa, josta 
ulkomaisten sijoittajien tekemät sijoitukset olivat 288 miljoonaa euroa, eli yli 50 prosenttia. Vuonna 2020 suomalaisiin 
start-up-yhtiöihin tehtyjen sijoitusten määrä oli 951 miljoonaa euroa, josta ulkomaisten sijoittajien tekemät sijoitukset 
olivat 543 miljoonaa euroa.21  

Kuva 3 – Suomalaisiin start-up-yhtiöihin tehdyt sijoitukset22 

 

Kappalemääräisesti ulkomaisten sijoitusten osuus on kuitenkin pieni, sillä vuosittain noin 30 suomalaista yritystä saa 
venture capital -sijoituksen23 ulkomaalaiselta sijoittajalta.24 Venture capital -markkinoilla Suomi on puolestaan talouden 

 
20 Lähde: Pääomasijoittajat ry: Pääomasijoittaminen Suomessa H1/2020 – Buyout – Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Julkaistu 
10.11.2020. 
21 Lähde: Pääomasijoittajat ry: Pääomasijoittaminen Suomessa H1/2020 – Buyout – Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Julkaistu 
10.11.2020. 
22 Lähde: Pääomasijoittajat ry: Venture Capital Suomessa 2020 – Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Esitysmateriaali 20.4.2021. 
23 Venture capital -sijoituksella tarkoitetaan ammattimaisen sijoittajan tekemää sijoitusta kasvuhakuiseen start up -yhtiöön. Venture capital -
sijoituksille saataviin tuottoihin liittyy tyypillisesti huomattavaa epävarmuutta. 
24 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 24.3.2021. 
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kokoon suhteutettuna Euroopan kärkikastia. Suomi on neljännellä sijalla Ruotsin, Irlannin ja Englannin jälkeen vuosina 
2016–2020 tehdyissä venture capital -sijoituksissa suhteutettuna asukaslukuun.25 Vuonna 2020 suomalaisen venture 
capital -sijoituksen keskimääräinen koko oli 1,2 miljoonaa euroa, josta myöhemmän vaiheen sijoitus oli keskimäärin 4,1 
miljoonaa euroa.26  

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuus 

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen tilannekuvaa on kartoitettu myös työ- ja elinkeinoministeriön toimesta. Ministeriön 
kotimaisen omistamisen ohjelman -työryhmän raportissa ja sen taustaraporteissa todetaan oman pääoman ehtoisen 
rahoituksen erityispiirteistä ja saatavuudesta Suomessa muun muassa seuraavaa:27 

 Tarvitaan rahastoja, jotka kykenevät kansainvälisesti kilpailukykyisiin venture-kierroksiin. 

 Isommat kansainvälisen mittakaavan growth- ja buyout-vaiheen rahastot puuttuvat. Toisaalta Suomi on 
markkina-alueena varsin pieni. Sen sijaan Ruotsissa rahastot ovat kasvaneet 1990-luvulta alkaen kansainväliseen 
mittaluokkaan. Esimerkiksi vuonna 2019 buyout-vaiheen sijoitukset ruotsalaisiin yrityksiin olivat 0,694 
prosenttia bruttokansantuotteesta eli Euroopan toiseksi korkeimmalla tasolla, kun taas Suomessa vastaava luku 
oli 0,160 prosenttia, mikä on selvästi alle Euroopan keskitason. 

Toisaalta venture ja buyout-rahastojen ohella muiden rahoitusvaihtoehtojen osalta raporteissa todetaan muun muassa 
seuraavaa: 

 Perheomisteisten sijoitusyhtiöiden (family office) kenttä on Suomessa hajanainen. Alalla on uusia toimijoita, 
jotka hakevat vielä omaa sijoitusfokusta. 

 Institutionaalisten sijoittajien rahoitus on tällä hetkellä lähinnä markkinoita täydentävää.  

Yksityissijoittajilla ei ole tyypillisesti mahdollisuutta olla mukana kanssasijoittamassa perheomisteisten sijoitusyhtiöiden 
ja institutionaalisten sijoittajien kautta tekemissä sijoituksissa yhtiöihin.  

Lisäksi listautumismarkkinat ovat olleet Suomessa viime vuosina vaatimattomat suhteessa verrokkimaihin. 
Listautuminen on ollut monissa verrokkimaissa, mukaan lukien Ruotsissa, selvästi Suomea aktiivisempaa. Esimerkiksi 
Nasdaq Helsingin pörssilistalla oli vuonna 2020 noin 130 yhtiötä ja Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla 
noin 32 yhtiötä. Vuonna 2020 Nasdaq Tukholmassa päämarkkinalla listautuneita yhtiöitä oli noin 400 ja Nasdaq First 
North Growth Market -markkinapaikalla noin 330 yhtiötä.28 Myös Suomessa tämän Esitteen päivämäärää edeltävän 
viiden vuoden aikana toteutettujen listautumisantien noin 11,4 miljoonan euron mediaanikokoa voidaan pitää 
vaatimattomana verrattuna esimerkiksi VAC:n Listautumisannin kokoon. 

Suomalaisten yhtiöiden pieni koko suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin sekä vahvojen kotimaisten omistajien 
vähäisyys altistavat suomalaisia yhtiöitä ulkomaisille yritysostoille elinkaaren eri vaiheissa. Kotimaisen ja ulkomaisen 
pääoman välillä ei kuitenkaan vallitse vastakkainasettelu vaan molemmat hyötyvät toisistaan.29  

VAC näkee, että Suomen rahoitusmarkkinoilla on oman pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuudessa yrityksen 
elinkaaren eri vaiheissa tunnistettavia aukkoja, joihin VAC:n kaltainen kaupallinen toimija ja sen suhteessa merkittävän 
kokoluokan kasvuun ja kehitykseen kohdistettu pääoma ja osaaminen tuo täydennystä. 

SPAC-yhtiön eri vaiheet 

Yleiskatsaus  

SPAC-yhtiöihin ja niiden liiketoimintamalleihin soveltuva sääntely sisältyy Suomessa ensisijaisesti Nasdaq Helsingin 
säännöt osakkeiden liikkeeseenlaskijoille -sääntökirjaan. Seuraavassa on tiivistetty yleiskuvaus SPAC-yhtiön vaiheista 
yritysoston toteuttamiseen saakka, mukaan luettuna Nasdaq Helsingin sääntöjen kyseisiin vaiheisiin vaikuttavat ja niihin 
soveltuvat määräykset sekä kuvaus VAC:sta suhteessa näihin vaiheisiin ja Nasdaq Helsingin sääntöihin. 

 
25 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 24.3.2021. 
26 Lähde: Pääomasijoittajat ry: Venture Capital Suomessa 2020 – Tilastoja varainkeruusta, sijoituksista ja irtautumisista. Esitysmateriaali 20.4.2021. 
27 Lähde: Kotimaisen omistamisen ohjelma – Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä. Työryhmän sihteeristön taustaraportti 24.3.2021; 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja: Visio 2030 – Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa, 2021. 
28 Työ- ja elinkeinoministeriö, Kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmä: Visio 2030 – Kohti vastuullista ja osaavaa omistajayhteiskuntaa. 
Julkistamistilaisuuden 24.3.2021 materiaali.  
29 Lähde: Tytäryhtiötalous ja ulkomaiset yritysostot Suomessa: uhka vai mahdollisuus? Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021.  
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Pääoman kerääminen ja Listautumisannin varojen käyttö 

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan VAC:n on toteutettava yhden tai useamman kohdeyhtiön ja/tai liiketoiminnan 
hankinta 36 kuukauden tai esitteessä määritellyn lyhyemmän ajanjakson kuluessa siitä, kun kaupankäynti C-osakkeilla 
on alkanut Nasdaq Helsingissä. VAC on määritellyt Yritysoston tavoiteajaksi 36 kuukautta. Rahoittaakseen Yritysoston 
kokonaan tai osittain ja muutoin kehittääkseen hankittavaa yhtiötä VAC tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden 
Listautumisannissa merkitä alustavasti enintään 9 000 000 C-osaketta. Listautumisannissa merkintähinta on 10,00 euroa 
Tarjottavaa Osaketta kohden, mistä seuraa, että mikäli Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei 
tarjota, VAC saa annista noin 90 miljoonan euron bruttovarat ennen transaktiokustannuksia.30 Oikeus merkitä Tarjottavia 
Osakkeita on yleisöllä ja institutionaalisilla sijoittajilla Suomessa sekä tietyillä institutionaalisilla sijoittajilla muilla 
alueilla. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin ehdot”. 

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan vähintään 90 prosenttia Listautumisannin bruttovaroista on talletettava VAC:sta 
riippumattoman rahoituslaitoksen ylläpitämille suljetuille pankkitileille siihen asti, kunnes Yritysosto toteutetaan. VAC 
siten tallettaa suljetuille pankkitileille noin 81 miljoonaa euroa edellyttäen, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti ja että Lisäosake-eriä ei tarjota. Ylijäävät varat talletetaan Yhtiön transaktiotilille, ja ne jäävät VAC:n 
käyttöpääomaksi. Käyttöpääomaa käytetään muun muassa VAC:n hallintoon ja ulkopuolisten neuvonantajien 
potentiaalisten kohdeyhtiöiden tunnistamiseen ja arviointiin liittyvien palkkioiden maksamiseen. Nasdaq Helsingin 
sääntöjen mukaan hankittavan kohdeyhtiön tai -yhtiöiden yhteenlasketun markkina-arvon tulee olla vähintään 
80 prosenttia suljetuille pankkitileille talletetusta pääomasta (pois lukien myöhemmin maksuun tulevat Pääjärjestäjien 
palkkiot sekä suljetuille tileille talletetulle pääomalle kertyneisiin tuloihin kohdistuvat verot) ensimmäistä Yritysostoa 
koskevan sopimuksen allekirjoittamishetkellä, jotta VAC täyttää C-osakkeidensa kaupankäynnin jatkumista Nasdaq 
Helsingissä koskevat vaatimukset. VAC:n täytyy siten Nasdaq Helsingin sääntöjen vaatimusten täyttämiseksi toteuttaa 
36 kuukauden kuluessa Yritysosto, jossa kohdeyhtiöiden tavoitellut yritysarvot ovat arviolta 50–500 miljoonaa euroa. 

VAC:n hallitus voi myös esimerkiksi päättää toteuttaa Yritysoston laskemalla liikkeeseen Listautumisannista erillisessä 
osakeannissa uusia Osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yritysoston kauppahinnan 
maksamiseksi kokonaan tai osittain. Tällöin suljetuille pankkitileille talletetut Listautumisannilla hankitut varat käytetään 
kokonaan tai osittain Yritysostolla hankitun kohteen kehittämiseen. 

Potentiaalisen kohdeyhtiön tunnistaminen ja arviointi 

VAC pyrkii aktiivisesti löytämään kohdeyhtiöitä Suomesta, joiden se katsoo sopivan kehitettäviksi VAC:n omistaja-arvoa 
kasvattavalla tavalla. Lisäksi VAC ja Virala-konserni pyrkivät suomalaisia ja globaaleja verkostojaan hyödyntämällä 
löytämään kiinnostavia potentiaalisia kohdeyhtiöitä Suomesta, joka täyttävät myös muut VAC:n määrittämät 
sijoituskriteerit. Potentiaalisen kohdeyhtiön arviointikriteereitä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – 
Sijoitusstrategia”. Potentiaalisen kohdeyhtiön tunnistamista seuraavaa arviointiprosessia on kuvattu tarkemmin kohdassa 
”Yhtiön liiketoiminta – Sijoitusprosessi”. Jokainen potentiaalinen kohdeyhtiö esitellään VAC:n hallitukselle ja 
Yritysoston tulee olla VAC:sta ja sen johdosta riippumattomien VAC:n hallituksen jäsenten enemmistön hyväksymä 
(lisätietoja hallituksen riippumattomuusarvioinnista on esitetty kohdassa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – 
Eturistiriidat”). 

Kun VAC on tunnistanut yhden tai useamman mahdollisen Yritysoston kohteen, sen on ilmoitettava asiasta Nasdaq 
Helsingille mahdollisimman pian ennen Yritysoston julkistamista. Kun tieto Yritysostosta on julkistettu, VAC siirretään 
Nasdaq Helsingin tarkkailulistalle. 

VAC saattaa toteuttaa ennen Yritysostoa muutoksia yhtiörakenteessaan, esimerkiksi osittais- tai kokonaisjakautumisen 
kautta. Mahdollisilla muutoksilla VAC:n yhtiörakenteessa voidaan tarvittaessa luoda parempia edellytyksiä mahdollisten 
Yritysoston kohteiden tunnistamiselle ja Yritysoston toteuttamiselle. Mikäli VAC:n yhtiörakennetta muutettaisiin 
esimerkiksi VAC:n osittais- tai kokonaisjakautumisella, jakautumisjärjestelyn toteuttaminen edellyttäisi soveltuvien 
Osakeyhtiölain päätöksentekovaatimusten ja määräaikojen noudattamista, mikä voi vaikuttaa Yritysoston toteuttamisen 
aikatauluun. Mahdollisista yhtiörakenteen muutoksista aiheutuisi Yhtiölle myös kustannuksia. 

Yhtiökokouksen päätös  

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan hallituksen on ennen Yritysoston toteuttamista tehtävä Yritysostoa koskeva ehdotus 
yhtiökokoukselle, jos hallituksen Yhtiöstä ja sen johdosta riippumattomien jäsenten enemmistö on kannattanut 
Yritysoston toteuttamista. Yritysoston hyväksymiseen vaaditaan osakkeenomistajien yksinkertaisen enemmistön 
kannatus eli Yritysoston hyväksyntää tulee puoltaa yli puolet kokouksessa annetuista äänistä. Lisäksi tietyt mahdolliset 
Yritysoston toteuttamistavat edellyttävät Osakeyhtiölain mukaista määräenemmistöpäätöstä eli Yritysoston hyväksyntää 
tulee puoltaa vähintään kaksi kolmasosaa kokouksessa annetuista äänistä. Yritysostoa vastaan äänestäneillä 
osakkeenomistajilla on tietyin ehdoin oikeus saada C-osakkeensa lunastetuksi jäljempänä tarkemmin kuvatulla tavalla. 

 
30 Yhtiön Listautumisantiin liittyvien kustannusten arvioidaan olevan noin 5,4 miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 90 miljoonan euron 
bruttovarat). Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin tausta ja syyt”. 
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Ennen yhtiökokousta hallitus tulee laatimaan ja julkistamaan materiaalia, jonka tarkoituksena on toimia päätöksenteon 
pohjana siten, että osakkeenomistajat pystyvät tekemään perustellun päätöksen siitä, kannattaako vai vastustaako 
osakkeenomistaja ehdotettua Yritysostoa. Osakkeenomistajille annetaan Yritysoston arvioinnin kannalta riittävät ja 
olennaiset tiedot sisältäen muun muassa ainakin tietoja suunnitellun Yritysoston kauppahinnasta, sen maksutavasta, 
merkityksellisiä tietoja kohteesta, perusteluista, aikataulusta ja rahoitustavoista sekä vaikutuksista Yhtiöön ja 
mahdollisista muista keskeisistä ehdoista. Osakkeenomistajille annetaan myös ohjeet, miten he voivat käyttää 
osakkeenomistajien oikeuksiaan Yritysostoa käsittelevässä yhtiökokouksessa, mukaan lukien tiedot siitä, miten 
osakkeenomistaja voi pyytää C-osakkeidensa lunastusta Yhtiöjärjestyksessä esitettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.  
Mikäli tarkoituksena on hankkia useita eri kohteita, päätökset yhtiöiden hankinnoista tehdään lähtökohtaisesti samassa 
yhtiökokouksessa, mikäli mahdollista, ja kustakin kohteesta annetaan soveltuvat tiedot edellä esitetyn mukaisesti. 

Lunastusoikeus  

Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan SPAC-yhtiön osakkeenomistajilla on oltava tiettyjen ehtojen täyttyessä oikeus vaatia 
osakkeidensa lunastamista. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa Yritysoston hyväksymistä vastaan äänestäneillä 
osakkeenomistajilla on oikeus tietyin edellytyksin vaatia C-osakkeidensa lunastamista käteissummalla, joka vastaa 
kyseisen osakkeenomistajan osakkeiden pro rata -osuutta suljetuilla pankkitileillä olevien varojen kokonaismäärästä. Vain 
ne C-osakkeet voidaan lunastaa, joiden osalta lunastusta pyytävä osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finlandin 
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon kyseisten osakkeiden omistajana viimeistään Yritysoston hyväksymistä varten 
kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivään mennessä. Lunastusoikeus edellyttää, että 
kyseinen Yritysosto tulee Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymäksi ja tämän jälkeen toteutetuksi soveltuvien määräysten 
mukaisesti. Osakkeenomistajien oikeus saada C-osakkeensa lunastettua on kuitenkin rajattu yhteensä enintään 
kymmeneen (10) prosenttiin Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a 
§:n määräpäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-osakkeiden kokonaismäärästä. Nasdaq 
Helsingin sääntöjen mukaisesti yhtiökokouskutsussa on mainittava osakkeenomistajan oikeudesta vaatia lunastusta. 

Osakkeidensa lunastamista voivat vaatia osakkeenomistajat, jotka (i) äänestivät yhtiökokouksessa hallituksen ehdottamaa 
Yritysostoa vastaan ja jotka (ii) eivät kuulu henkilöihin, jotka eivät pörssin sääntöjen mukaan saa vaatia lunastusta 
(mukaan lukien muun muassa Virala, VAC:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden henkilöiden lähipiiri ja 
määräysvaltayhteisöt).31 VAC huolehtii yhtiökokouksen yhteydessä siitä, että ehdotettua Yritysostoa vastustaneet äänet 
kirjataan. Osakkeenomistajan tulee esittää C-osakkeidensa lunastusta koskeva kirjallinen pyyntö Yhtiön hallitukselle 
kymmenen (10) työpäivän kuluessa kyseisen Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen päivästä, 
kyseinen päivä mukaan luettuna.  

Osakkeenomistaja voi pyytää vain kaikkien niiden C-osakkeidensa lunastamista, joiden osalta lunastusta pyytävä 
osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon kyseisten osakkeiden 
omistajana viimeistään Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n 
määräpäivään mennessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jos lunastuspyynnöt koskevat suurempaa osakemäärää kuin mikä 
Yhtiöjärjestyksen mukaan voidaan lunastaa, tai jos lunastettavaksi pyydettyjen C-osakkeiden määrä ylittää edellä 
mainitun mukaisesti kymmenen (10) prosenttia Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen 
osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-osakkeiden 
kokonaismäärästä, lunastettavien C-osakkeiden lukumäärät määritetään suhteessa kunkin lunastusta pyytäneen 
osakkeenomistajan Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n 
määräpäivänä omistamien C-osakkeiden lukumäärään. Mikäli edellä tarkoitettu C-osakkeiden jako ei mene tasan, 
jakamista jatketaan arpomalla. Osakkeiden lunastaminen edellyttää myös, että lunastus voidaan toteuttaa osakeyhtiölain 
varojen jakamista koskevan 13 luvun mukaisesti. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan, kun hallitus on todennut osakkeiden lunastuspyynnön täyttävän Yhtiöjärjestyksessä, 
osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä sekä Nasdaq Helsingin säännöissä asetetut edellytykset, VAC 
lunastaa C-osakkeet 30 kalenteripäivän kuluessa Yritysoston toteuttamisesta. Yritysoston toteutumisen ajankohta riippuu 
Yritysoston toteuttamistavasta, joka päätetään Yritysostoa koskevan prosessin yhteydessä. Lunastushinta maksetaan 
Yhtiön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta. Lunastushinnalle ei makseta korkoa. C-osakkeiden lunastusta koskevat 
ehdot on esitetty kokonaisuudessaan tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.  

Edellä kuvatun lisäksi mahdollisen C-osakkeiden lunastamisen toteuttaminen saattaa edellyttää lunastusta pyytäneiltä 
osakkeenomistajilta aktiivisia toimenpiteitä, kuten osakkeenomistajien tilinhoitajien ohjeistamista osakkeenomistajille 
annettavien ohjeistuksien mukaisesti ja annettujen aikarajojen puitteissa. C-osakkeiden lunastuksen yhteydessä lunastusta 
pyytäneiden osakkeenomistajien C-osakkeisiin liittyviä oikeuksia saatetaan joutua rajoittamaan, esimerkiksi 
luovutusrajoituksin tai muilla toimenpiteillä, ennen C-osakkeiden lunastuksen toteuttamista. Näin ollen lunastusta 
pyytäneiden osakkeenomistajien, joiden lunastuspyynnöt on vahvistettu, mahdollisuudet luovuttaa tai muutoin siirtää 
lunastuksen kohteena olevia C-osakkeita tai käyttää muita osakkeenomistajien oikeuksiaan saattavat olla rajoitettuja 

 
31 Mikäli VAC asetetaan selvitystilaan, Yhtiön nettovarallisuus jaetaan Yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti ja tällöin myös siihen ryhmään 
kuuluvat osakkeenomistajat, jolla ei ole pörssin sääntöjen kohdan 2.18.7. mukaan muutoin oikeutta vaatia C-osakkeidensa lunastamista Yritysoston 
yhteydessä, ovat oikeutettuja Yhtiöjärjestyksen mukaiseen mahdolliseen jako-osuuteen nettovaroista. 
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Yritysoston toteuttamisen ja lunastuksen toteuttamiseen varatun 30 kalenteripäivän välisenä aikana. Yhtiö tai Yhtiön 
nimittämä taho antaa osakkeenomistajille ohjeistukset C-osakkeiden lunastusta koskevien pyyntöjen vahvistamisen 
jälkeen. Osakkeenomistajien tulee pyytää C-osakkeidensa lunastamista kirjallisesti edellä kuvatusti Yhtiön määräämällä 
tavalla ja tarjoamalla lomakkeella.  

Listalleottoprosessi 

Kun VAC on tehnyt Yritysostoa koskevan sopimuksen, VAC:n on Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti 
mahdollisimman pian sopimuksen tekemisen jälkeen käynnistettävä listalleottoprosessi Nasdaq Helsingissä suunnitellun 
yhdistyneen yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth 
Market -markkinapaikalle. Kuhunkin yhtiökokouksen hyväksyntää edellyttävään Yritysostoon liittyen VAC:n on 
aloitettava uusi listalleottoprosessi mahdollisimman pian sopimuksen tekemisen jälkeen. Kunkin toteutuneen Yritysoston 
jälkeen VAC:n ja Yritysoston kohteena olleen yhtiön tai liiketoiminnan muodostaman kokonaisuuden tulee täyttää 
Nasdaq Helsingin listalleottamisen edellytykset, jotta suunniteltu yhdistynyt yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle ja Yritysosto toteuttaa 
(edellyttäen, että yhtiökokous on hyväksynyt Yritysoston edellä kuvatulla tavalla).  

Suunnitellun yhdistyneen yhtiön on tarkoitus listautua Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth 
Market -markkinapaikalle tavanomaisen listautumismenettelyn mukaisesti. Listautumismenettelyn kesto Nasdaq 
Helsingissä voi vaihdella yhtiökohtaisesti, mutta VAC arvioi sen kestävän nopeimmillaan noin viidestä kuuteen viikkoa, 
minkä jälkeen Nasdaq Helsinki päättää, täyttääkö yhdistynyt yhtiö listalleottamisen edellytykset. Mikäli suunniteltu 
yhdistynyt yhtiö ei kykene täyttämään listalleottamisen edellytyksiä Yritysoston jälkeen, Nasdaq Helsinki voi hylätä 
listalleottohakemuksen. Mikäli Yritysostoa ei toteuteta 36 kuukauden kuluessa C-osakkeiden ensimmäisestä 
kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä, Nasdaq Helsinki voi päättää, että C-
osakkeiden kaupankäynti lopetetaan.  

VAC siirretään Nasdaq Helsingin hyväksynnän jälkeen SPAC-segmentistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq 
First North Growth Market -markkinapaikalle ja poistetaan tarkkailulistalta. Kaupankäynti C-osakkeilla jatkuu 
normaalisti listautumismenettelyn aikana.  

Yritysoston toteuttaminen 

Kun kohdeyhtiön myyjien kanssa tehtyyn Yritysostoa koskevaan sopimukseen sisältyvät ehdot on täytetty, mukaan lukien 
VAC:n yhtiökokouksen hyväksyntä ja Nasdaq Helsingin hyväksyntä sekä mahdolliset muut Yritysoston toteuttamisen 
edellytykset, kuten tarvittavien viranomaislupien saaminen, VAC:n tarkoitus on toteuttaa Yritysosto ja saada 
omistusoikeus hankitun yhtiön osakkeisin tai liiketoimintakaupassa liiketoiminta tulee osaksi VAC:ia. Kohdeyhtiön on 
tarkoitus olla Yritysoston jälkeen VAC:n tytäryhtiö tai liiketoimintakaupan jälkeen liiketoiminnan on tarkoitus olla osa 
VAC:ia, jossa pyrkimyksenä on harjoittaa liiketoimintaa osakkeenomistajille arvoa kasvattavalla tavalla. Mikäli 
tarkoituksena on hankkia useita eri yhtiöitä tai liiketoimintoja, yhtiöiden tai liiketoimintojen hankinnat toteutetaan 
lähtökohtaisesti samanaikaisesti ja niistä päätetään mahdollisuuksien mukaan samassa yhtiökokouksessa. 

Yritysoston toteuttamisen ajallinen kesto voi vaihdella huomattavasti muun muassa Yritysoston toteuttamistavasta ja 
kohdeyhtiön luonteesta riippuen. Toteuttamisen kesto saattaisi pitkittyä, mikäli VAC aikoisi hankkia esimerkiksi 
sellaisella alalla toimivan yhtiön, johon liittyy sääntelyyn liittyviä riskejä ja rajoituksia, tai kyseisen alan Yritysostolle 
tarvitaan esimerkiksi paikallisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksyntä. 

Mahdollinen selvitystila  

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön hallituksen on kolmen kuukauden kuluessa kutsuttava koolle VAC:n 
yhtiökokous ja tehtävä yhtiökokoukselle ehdotus VAC:n asettamisesta selvitystilaan, jos Yritysostoa ei ole toteutettu 
36 kuukauden kuluessa suunnitellusta Listautumisesta.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa päätös Yhtiön asettamisesta selvitystilaan on tehtävä kahden kolmasoan 
määräenemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista ja lisäksi päätöksen pätevyyden 
edellytyksenä on se, että päätöstä kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.  

Yhtiökokouksen päätös Yhtiön mahdollisesta asettamisesta selvitystilaan ja selvitysmiehen valinnasta tulee rekisteröidä 
kaupparekisteriin. Selvitysmies korvaa hallituksen ja toimitusjohtajan selvitysmenettelyn aikana ja vastaa Yhtiön 
toiminnan lopettamisesta. Selvitysmies hakee sitä varten kaupparekisterin kautta julkisen haasteen Yhtiön 
tuntemattomille velkojille. 

Kun Yhtiö on selvitystilassa ja selvitysmies on valittu, selvitysmiehen on yhdessä hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa 
tarvittaessa laadittava tilinpäätös siltä ajalta, jolta yhtiökokoukselle ei ole aiemmin esitetty tilinpäätöstä, ja Yhtiön 
tilintarkastajan on tilintarkastettava tilinpäätös. Selvitysmies realisoi Yhtiön varat ja maksaa sen velat viipymättä. Julkisen 
haasteen määräajan päätyttyä ja kun kaikki tiedossa olevat velat on maksettu, jäljelle jääneet varat voidaan jakaa 
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osakkeenomistajille lukuun ottamatta varoja, jotka liittyvät esimerkiksi riitautettuihin vaatimuksiin ja vastuisiin. Kun 
selvitysmies on suorittanut tehtävänsä, hän antaa lopputilityksen, jonka yhtiön tilintarkastaja tilintarkastaa ja joka 
esitetään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää vastuuvapauden myöntämisestä selvitysmiehelle. Yhtiön 
Yhtiöjärjestyksen mahdollisessa selvitystilassa Yhtiön nettovarallisuus jaetaan siten, että C-osakkeiden omistajilla on 
ensin oikeus saada jako-osuus, joka vastaa Merkintähintaa, ja sen jälkeen mahdollisesti jäljellä oleva nettovarallisuus 
jaetaan C-osakkeiden ja F-osakkeiden omistajille pro rata -periaatteella 

Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa. Prosessiin kuluu kaiken 
kaikkiaan arviolta vähintään viisi kuukautta pääasiassa yhtiön velkojille osoitetun julkisen haasteen pakollisen kolmen 
kuukauden määräajan vuoksi.  

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan, jos yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, Yhtiön hallituksen on 
selvitettävä vaihtoehtoisia tapoja osakkeenomistajille luopua Osakkeistaan. Tällaisia mahdollisia tapoja voivat olla 
esimerkiksi Yhtiön päätös omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta taikka muut järjestelyt, joiden kautta 
osakkeenomistajille tarjotaan mahdollisuus luopua Osakkeistaan. Tällaisessa tilanteessa Yhtiöllä voi olla edellytykset 
myös jatkaa toimintaa myös listaamattomana yhtiönä. 
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YHTIÖN LIIKETOIMINTA 

Yleiskatsaus 

Virala Acquisition Company Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka perustajaosakas ja suurin omistaja on Virala. 
Virala on myös tehnyt varhaisen vaiheen sijoituksen VAC:iin. VAC:n tarkoituksena on kerätä pääomaa Nasdaq 
Helsingissä järjestettävän Listautumisannin avulla ja sen jälkeen 36 kuukauden kuluessa hankkia yksi tai useampi yhtiö 
ja/tai liiketoiminta, tai vähintään merkittävä vähemmistöosuus yhdessä tai useammassa yhtiössä ja/tai liiketoiminnassa, 
jotka Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin jälkeen listataan VAC:n kautta Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq 
First North Growth Market -markkinapaikalle. VAC harjoittaa mahdollisten kohdeyhtiöiden tunnistamiseen, arviointiin 
ja hankintaan liittyvää toimintaa. Ennen kuin Yritysosto toteutetaan, VAC:n hallitus esittelee Yritysoston 
yhtiökokouksessa Yhtiön osakkeenomistajille, ja Yritysosto voidaan toteuttaa yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen. 
Yritysostoa vastustavat osakkeenomistajat ovat tietyin ehdoin oikeutettuja siihen, että heidän omistamansa C-osakkeet 
lunastetaan (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – C-osakkeiden 
lunastaminen Yritysoston yhteydessä”). 

VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö, joilla VAC arvioi olevan hyvä pitkän aikavälin 
kasvu- ja kannattavuuspotentiaali orgaanisen kasvun ja/tai yritysjärjestelyjen kautta. Kohdeyhtiöiden kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaalin laajuus ja aikajänne voivat vaihdella toimialasta, liiketoimintamallista, kehitysvaiheesta tai 
muista kohdeyhtiöiden relevanteista ominaisuuksista riippuen. Mahdolliset kohdeyhtiöt sijaitsevat Suomessa tai niillä on 
vahvat siteet Suomeen, ne sopivat listattaviksi Suomeen, ja niiden tavoitellut yritysarvot ovat arviolta 50–500 miljoonan 
euron suuruusluokassa. Tämän Esitteen päivämääränä VAC ei ole määrittänyt toimialoja, joilta se etsii mahdollisia 
kohdeyhtiöitä, mutta VAC seuraa kohdeyhtiöiden valinnassa eri sektorien keskeisiä megatrendejä ja hyödyntää etsinnässä 
Virala-konsernin nykyisistä sijoituksista saatua laajaa kokemusta sekä VAC:n toimivan johdon ja hallituksen sekä Virala-
konsernin laajoja verkostoja ja erityisosaamista eri aloilta. Yritysoston jälkeen VAC:n tavoitteena on kehittää yhdistynyttä 
yhtiötä kasvattaakseen sitä ja sen markkina-arvoa. VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua 
Yritysoston toteuttamisen jälkeen. 

VAC:n suurimpana omistajana Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita 
Listautumisannissa (mikä vastaa noin 33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, olettaen, että 
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli Tarjottavien 
Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000 C-osaketta Lisäosake-erien tarjoamisen myötä 
(jolloin Viralan osuus C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on noin 30,4 prosenttia, jos myös Lisäosake-
erät tarjotaan täysimääräisenä). Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-osakkeisiin kohdistuu Listautumisesta 
kolmen (3) vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso, jonka aikana Virala ei saa luovuttaa omistamiaan C-osakkeita 
(lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-
osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”). Viralan C-osakkeisiin tehtävä sijoitus toteutetaan samoin ehdoin kuin muiden 
osakkeenomistajien sijoitukset C-osakkeisiin, joista poikkeuksena on vain Viralaan sovellettava luovutusrajoitussopimus. 
Virala muun muassa tarjoaa palveluja VAC:lle yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa avustaakseen VAC:ia kohdeyhtiön 
tunnistamisessa, arvioinnissa ja Yritysoston toteutuksessa VAC:n osakkeenomistajille edullisin ehdoin (lisätietoja Viralan 
VAC:lle tarjoamista palveluista on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset 
sopimukset”). VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana sekä varhaisen vaiheen rahoittajana Virala on myös 
merkinnyt Perustajaosakkeita, joihin kohdistuu tiettyjä erityisehtoja koskien muun muassa F-sarjan osakkeiden 
vaihdannan rajoituksia (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma”). Viralan tarkoituksena on pysyä 
VAC:n pitkäaikaisena merkittävänä omistajana määrittämättömän ajan myös kolmen vuoden jakson jälkeen, jatkaen 
yhdistyneen yhtiön aktiivista kehittämistä läheisessä yhteistyössä sen johdon sekä hallituksen ja muiden omistajien 
kanssa.  

Virala on suomalainen vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen omistajayhtiö, joka yhdessä konserniyhtiöidensä 
kanssa hallinnoi globaalia sijoitusportfoliota. Virala-konserniin kuuluu perheomisteisia ja yhteisomisteisia yksityisiä sekä 
julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on merkittävä omistusosuus, sekä 
pääomasijoitusrahastoja, joissa Virala-konserni on aktiivinen omistaja ja joissa sillä on merkittävä omistusosuus. Virala-
konsernin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkuusyhtiöiden liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa tilikaudella 
2020. Virala-konsernilla on historiallisen kehityksen perusteella kyky luoda lisäarvoa omistamilleen yhtiöille, jotka 
toimivat useilla eri toimialoilla ja eri liiketoimintamalleilla. Aikavälillä 2014–2020 Virala-konserni on saavuttanut 
keskimäärin 24,7 prosentin suuruisen vuotuisen oman pääoman tuoton32 noudattamalla omia omistajuusperiaatteitaan, 
joita ovat pitkäaikainen ja aktiivinen omistajuus. Virala-konsernin nettotulos oli tilikaudella 2020 124 miljoonaa euroa ja 
tammi-maaliskuussa 2021 56,8 miljoonaa euroa.  

Viralan tavoitteena on VAC:n avulla tuoda Suomen pääomamarkkinoille uudenlainen yritysostoyhtiö ja siten 
monipuolistaa sekä instituutionaalisille sijoittajille että yksityissijoittajille saatavilla olevia sijoitusvaihtoehtoja. Lisäksi 
VAC:n tavoitteena on tuoda Suomen markkinoille uusi keskisuuri yrityskauppavaihtoehto, johon sekä institutionaaliset 

 
32 Tarkasteluaikavälin pituus vastaa Viralan F-sarjan osakkeiden muunto-oikeuden seitsemän vuoden enimmäiskestoa. 
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sijoittajat että yksityissijoittajat voisivat sijoittaa. Hankitun yhtiön listaamisprosessin jälkeen VAC täydentäisi Virala-
konsernin nykyisin omistamia listayhtiöitä keskisuurella listayhtiöllä, jolla on hyvää pitkän aikavälin kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaalia ja jonka kehittämiseen Virala voi aktiivisesti osallistua.  

VAC uskoo, että VAC:n johdon ja hallituksen sekä Virala-konsernin yhdistetyt suomalaiset ja globaalit verkostot sekä 
niiden liiketoiminta- ja teollinen osaaminen tarjoavat VAC:lle ja Viralalle laajat mahdollisuudet tunnistaa ja arvioida 
houkuttelevia yritysostomahdollisuuksia VAC:lle sekä myöhemmin aktiivisesti kehittää yhdistyneen yhtiön 
liiketoimintaa siten, että se tuottaa lisäarvoa VAC:n osakkeenomistajille.  

Keskeiset vahvuudet 

Mahdollisuus sijoittaa yhdessä kokeneiden ammattilaisten kanssa yhtiöön, jolla on hyvä pitkän aikavälin kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaali 

VAC tarjoaa institutionaalisille sijoittajille ja yksityissijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yhdessä Viralan ja VAC:n 
kanssa niiden kokeneiden operatiivisten johtajien ja hallitusten osaamista sekä muita resursseja hyödyntäen 
kohdeyhtiöön, jolla on hyvää kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia listayhtiönä. Edellä mainituilla johtajilla ja hallitusten 
jäsenillä on laaja kokemus ja verkostot sijoitustoiminnassa sekä liiketoiminnan ja teollisuuden operatiivista osaamista 
Suomesta ja globaalisti. VAC:n näkemyksen mukaan sijoittajat pääsevät VAC:n avulla hyödyntämään VAC:n hallituksen 
ja Viralan arvonluontipotentiaalia, josta osoituksena on muun muassa Viralan edellä kuvattu oman pääoman historiallinen 
tuotto, jo Yritysostoa koskevan prosessin alkuvaiheessa ja hyötymään täten VAC:n osakkeiden mahdollisesta 
arvonnoususta yhdessä Viralan kanssa alusta alkaen.  

Lisäksi sekä Viralalla että muilla sijoittajilla on yhtäläiset osakkeenomistajan päätöksenteko-oikeudet VAC:ssa 
suhteutettuna niiden omistamien Ääniosakkeiden määrään. VAC:n suunnittelema Yritysosto tulee hyväksyä siinä 
yhtiökokouksessa, jossa Yritysostoa harkitaan, edustettuina olevien äänioikeutettujen osakkeiden enemmistöllä tai 
tietyissä tapauksissa määräenemmistöllä (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – 
Osakkeenomistajien oikeudet – Äänioikeudet”). Toisin kuin Virala, jota koskee edellä mainittu kolmen (3) vuoden 
pituinen luovutuksenrajoitusjakso, kuka tahansa muu osakkeenomistaja voi myös vapaasti myydä omistuksensa VAC:ssa 
markkinoilla oleva likviditeetti huomioiden, mikäli osakkeenomistaja ei koe ehdotettua Yritysostoa kannaltaan 
kiinnostavana sijoituksena. Lisäksi vähemmistöomistajien suojaamiseksi kaikilla osakkeenomistajilla, Yhtiön lähipiiriin 
kuuluvia tahoja lukuun ottamatta on oikeus tietyin edellytyksin vaatia C-osakkeidensa lunastusta siinä tapauksessa, että 
yhtiökokous hyväksyy sellaisen Yritysoston, jota vastaan kyseinen sijoittaja on äänestänyt. Osakkeenomistajien oikeus 
saada C-osakkeensa lunastettua on kuitenkin rajattu yhteensä enintään kymmeneen (10) prosenttiin Yritysoston 
hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivän mukaisesta Yhtiön 
liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-osakkeiden kokonaismäärästä (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja 
osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – C-osakkeiden lunastaminen Yritysoston yhteydessä”). 

Kokenut listaamattomien sekä listattujen yhtiöiden ankkuriomistaja ja kehittäjä 

Viimeisten noin 40 vuoden aikana ja erityisesti vuodesta 2000 eteenpäin teollisena omistajana ja aktiivisena sijoittajana 
toiminut Virala-konserni on kerryttänyt toistaan täydentävää kokemusta niin yksityisten kuin julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevien yhtiöiden yrittäjähenkisestä kehittämisestä. Virala-konserni on erityisen kokenut toimimaan 
ankkuriomistajan roolissa omistamissaan yhtiöissä, ja se käyttää yhdessä muiden keskeisten osakkeenomistajien kanssa 
merkittävää vaikutusvaltaa omistamiensa yhtiöiden päätöksenteossa ja kehityksessä. Viralan tarkoituksena on käyttää 
samaa strategiaa VAC:n sekä yhdistyneen yhtiön aktiivisessa hallinnoinnissa ja kehittämisessä luodakseen arvoa 
osakkeenomistajille ja edistääkseen VAC:n osakkeenomistajien ja yhdistyneen yhtiön yhteisiä intressejä parhaansa 
mukaan. Viralalla on myös aiempaa kokemusta VAC:n kehitysstrategiaa ja transaktiorakennetta muistuttavasta 
yritysjärjestelystä vuodelta 2006, jolloin Viralan tytäryhtiö Atine Group Oy osti pörssilistatun Endero Oyj:n 
liiketoiminnan ja tällöin jäljelle jäänyt pörssilistattu yhtiö osti puolestaan Oral Hammaslääkärit Oy:n koko osakekannan 
suunnatulla osakeannilla. Uusi yhdistynyt yhtiö jatkoi toimintaansa Nasdaq Helsingin pörssilistalla Oral Hammaslääkärit 
Oyj:nä, ja Virala-konserni jatkoi yhtiön omistajana sen kehittämistä pörssiyhtiönä vuoteen 2014 asti, jolloin Oral 
Hammaslääkärit Oyj:n osakkeet poistettiin pörssilistalta pääomasijoitusyhtiö CapMan Oyj:n hallinnoimien 
sijoitusrahastojen tekemän julkisen ostotarjouksen myötä. Virala-konserni myi omistuksensa yhtiössä vuonna 2017. 

Noudattamalla perusperiaatteitaan, joihin kuuluu pitkäaikainen omistajuus ja aktiivinen omistamiensa yhtiöiden 
kehittäminen, Virala-konserni on historiallisesti onnistunut luomaan jatkuvaa ja tasaista arvonnousua yhtiöilleen. 
Aikavälillä 2014–2020 Virala-konserni on saavuttanut keskimäärin 24,7 prosentin suuruisen vuotuisen oman pääoman 
tuoton. Virala aikoo noudattaa samoja periaatteita myös VAC:iin tekemässään sijoituksessa sitoutumalla olemaan 
luovuttamatta C-osakkeitaan kolmeen vuoteen suunnitellun Listautumisen jälkeen (lisätietoja on esitetty kohdassa ”– 
Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”). Viralan 
tarkoituksena on kuitenkin säilyttää omistusosuutensa VAC:ssa vielä sitovan omistusajan jälkeen määrittämättömän 
ajanjakson ajan jatkaakseen yhdistyneen yhtiön kehittämistä VAC:n osakkeenomistajien yhteisen edun mukaisesti. 
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Laaja suomalainen ja globaali verkosto kiinnostavien kohdeyhtiöiden tunnistamiseksi ja hankkimiseksi 

Listautumisannin jälkeen VAC:n toimiva johto ja hallitus työskentelevät aktiivisesti yhdessä Viralan kanssa 
tunnistaakseen mahdollisia kohdeyhtiöitä, jotka vastaavat jäljempänä yksityiskohtaisemmin kuvattua VAC:n 
sijoitusstrategiaa. VAC:n johto ja hallitus sekä Virala-konserni hyödyntävät suomalaisia ja globaaleja 
sijoitusportfoliotaan ja verkostojaan sekä operatiivista kokemustaan tarjotakseen VAC:lle tietoa ja 
yritysostomahdollisuuksia useilla sektoreilla ja toimialoilla. Yhtiö katsoo, että VAC:n toimivan johdon ja hallituksen sekä 
Viralan yhdistetyt verkostot sijoitustoiminnassa, liiketoiminnassa ja teollisuudessa tuovat Yhtiölle kilpailuetua Suomen 
markkinoilla, joilla VAC:n ja Viralan avainhenkilöt ja hallitukset ovat hyvin tunnettuja sijoittajia ja yritysjohtajia. Lisäksi 
Virala on kokenut erilaisten yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja se pystyy siten hyödyntämään 
kokemustaan myös VAC:n Yritysostoon liittyvässä prosessissa. 

VAC:n rakenne mahdollistaa aika- ja kustannustehokkuuden uuden pääoman keräämisessä 

VAC ja Virala arvioivat, että VAC:n rakenne ja strategia voivat hyödyttää mahdollisia kohdeyhtiöitä, jotka pyrkivät 
keräämään uutta pääomaa, verrattuna vaihtoehtoisiin kasvun kiihdyttämisen rahoituskeinoihin. VAC:n rakenteesta voivat 
lisäksi hyötyä kohdeyhtiöt, jotka suunnittelevat listautumista ja pitävät VAC:n kanssa yhdistymisestä saavuttamiaan 
verohyötyjä arvokkaina yhdessä Viralan sijoituskumppanina tuoman lisäarvon kanssa. Myynti VAC:lle tai yhdistyminen 
VAC:n kanssa antaa kohdeyhtiölle pääsyn suomalaisille ja kansainvälisille pääomamarkkinoille, minkä VAC odottaa 
kiihdyttävän kohdeyhtiön kasvua, kannattavuutta ja kehitystä sekä lisäävän kohdeyhtiön tunnettuutta ja vahvistavan sen 
brändiä. 

VAC ja Virala arvioivat, että perinteiseen listautumisantiin verrattuna pääomamarkkinoille pääsy voi VAC:n kautta 
tapahtuvan listautumisen ansiosta olla tietyille kohdeyhtiöille helpompi, nopeampi, varmempi ja kustannustehokkaampi 
prosessi. Kohdeyhtiön johdolta vaaditaan vähemmän toimia kuin perinteisessä listautumisessa, koska osa 
listautumisprosessin vaatimasta työstä on jo tehty VAC:n toimesta. Tämän ansiosta johdolle jää enemmän aikaa ja 
resursseja kohdeyhtiön liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi perinteiseen listautumisprosessiin sisältyy 
listautumisen markkinareaktioon liittyvän epävarmuuden vuoksi tyypillisesti suurempia markkinariskejä, kuten 
voidaanko listautuminen toteuttaa kohdeyhtiölle sopivilla ehdoilla ja houkuttelevalla hinnalla tulevaisuudessa. VAC 
ennakoi kyseisen riskin olevan merkittävästi pienempi VAC:n Yritysostoa koskevassa prosessissa, sillä VAC:n johdon 
tarkoituksena on käydä kahdenvälisiä keskusteluja kohdeyhtiön kanssa Yritysostoon liittyen, jolloin kohdeyhtiön hinta ja 
uudet pääomistajat ovat jo selvillä sekä Yritysoston toteuttamisriski pienempi. Lisäksi VAC:n hankkiessa kohdeyhtiön, 
sen omistajat voivat myydä osakkeensa suoraan VAC:lle, toisin kuin perinteisessä listautumisannissa, jossa omistajat 
voivat tyypillisesti myydä pienemmän osan osakkeistaan. VAC:n tapauksessa on lähtökohtaisesti tarkoitus, että 
Yritysosto toteutetaan osakevastikkeella, jolloin Yhtiön käteisvarat jäävät käytettäviksi yhdistyneen yhtiön kasvua ja 
kannattavuutta tukevien parannusten rahoittamiseen. VAC uskoo tämän tarjoavan lisäarvoa kohdeyhtiön tai -yhtiöiden 
myyjille sekä merkittävää kilpailuetua VAC:lle, minkä lisäksi VAC odottaa, ettei sen tarvitsisi osakevastikkeella 
toteutettavan Yritysoston tapauksessa maksaa kohdeyhtiön osakkeista samanlaista preemiota kuin käteisvastikkeella 
toteutettavan Yritysoston tapauksessa. Edelleen, mikäli osakevastikkeella toteutettava Yritysosto tulee kohdistumaan 
kohdeyhtiöön tai -yhtiöihin, joiden osakkeiden likviditeetin katsotaan olevan heikompi kuin esimerkiksi tyypillisesti 
hyvän likviditeetin omaavilla pörssilistatuilla yhtiöillä, VAC odottaa kykenevänsä toteuttamaan Yritysoston sen 
osakkeenomistajille edullisempaan hintaan kuin tapauksessa, jossa hankinnan kohteena olisivat esimerkiksi likvidin 
pörssiyhtiön osakkeet. Syynä tälle on vähemmän likvidien osakkeiden tyypillisesti likvidimpiä osakkeita matalampi 
markkina-arvo.  

VAC tarjoaa myös joustavuutta, läpinäkyvyyttä ja yksinkertaisuutta kohdeyhtiön hankinnan rahoittamisen osalta 
verrattuna perinteiseen SPAC-transaktiomalliin. VAC voi rahoittaa hankinnan omalla pääomallaan, Listautumisannista 
saaduilla käteisvaroilla, vieraalla pääomalla tai näiden yhdistelmällä. Koska VAC voi käyttää Yritysoston vastikkeena 
omia Osakkeitaan, myyjillä on mahdollisuus jatkaa yhdistyneen listatun yhtiön osakkeenomistajana yhdessä Viralan ja 
muiden sijoittajien kanssa. 

Läpinäkyvä rakenne, jossa Viralalla ja muilla osakkeenomistajilla on yhdenmukaiset intressit 

Tekemänsä varhaisen vaiheen sijoituksen lisäksi Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia 
Osakkeita Listautumisannissa (mikä vastaa noin 33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, 
olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli 
Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000 C-osaketta Lisäosake-erien 
tarjoamisen myötä (jolloin Viralan osuus C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on noin 30,4 prosenttia, 
jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisenä). Suuren osuuden omistaminen C-osakkeista luo luontaisesti 
yhdenmukaiset intressit Viralan ja muiden osakkeenomistajien välillä. Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-
osakkeisiin kohdistuu suunnitellun Listautumisen jälkeen kolmen (3) vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso, jonka aikana 
Virala ei saa myydä omistamiaan C-osakkeita (lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – 
VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”), ja sen tarkoituksena on pysyä 
merkittävänä osakkeenomistajana yhdistyneessä yhtiössä myös kolmen vuoden luovutusrajoitusjakson päätyttyä. Virala 
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on lisäksi varhaisessa vaiheessa merkinnyt 1 565 217 Perustajaosaketta, joista F-sarjan osakkeet oikeuttavat Viralan 
muuntamaan F-sarjan osakkeita C-osakkeiksi tietyin edellytyksin aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua Listautumisannin 
toteuttamisesta, mikäli C-osakkeen keskihinta saavuttaa tietyt Yhtiöjärjestyksessä ennalta määritetyt hintarajat (lisätietoja 
on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-
osakkeiksi”). VAC uskoo, että edellä mainitussa VAC:n sijoitusrakenteessa Viralalla ja VAC:n muilla 
osakkeenomistajilla on yhteiset intressit, ja yhdistyneen yhtiön liiketoimintaa voidaan kehittää tavalla, joka maksimoi 
osakkeenomistajille tuotettavaa arvoa pitkällä aikavälillä. VAC:n näkemyksen mukaan sen osakerakenne on sijoittajille 
läpinäkyvämpi, yksinkertaisempi, turvatumpi sekä Viralan ja muiden sijoittajien intressien kannalta yhtenäisempi kuin 
perinteinen SPAC-rakenne, johon kuuluu niin sanottuja sponsoriwarrantteja, jotka SPAC:n niin kutsuttu sponsori voi 
tyypillisesti myydä ilman luovutusrajoitteita. Näistä toimista ja VAC:n rakenteeseen liittyvistä seikoista huolimatta 
Viralan intressit eivät välttämättä aina ole yhteneviä Yhtiön tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa (katso 
esimerkiksi ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät riskit – Viralalla on Listautumisannin 
jälkeen huomattava vaikutusvalta Yhtiöön ja sen intressit voivat poiketa Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien 
intresseistä”). 

Sijoitusstrategia 

VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, tai vähintään merkittävä 
vähemmistöosuus yhdessä tai useammassa yhtiössä, joilla on hyvä pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuuspotentiaali, ja 
kehittää niiden liiketoimintaa edelleen tavalla, joka kasvattaa omistaja-arvoa merkittävästi pitkällä aikavälillä. VAC tulee 
arvioimaan mahdollisia kohdeyhtiöitä erityisesti alla esitettyjen kriteerien perusteella. Mahdollisia kohdeyhtiöitä tullaan 
arvioimaan myös muilla transaktioanalyysin kannalta relevanteilla kriteereillä, kuten yhtiöiden taloudellisen ja 
kilpailuaseman perusteella. 

Hyvä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali pitkällä aikavälillä 

VAC:n strategiana on tunnistaa kohdeyhtiö tai -yhtiöitä, joilla on hyvä kasvu- ja kannattavuuspotentiaali pitkällä 
aikavälillä ja joissa VAC:n johto ja Virala voivat luoda merkittävästi lisäarvoa osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä 
Viralan aktiivisen omistajuuden avulla. Virala aikoo ottaa aktiivisen kehittäjän roolin hankituissa kohdeyhtiöissä ja 
käynnistää useita arvoa tuottavia toimia läheisessä yhteistyössä kohdeyhtiöiden johdon sekä muiden omistajien kanssa, 
parantaakseen kohdeyhtiöiden markkina-arvoa, tuottavuutta ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Valittavat lisäarvoa 
tuottavat aloitteet riippuvat kohdeyhtiön profiilista ja tilanteesta. Lisäksi joustavien Yritysoston toteutustapaa koskevien 
vaihtoehtojensa ansiosta (lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Sijoitusprosessi – Yritysoston rakenne ja 
rahoitus”) VAC voi myös sijoittaa Listautumisannista saadut käteisvarat vauhdittaakseen kohdeyhtiön kasvua sen 
hankinnan jälkeen. VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua Yritysoston toteuttamisen jälkeen. VAC 
tavoittelee yhtiöitä, joiden yritysarvo on 50–500 miljoonaa euroa.  

Kohdeyhtiö hyötyy Viralan asiantuntemuksesta ja verkostosta 

VAC:n sijoitusstrategian keskiössä on VAC:n kyky hyödyntää johtonsa ja hallituksensa sekä Virala-konsernin 
asiantuntemusta ja verkostoja kohdeyhtiöiden kehittämisessä. VAC:n mahdolliset kohdeyhtiöt sijaitsevat Suomessa tai 
niillä on vahvat siteet Suomeen, jossa VAC:n johdolla ja Viralalla on kaikista laajin liiketoiminnan asiantuntemus ja 
verkostot. Mahdollisten kohdeyhtiöiden sektoreita ja toimialoja ei ole määritetty tämän Esitteen päivämääränä, mutta 
VAC käyttää sopivimpien sektoreiden ja toimialojen määrittelyssä ohjenuorana eri sektoreiden keskeisiä megatrendejä ja 
hyödyntää Virala-konsernin nykyisistä omistuksista saatua kokemusta sekä VAC:n sijoituskomitean ja hallituksen 
verkostoja useilta sektoreilta.  

Kohdeyhtiö hyötyy VAC:n rakenteesta ja listayhtiöympäristöstä 

VAC pyrkii tunnistamaan kohdeyhtiöitä, jotka voivat hyötyä listatun yhtiön asemasta ja sopivat listattaviksi Suomeen. 
Lisäksi VAC pyrkii hyödyntämään VAC:n rakenteellisia ja oikeudellisia etuja luodakseen kilpailuetuja kohdeyhtiöille 
sen hankintaprosessissa. Lisäksi VAC aikoo kehittää kohdeyhtiöitä pitkällä aikavälillä siten, että kohdeyhtiöiden on 
mahdollista ylläpitää listatulle yhtiölle asianmukaista pääomarakennetta ja taloudellista asemaa. On myös tärkeää, että 
kohdeyhtiöillä on riittävä valmius listautumiseen täyttääkseen Nasdaq Helsingin pörssilistan tai Nasdaq First North 
Growth Market -markkinapaikan listautumisvaatimukset kohtuullisessa ajassa VAC:n Yritysostoon liittyvässä 
prosessissa. VAC:n johto tulee yhdessä Virala-konsernin kanssa aktiivisesti hyödyntämään niiden kerryttämää osaamista 
ja verkostoja avustaakseen yhdistynyttä yhtiötä toimimaan ja kasvamaan pääomamarkkinoilla yhdistyneen yhtiön 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. VAC saattaa myös toteuttaa ennen Yritysostoa muutoksia yhtiörakenteessaan 
(katso kohta ”SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiöiden eri vaiheet – Potentiaalisten 
kohdeyhtiöiden tunnistaminen ja arviointi”). 

Kohdeyhtiötä voidaan kehittää kestävällä tavalla  

VAC:n tarkoituksena on hankkia yhtiö, jonka on mahdollista kasvaa ja kehittyä kestäväksi katsottavalla tavalla pitkällä 
aikavälillä. VAC:lle tämä tarkoittaa sekä sellaisia yhtiöitä, jotka toimivat jo valmiiksi kestävällä tavalla, että yhtiöitä, joita 
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voidaan kehittää tavalla, joka parantaa niiden kokonaiskestävyyttä pitkällä aikavälillä. Kestävä kehitys kaikissa 
muodoissaan, mukaan lukien yhtiöiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät 
kestävyyskysymykset, ovat VAC:n kohdeyhtiöitä koskevan analyysin ja kehittämisen keskiössä. 

Sijoitusprosessi 

Yhtiön tavoitteena on löytää hankittava yhtiö 36 kuukauden kuluessa VAC:n ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä 
Nasdaq Helsingissä. VAC pyrkii toteuttamaan Yritysoston mahdollisimman pian 36 kuukauden aikarajasta huolimatta.  

VAC on suunnitellut järjestelmällisen prosessin tunnistaakseen, arvioidakseen ja hankkiakseen onnistuneesti yhtiön tai 
yhtiöitä, jotka VAC:n arvion mukaan täyttävät VAC:n sijoitusstrategian vaatimukset ja joissa on potentiaalia luoda 
osakkeenomistajille arvoa ajan mittaan. VAC:n sijoituskomitean suunnitellaan kokoontuvan lähtökohtaisesti viikoittain 
keskustelemaan sijoitusprosessin etenemisestä sekä analysoimaan mahdollisia kohdeyhtiövaihtoehtoja. VAC:n 
hallituksen suunnitellaan osallistuvan sijoituskomitean kokoukseen arviolta joka toinen viikko. Sijoitusprosessi on 
kuvattu jäljempänä yksityiskohtaisemmin. 

Mikäli VAC ei onnistuisi toteuttamaan Yritysostoa 36 kuukauden kuluessa VAC:n ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä 
Nasdaq Helsingissä, VAC:n yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään Yhtiön asettamisesta selvitystilaan Yhtiön varojen 
jakamiseksi sen osakkeenomistajille (lisätietoja on esitetty kohdassa ”SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – 
SPAC-yhtiön eri vaiheita koskeva sääntely – Mahdollinen selvitystila”).  

Mahdollisten kohdeyhtiöiden tunnistaminen 

VAC:n sijoituskomitea johtaa mahdollisten kohdeyhtiöiden tunnistamisprosessia ja käyttää tukenaan Viralan tarjoamia 
analyysipalveluita. Virala tarjoaa palveluja VAC:lle hyödyntäen omien konserniyhtiöidensä sille tarjoamia palveluita ja 
resursseja. Viralan analyysityöhön osallistuvat pääosin Virala-konsernin työntekijät sekä Viralan hallitus, jotka 
työskentelevät VAC:n puolesta tunnistaakseen mahdollisia VAC:n sijoitusstrategiaan sopivia kohdeyhtiöitä. Virala voi 
myös käyttää tehtävissään konserniinsa kuulumattomia palveluntarjoajia. Sekä Virala-konsernilla että VAC:n johdolla ja 
hallituksella on ainutlaatuiset suomalaiset ja globaalit verkostot, joita ne voivat hyödyntää mahdollisten kohdeyhtiöiden 
tunnistamisessa sekä VAC:n hankintaprosessin myöhemmissä vaiheissa ja yhdistyneen yhtiön kehittämisessä. Huolimatta 
Viralan VAC:lle tuottamista palveluista VAC voi tehdä sopimuksia koskien kohdeyhtiöiden tunnistamista ja analysointia 
myös muiden neuvonantajien kanssa.  

Valikoitujen mahdollisten kohdeyhtiöiden analyysi 

VAC:n sijoituskomitea yhdessä Viralan tarjoamien analyysipalvelujen avulla tekee alustavan analyysin tunnistetuille 
mahdollisille kohdeyhtiöille ja arvioi tunnistettujen kohdeyhtiöiden taustat ja liiketoiminnot, taloudellisen aseman, 
kilpailuaseman sekä keskeisen varallisuuden ja johdon sekä muut mahdolliset seikat hyödyntämällä VAC:n toimivan 
johdon ja hallituksen sekä Viralan kollektiivista asiantuntemusta ja verkostoja. VAC:n hallitus valvoo yllä kuvattua 
alustavaa analyysityötä ja saa säännöllisesti ajantasaista tietoa kohdeyhtiön tunnistamis- ja analysointiprosessista.  

Yllä kuvatun alustavan analyysityönsä päätteeksi VAC:n sijoituskomitea arvioi, ovatko analysoidut mahdolliset 
kohdeyhtiöt riittävän lupaavia tarkempien jatkoselvitysten toteuttamiseksi. Mikäli VAC:n sijoituskomitean näkemyksen 
mukaan mahdollisten kohdeyhtiöiden analyysityötä kannattaa jatkaa, sijoituskomitea esittelee analysoimansa kohdeyhtiöt 
sekä Yritysoston rakenne-ehdotuksen VAC:n hallitukselle. VAC:n hallitus tekee mahdollisista kohdeyhtiöistä itsenäisen 
arvion sijoituskomitean esittelyn pohjalta, minkä jälkeen VAC:n hallitus päättää edetäänkö sijoitusprosessissa 
kohdeyhtiöiden yksityiskohtaisempaan analyysiin sekä aloitetaanko neuvottelut kohdeyhtiöiden kanssa. Hallitus päättää 
yritysostoprosessin jatkamisesta, jos se on sitä mieltä, että esitellyt kohdeyhtiöt, transaktiorakenne mukaan lukien, 
tarjoavat houkuttelevan mahdollisuuden VAC:lle, täyttäen sijoituksiin sovellettavat edellä kuvatut kriteerit. 

Hallituksen myönteisen päätöksen jälkeen VAC:n sijoituskomitea aloittaa tarkemman kohdeyhtiöiden analyysin 
yhteisymmärryksessä kohdeyhtiöiden kanssa. Tarkemmassa analyysissä voidaan hyödyntää myös tarpeellisiksi katsottuja 
ulkopuolisia resursseja, kuten yrityskauppaneuvonantajia tai muita konsultteja. Tämä yksityiskohtainen analyysi sisältää 
arviointiprosessin ja yhteydenotot kohdeyhtiön johtoon sekä mahdolliset tarpeelliseksi katsottavat yhteydenotot 
asiaankuuluviin toimialan erityisasiantuntijoihin, kilpailijoihin, asiakkaisiin ja alihankkijoihin sekä kohdeyhtiön ja sen 
kilpailijoiden taloudellisen kehityksen analysoinnin. Lisäksi kohdeyhtiön johto ja muu avainhenkilöstö arvioidaan 
tarkasti. VAC arvioi myös kohdeyhtiön valmiuden täyttää Nasdaq Helsingin listalleottamisen edellytykset (lisätietoja on 
esitetty jäljempänä kohdassa ”– Valmistautuminen listalleottoprosessiin ja listalleottoprosessin eteneminen”).  

Yritysoston hyväksyntä ja toteuttaminen 

Mahdollisia kohdeyhtiöitä koskevan tarkastuksen toteuttamisen ja kohdeyhtiöiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen 
VAC:n sijoituskomitea voi päättää antaa VAC:n hallitukselle päätösehdotuksen suunniteltua Yritysostoa koskevan 
sopimuksen allekirjoittamisesta kohdeyhtiön kanssa, mikäli suunniteltu Yritysosto tulisi sijoituskomitean näkemyksen 
mukaan toteuttaa. Jos sijoituskomitea antaa edellä kuvatun päätösehdotuksen VAC:n hallitukselle, hallitus päättää 
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Yritysostoa koskevan sopimuksen tekemisestä. Kun hallitus päättää Yritysostoa koskevan sopimuksen tekemisestä, 
päätös on tehtävä VAC:sta ja sen johdosta riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön kannatuksella. Jos sopimus 
päätetään tehdä, C-osakkeet siirretään Nasdaq Helsingin päätöksellä Nasdaq Helsingin tarkkailulistalle Yhtiön 
julkistaessa aikomuksensa toteuttaa Yritysosto. Yritysostoa koskevan sopimuksen täytäntöönpaneminen on ehdollinen 
tiettyjen ennakkoedellytysten täyttymiselle, mukaan lukien VAC:n yhtiökokouksen hyväksynnälle sekä Nasdaq Helsingin 
Yritysostoa koskevalle hyväksynnälle.  

VAC:n hallituksen on seuraavaksi kutsuttava koolle VAC:n yhtiökokous ja esitettävä yhtiökokoukselle, että se hyväksyy 
Yritysoston toteuttamisen ja siihen liittyvien tarpeellisten valmistelujen aloittamisen, mukaan lukien Nasdaq Helsingin 
listalleottoprosessin aloittaminen. Yhtiökokouksen päätös Yritysoston toteuttamisesta tehdään yksinkertaisella 
enemmistöllä tai tietyissä tapauksissa Osakeyhtiölain mukaisella määräenemmistöllä (lisätietoja on esitetty kohdassa 
”SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiön eri vaiheita koskeva sääntely – Yhtiökokouksen päätös”). 
Lisäksi tarkoitus on, että mikäli Yritysosto hyväksytään ja toteutetaan, VAC:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta 
ehdottaa samassa yhtiökokouksessa tarvittavia muutoksia hallituksen kokoonpanoon, jotta hallitukseen nimitetään 
henkilöitä, joilla on sopiva osaaminen ja kokemus suhteessa hankittavaan liiketoimintaan. Mahdollisesti muuttunut 
hallituksen kokoonpano voi sisältää nykyisen VAC:n johtoryhmän ja/tai hallituksen jäseniä. Ennen yhtiökokousta VAC 
esittelee tiedot ehdotetusta Yritysostosta, jotta VAC:n osakkeenomistajat voivat tehdä siitä perustellun arvion. Tiedot 
sisältävät riskitekijät, markkina- ja liiketoimintakuvauksen, taloudelliset tiedot, tiedot hallituksesta ja johdosta, osakkeista 
ja omistusrakenteesta sekä muut tiedot, jotka on julkistava soveltuvan sääntelyn nojalla tai joiden esittämisen VAC ja 
hankittu yhtiö katsovat muutoin asiaankuuluvaksi tai tarpeelliseksi kyseiseen Yritysostoon liittyen. 

Osakkeenomistajat, jotka äänestävät yhtiökokouksessa ehdotettua Yritysostoa vastaan, voivat tietyin edellytyksin olla 
oikeutettuja siihen, että heidän C-osakkeensa lunastetaan, lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – 
Osakkeenomistajien oikeudet – C-osakkeiden lunastaminen Yritysoston yhteydessä”. 

Yritysoston rakenne ja rahoitus 

Yritysostoa tehtäessä VAC:n tavoite on hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, tai vähintään merkittävä 
vähemmistöomistusosuus yhdessä tai useammassa yhtiössä ja/tai liiketoiminnassa. VAC pyrkii lähtökohtaisesti 
rahoittamaan Yritysoston omalla pääomallaan toteuttamalla suunnatun osakeannin myyjille, minkä lisäksi Yritysosto on 
mahdollista rahoittaa Listautumisannista saaduilla käteisvaroilla, vieraalla pääomalla tai yhdistelmällä edellä mainittuja 
rahoitusmuotoja. 

VAC:n hallitus voi yllä kuvattu huomioiden päättää VAC:n sijoituskomitean ehdotuksesta harkittavana olevan 
Yritysoston olosuhteiden perusteella, tarvitseeko VAC:n kerätä lisää omaa pääomaa tai nostaa vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusta Yritysoston rahoittamiseksi. Mikäli VAC:n hallitus päättää rahoittaa Yritysoston hankkimalla lisää omaa 
pääomaa, VAC voi toteuttaa osakeannin joko VAC:n osakkeenomistajien etuoikeuksien mukaisesti tai niistä poiketen. 
VAC voi myös nostaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tai oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen 
ominaisuuksia yhdisteleviä rahoitusinstrumentteja Yritysoston rahoittamiseksi. VAC:n osakkeenomistajat valtuuttivat 
13.6.2021 VAC:n hallituksen päättämään enintään 900 000 C-osakkeen annista ja/tai C-osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta, minkä lisäksi VAC:n hallitus aikoo hakea valtuutusta uusien Osakkeiden liikkeeseen 
laskemiseksi tulevissa yhtiökokouksissa Yritysoston toteutumiseen asti, jotta hallituksella on joustoa Yritysoston 
rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi VAC:n sijoitusstrategian mukaisella tavalla. Jos vähintään osa Yritysoston vastikkeesta 
koostuu uusista liikkeeseen lasketuista Osakkeista, VAC:n omistusrakenne muuttuu. Viralan tarkoitus on kuitenkin jatkaa 
VAC:n merkittävänä omistajana myös Yritysoston toteutumisen jälkeen. 

Koska VAC tavoittelee Yritysoston toteuttamista ensisijaisesti osakevastikkeella, on mahdollista, että yhdistyneellä 
yhtiöllä tulee olemaan VAC:n lisäksi myös muita merkittäviä omistajia, mukaan lukien muu suurin omistaja kuin VAC. 
Lisäksi on mahdollista, että VAC voi listattuna yhtiönä saada uuden suurimman omistajan myös ennen Yritysoston 
toteuttamista, tapauksissa, joissa Virala ei ole VAC:n enemmistöomistaja tai jos Virala luopuu omistuksestaan VAC:n ja 
Viralan välisen transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista solmitun sopimuksen päättyessä 
ennenaikaisesti, jolloin myös luovutusrajoitusjakso päättyy (lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Merkittävät 
sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista 
palveluista” ja kohdassa ”Riskitekijät – Osakkeisiin liittyvät riskit – Osakkeen hinta voi laskea, jos Virala tai muut 
merkittävät osakkeenomistajat myyvät Osakkeensa tai niiden odotetaan myyvän Osakkeensa”). Mikäli VAC jäisi 
vähemmistöomistajaksi Yritysoston jälkeiseen yhdistyneeseen yhtiöön, VAC edistäisi yhdistyneen yhtiön kehittämistä 
samalla strategialla kuin enemmistöosuudellakin, eli yhteistyössä yhtiön johdon ja muiden omistajien kanssa. Koska VAC 
tavoittelee vähintään merkittävää vähemmistöosuutta yhdistyneessä yhtiössä, sillä tulee joka tapauksessa olemaan 
huomattava vaikutusvalta yhdistyneessä yhtiössä. Katso myös kohta ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan ja 
liiketoimintamalliin liittyvät riskit – Kohdeyhtiön hankinnan oikeudellinen rakenne ei ole tällä hetkellä tiedossa, ja Yhtiö 
voi valita lukuisista erilaisista rakenteista, jotka vaikuttavat Yritysoston toteuttamiseen ja joista aiheutuu 
osakkeenomistajille erilaisia seurauksia”. 
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Valmistautuminen listalleottoprosessiin ja listalleottoprosessin eteneminen  

Kun Yritysostosta on tehty sopimus, VAC aloittaa Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin yhdistyneen yhtiön 
listaamiseksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. VAC pyrkii 
saattamaan listalleottoprosessin loppuun ilman tarpeetonta viivytystä, jotta Yritysoston allekirjoituspäivän ja 
toteutumispäivän välinen aika lyhenee. VAC:n tavoitteena on, että listautumisvalmiuden arviointi on tehty valmiiksi, kun 
Yritysostosopimus solmitaan, jotta on olemassa selkeä suunnitelma listautumisvaatimusten täyttämiseksi, jota voidaan 
toteuttaa heti Yritysostoa koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen ennen kuin Nasdaq Helsingin listalleottoprosessi 
aloitetaan.  

Nasdaq Helsingin listautumisvaatimukset muodostavat olennaisen osan VAC:n sijoitus- ja arviointiprosessia, jonka 
aikana VAC arvioi, pystyvätkö mahdolliset kohdeyhtiöt täyttämään listautumisvaatimukset kohtuullisen ajan kuluessa. 
Mahdollisen kohdeyhtiön on täytettävä Yritysostoa koskevan prosessin aikana voimassa olevat Nasdaq Helsingin 
pörssilistan tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikan perusvaatimukset. VAC suorittaa kohdeyhtiöiden 
analyysin yhteydessä niin sanotun listautumisvalmiuden arvioinnin tunnistaakseen ne mahdolliset puutteet, jotka täytyy 
korjata listautumisvaatimusten täyttämiseksi. Ennen Yritysoston toteuttamista tehtävä kohdeyhtiöiden arviointi on 
tarkoitus tehdä siten, että tämän arvioinnin tuloksia voidaan mahdollisin täydennyksin hyödyntää myöhemmässä 
listalleottoprosessissa. Tavoite Yritysostoa koskevan sopimuksen solmimisen ajankohtana on, että soveltuvien 
listalleottamisen edellytysten arviointi on tehty ja listautumisvaatimuksien täyttämisestä on luotu selkeä suunnitelma, joka 
voidaan toteuttaa heti Yritysostosopimuksen tekemisen jälkeen ennen kuin Nasdaq Helsingin listalleottoprosessi 
aloitetaan. 

Yritysoston jälkeen 

Kun Yritysosto on toteutettu onnistuneesti, Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta voi tehdä ehdotuksen uudesta 
yhdistyneen yhtiön hallituksen kokoonpanosta, jos tämän arvioidaan olevan yhdistyneen yhtiön parhaan edun mukaista. 
VAC saattaa tehdä muutoksia myös kohdeyhtiön operatiivisen johdon kokoonpanoon Yritysoston toteuttamisen jälkeen. 

VAC:n suurimpana omistajana Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-osakkeisiin kohdistuu suunnitellun 
Listautumisen jälkeen kolmen (3) vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso, jonka aikana Virala ei saa myydä omistamiaan 
C-osakkeita, ellei VAC:n hallitus perustellusta syystä anna siirrolle kirjallista lupaa tai VAC:n ja Viralan välistä 
transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista solmittua sopimusta irtisanota ennenaikaisesti 
(lisätietoja on esitetty kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-osakkeita koskevat 
luovutusrajoitukset”), ja sen tarkoituksena on pysyä yhdistyneen yhtiön merkittävänä osakkeenomistajana, jolla on 
aktiivinen rooli yhdistyneen yhtiön kehittämisessä kolmen (3) vuoden rajoitetun jakson jälkeenkin.  

Osinkopolitiikka 

Hallitus on vahvistanut Yhtiön osinkopolitiikan. Tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevan osinkopolitiikkansa 
mukaan VAC aikoo jakaa osinkoa aikaisintaan 12 kuukautta Yritysoston toteuttamisen jälkeen. Tulevissa 
osingonjakoehdotuksissa, jotka tehdään sen jälkeen, kun Yhtiö on hankkinut kohdeyhtiön tai kohdeyhtiön liiketoiminnan, 
otetaan huomioon Yhtiön odotettu tuleva liiketoiminnan tuotto, taloudellinen asema, rahavirrat, sijoitukset, 
kasvunäkymät, pääoman kohdentamista koskeva strategia ja muut tekijät, ja ehdotuksiin vaikuttaa täten hankitun 
liiketoiminnan tilanne ja markkinaolosuhteet sekä muut Yhtiön vaikutuspiirin ulkopuolella olevat tekijät. Yhtiö ei ole 
vielä maksanut yhtään osinkoa. Yhtiön osinkopolitiikka ei rajoita Yhtiön edellytyksiä päättää mahdollisesta muusta 
varojenjaosta. 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella, minkä lisäksi varsinaisessa 
yhtiökokouksessa voidaan vaatia Osakeyhtiölain 13 luvun mukaista vähemmistöosinkoa. Osinkoa voidaan maksaa vasta 
sen jälkeen, kun yhtiökokous on vahvistanut Yhtiön tilinpäätöksen. Yhtiökokous voi päätöksellä, jossa määrätään 
jaettavien varojen enimmäismäärä, myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonjaosta tai varojen jakamisesta vapaan 
oman pääoman rahastosta. Miltään tietyltä tilikaudelta maksettavien osinkojen määrästä ei voida antaa takeita, eikä voida 
taata, että Yhtiö ylipäänsä jakaa osinkoja tulevaisuudessa. VAC:n tietyltä tilikaudelta maksamat osingot eivät ole 
indikaatio kyseisen tilikauden jälkeisiltä tilikausilta maksettavista osingoista. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia 
kuvataan kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muu varojenjako”. 

Taloudelliset tavoitteet 

VAC ei ole toistaiseksi asettanut taloudellisia tavoitteita, vaan sen ainoana tavoitteena on toteuttaa Yritysosto ja listata 
hankittu yhtiö VAC:n kautta Nasdaq Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. 
Yritysoston ja listautumisprosessin jälkeen VAC aikoo esitellä uudet taloudelliset tavoitteet hankitun liiketoiminnan ja 
siihen liittyvien olosuhteiden perusteella. 
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Merkittävät sopimukset 

VAC:n ja Viralan väliset sopimukset 

VAC on solminut Viralan kanssa kolme sopimusta: sopimus transaktioihin liittyvien palveluiden, johtohenkilöiden 
palveluiden, taloushallintopalveluiden ja tiettyjen muiden VAC:n hallinnon järjestämiseen liittyvien palveluiden 
toimittamisesta, sopimus toimitusjohtajapalveluista sekä sopimus lisensseistä VAC:n ja Viralan tavaramerkkejä koskien. 
Näistä sopimuksista kahden ensimmäisen kokonaiskorvaus on 41 000 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi Viralalla on 
oikeus laskuttaa VAC:lta palveluiden tuottamiseen liittyvät kulut ja kustannukset. 

Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista 

VAC solmi Viralan kanssa 2.6.2021 sopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu, itse tai alihankkijoidensa kautta, 
toimittamaan VAC:lle transaktioihin liittyviä palveluita, johtohenkilöiden palveluita, taloushallintopalveluita ja tiettyjä 
muita VAC:n hallinnon järjestämiseen liittyviä palveluita. Transaktioita koskevat palvelut koskevat mahdollisten 
kohdeyhtiöiden tunnistamista ja arviointia sekä mahdollisiin Yritysostoihin liittyvää neuvontaa tarjouksien tekemisessä, 
strategioissa, arvonmäärityksissä ja neuvotteluissa. Sopimuksen mukaan Virala tarjoaa VAC:lle etuoikeuden koskien 
uusia sijoitusmahdollisuuksia, tarkoittaen sitä, että mikäli Viralan tai sen konserniyhtiön tietoon tulee uusia VAC:n 
sijoitusstrategiaan sopivia sijoitusmahdollisuuksia, joiden yritysarvo on yli 50 miljoonaa euroa, tulee Viralan ensin 
ilmoittaa VAC:lle tällaisesta sijoitusmahdollisuudesta. Virala toimittaa VAC:lle lisäksi taloushallinnon palveluita. Virala 
myös koordinoi VAC:n puolesta tarvittavien lisäpalvelujen hankintaa ja toimittamista kolmannelta taholta. Tällaiset 
kolmannen tahon toimittamat palvelut voivat koskea muun muassa oikeudellista neuvontaa, sijoittajasuhteita ja viestintää, 
sekä IT-järjestelmien, tietoturvan, ja tietosuojan järjestämistä. Virala voi tarjota VAC:lle myös muita kuin tässä mainittuja 
palveluita osapuolten sopiessa siitä erikseen.  

Virala on sopimuksen mukaan lisäksi sitoutunut tuottamaan VAC:lle johtohenkilöiden palveluita. Sopimuksen mukaan 
Virala tarjoaa talousjohtajansa Mia Alholmin käytettäväksi VAC:n talousjohtajan tehtävään. Viralalla ei ole oikeutta 
korvata Alholmia toisella henkilöllä ilman VAC:n kirjallista suostumusta. Talousjohtajan lisäksi Virala ja VAC voivat 
sopia erikseen tapauskohtaisesti myös muista johdon konsultointipalveluista VAC:lle. Sopimuksen mukaan Virala tuottaa 
talousjohtajan palvelut omista toimitiloistaan käsin, ja sopimus sallii VAC:n käyttää Viralan toimitiloja. 

Sopimuksen mukaisten palvelujen tuottamiseksi Viralan johdon, työntekijöiden, alihankkijoiden ja neuvonantajien on 
varattava riittävä aika ja työpanos, jotka tarvitaan palveluiden tuottamiseksi tyydyttävällä tavalla. Sopimuksen mukaiset 
palvelut on tuotettava sillä huolellisuudella sekä ammattimaisuudella, jota toimialalla yleisesti hyväksyttyjen standardien 
ja listatulta yhtiöltä vaadittujen käytäntöjen puitteissa voidaan odottaa.  

Virala on oikeutettu saamaan 33 500 euron (ALV 0 prosenttia) kuukausittaisen korvauksen tarjotuista palveluista. 
Korvausta voidaan tarkistaa neljännesvuosittain muuttuneita kustannuksia vastaavasti. VAC on myös sopimuksen 
mukaan sitoutunut muun muassa hyvittämään tietyt Viralalle aiheutuneet kulut ja korvaukset. 

Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes on kulunut kolme vuotta C-osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä 
Nasdaq Helsingissä tai kunnes VAC toteuttaa Yritysoston, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi. Molemmilla 
osapuolilla on oikeus päättää sopimus toisen osapuolen olennaisen rikkomuksen perusteella, jota ei ole korjattu tiettynä 
aikana rikkomuksesta ilmoittamisesta, missä tapauksessa myös Viralan C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset 
päättyvät (lisätietoja luovutusrajoituksia koskevasta sopimuksesta on esitetty jäljempänä kohdassa ”– C-osakkeita 
koskevat luovutusrajoitukset”). 

Palvelusopimus koskien VAC:n toimitusjohtajaa 

VAC solmi Viralan kanssa 2.6.2021 palvelusopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu tarjoamaan VAC:lle 
varatoimitusjohtajansa Johannes Schulmanin käytettäväksi VAC:n toimitusjohtajan tehtävään. Sopimuksen mukaan 
toimitusjohtajan on varattava riittävä aika ja työpanos, jotka tarvitaan palveluiden tuottamiseksi tyydyttävällä tavalla. 
Sopimuksen mukaiset palvelut on tuotettava sillä huolellisuudella sekä ammattimaisuudella, jota toimialalla yleisesti 
hyväksyttyjen standardien ja listatulta yhtiöltä vaadittujen käytäntöjen puitteissa voidaan odottaa. Viralalla ei ole oikeutta 
korvata Schulmania toisella henkilöllä ilman VAC:n kirjallista suostumusta. Sopimuksen mukaan Virala tuottaa 
toimitusjohtajan palvelut omista toimitiloistaan käsin, ja sopimus sallii VAC:n käyttää Viralan toimitiloja. 

Virala on oikeutettu saamaan 7 500 euron (ALV 0 prosenttia) kuukausittaisen korvauksen tarjotuista palveluista. 
Korvausta voidaan tarkistaa neljännesvuosittain muuttuneita kustannuksia vastaavasti. VAC on myös sopimuksen 
mukaan sitoutunut muun muassa hyvittämään tietyt Viralalle ja toimitusjohtajalle aiheutuneet kulut ja korvaukset. 

Sopimus on voimassa siihen asti, kunnes on kulunut kolme vuotta C-osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä 
Nasdaq Helsingissä tai kunnes VAC toteuttaa Yritysoston, sen mukaan kumpi päivämääristä on aiempi. Molemmilla 
osapuolilla on oikeus päättää sopimus toisen osapuolen olennaisen rikkomuksen perusteella, jota ei ole korjattu tiettynä 
aikana rikkomuksesta ilmoittamisesta. Mikäli Schulman eroaa tehtävästään, Virala on velvollinen ehdottamaan VAC:lle 
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uutta toimitusjohtajaa niin pian kuin mahdollista. Mikäli VAC:n hallitus haluaa korvata toimitusjohtajan tai ei hyväksy 
Viralan edellä mainitulla tavalla ehdottamaa uutta toimitusjohtajaa, Virala voi irtisanoa sopimuksen. 

Viralan tavaramerkkejä koskeva lisenssisopimus 

VAC ja Virala solmivat 2.6.2021 sopimuksen, jonka mukaan VAC saa ilmaisen, ei-yksinomaisen ja ei siirrettävissä 
olevan oikeuden rekisteröidä ja käyttää yhtiön toiminimiä, tavaramerkkejä ja verkkotunnuksia, jotka sisältävät 
toiminimen ”Virala” ja ”VAC a Virala Acquisition Company” (jäljempänä ”Lisenssisopimus”). Virala-toiminimeä saa 
kuitenkin käyttää vain yhdessä VAC:n toiminimen kanssa. Virala ei ole toistaiseksi rekisteröinyt VAC-tavaramerkkiä, ja 
VAC:lla on tavaramerkkiin oikeus vain Lisenssisopimuksen mukaisesti.  

Lisenssisopimus on voimassa siihen asti, kunnes on kulunut kolme vuotta C-osakkeiden ensimmäisestä 
kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä, kunnes VAC toteuttaa Yritysoston, tai kunnes Sopimus transaktioihin 
liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista päättyy, sen mukaan mikä päivämääristä on aiempi. Molemmilla 
osapuolilla on myös oikeus päättää Lisenssisopimus toisen osapuolen olennaisen rikkomuksen perusteella, jota ei ole 
korjattu tiettynä aikana rikkomuksesta ilmoittamisesta. Lisenssisopimuksen päättymisen jälkeen VAC:n tulee niin pian 
kuin käytännössä mahdollista poistaa rekisteristä kaikki yhtiöiden nimet ja verkkotunnukset, jotka sisältävät tuotemerkit 
Virala ja VAC ja lopettaa näiden tuotemerkkien käyttö samassa yhteydessä. 

C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset 

Perustajaosakas Virala on sopinut Yhtiön kanssa, ettei Virala kolmen (3) vuoden ajan suunnitellusta Listautumisesta (eli 
arviolta 29.6.2024), ilman Yhtiön hallituksen perustellusta syystä antamaa kirjallista lupaa myy, sitoudu myymään, myy 
optiota tai oikeutta ostaa, anna optiota ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta suoraan tai välillisesti Listautumisannissa 
merkitsemiään C-osakkeita. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta Virala-konsernin sisäisiin siirtoihin, Viralan 
Listautumisannissa merkitsemien C-osakkeiden panttaamiseen ja tiettyihin muihin tilanteisiin, mukaan lukien Yhtiötä 
koskevaan julkiseen ostotarjoukseen tai kaikille osakkeenomistajille suunnattuun osakkeiden takaisinostoon. Rajoitus ei 
myöskään millään tavalla rajoita Viralan oikeutta käyttää F-sarjan osakkeisiin liittyviä oikeuksiaan muuntaa F-sarjan 
osakkeita C-osakkeiksi. VAC:n tai Viralan päättäessä edellä kuvatun sopimuksen transaktioihin liittyvistä palveluista ja 
tietyistä muista palveluista, C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset päättyvät. 

Lisäksi Jaakko Eskola, Makai Holding Oy (Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö) ja Seico Investments Oy (Kai Seikun 
määräysvaltayhtiö) ovat sopineet Yhtiön kanssa, etteivät he myy, panttaa, sitoudu myymään, lainaa tai muutoin siirrä tai 
luovuta 10.5.2021 merkitsemiään C-osakkeita ennen kuin kolme (3) vuotta on kulunut Listautumisesta ilman Yhtiön 
hallituksen ja Viralan suostumusta. 

Sopimus suljetuista pankkitileistä 

VAC on avannut tilin sekä Nordealla että SEB:llä tiettyjen Listautumisannista saatavien varojen tallettamista varten. 
Koska Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan vähintään 90 prosenttia Listautumisannin bruttovaroista tulee tallettaa 
liikkeeseenlaskijasta riippumattoman rahoituslaitosten ylläpitämille suljetuille pankkitileille Yritysoston toteutumiseen 
saakka, VAC tekee ennen Listautumisannin toteuttamista sopimuksen Nordean, SEB:n ja Nordic Trustee Oy:n (”Nordic 
Trustee”) kanssa pankkitilien sulkemisesta ja siitä, millä perusteilla sulku voidaan poistaa ja varat vapauttaa VAC:lle 
(”Sulkusopimus”), minkä johdosta VAC:lla ei tule olemaan vapaata käyttöoikeutta suljetuille tileille talletettuihin 
varoihin ennen kuin tietyt edellytykset ovat täyttyneet. Nordic Trustee toimii VAC:n nimeämänä suljettuja pankkitilejä 
koskevana asiamiehenä, jonka tehtävät määräytyvät Sulkusopimuksen mukaisesti. Yhtiö toimittaa Nordic Trusteelle 
Sulkusopimuksen mukaiset ilmoitukset koskien suljettujen tilien varojen vapauttamista VAC:lle tiettyjen edellytysten 
täyttyessä. Nordic Trustee ohjeistaa Nordeaa ja SEB:a suljetuilla tileillä olevien varojen vapauttamisesta VAC:lle 
Sulkusopimuksen mukaisesti.  

Sulkusopimuksen mukaan suljetuilla tileillä olevat varat vapautetaan VAC:lle Yritysoston rahoittamista varten tai 
muutoin (mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöissä ja Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettuja C-osakkeiden lunastuksia 
varten ja mahdollisia muita varojenjakoja osakkeenomistajille varten), kun Yhtiön hallituksen Yhtiöstä riippumattomien 
jäsenten enemmistö ja annettujen äänten enemmistö Yhtiön yhtiökokouksessa on hyväksynyt Yritysoston sekä Nasdaq 
Helsinki on vahvistanut Yhtiön täyttävän Yritysoston toteuttamisen jälkeen Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaiset 
listalleottamisen edellytykset. Lisäksi suljettujen tilien varat vapautetaan kokonaan tai osittain VAC:lle ulosottokelpoisen 
saatavan maksamista varten tai, jos yhtiökokous päättää VAC:n asettamisesta selvitystilaan, tai VAC asetetaan 
konkurssiin toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksellä. Tilanteessa, jossa Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden 
kuluessa Listautumisesta ja Yhtiön hallituksen koollekutsuma yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, 
suljettujen pankkitilien varat vapautetaan VAC:lle. Lisäksi, jos Yhtiön yhtiökokous päättää Yhtiön jakautumisesta ja kun 
tällaisen jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin sekä Nasdaq Helsinki on vahvistanut soveltuvin 
osin Yhtiön ja/tai vastaanottavan yhtiön tai yhtiöiden täyttävän soveltuvat listalleottoedellytykset, suljetuilla tileillä olevat 
varat tai osa varoista vapautetaan jakautumissuunnitelmassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Mikäli Nasdaq Helsinki 
on muutoin hyväksynyt varojen vapauttamisen, suljetuilla pankkitileillä olevat varat vapautetaan VAC:lle tämän 
mukaisesti.  
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Suljetuille tileille talletetuista varoista vähennetään suljettujen tilien kustannukset, mukaan lukien mahdollinen 
negatiivinen korko ja tilille mahdollisesti maksettavasta korosta aiheutuvat verot. Yhtiöllä on Sulkusopimuksen mukaan 
oikeus milloin tahansa pyytää suljettujen pankkitilien asiamieheltä, että suljettujen tilien varat siirretään toiselle suljetulle 
tilille tai että mikä tahansa suljettujen tilien pankeista voidaan vaihtaa toiseen hyvämaineiseen pohjoismaiseen pankkiin 
tai rahoituslaitokseen. Sulkusopimuksen mukaan suljettujen pankkitilien asiamiehellä ei ole velvollisuutta arvioida 
suljettujen tilien varojen vapautuksiin liittyvien Yhtiön ilmoitusten oikeellisuutta tai virheellisyyttä tai sisältöä ja sillä on 
oikeus luottaa Yhtiön tekemissä ilmoituksissa oleviin vakuutuksiin, mutta asiamiehellä on oikeus pyytää lisätietoja tai 
vahvistuksia Yhtiöltä. Suljettujen tilien pankit vapauttavat suljettujen tilien varat asiamiehen niille antamien ohjeiden 
mukaisesti ja niillä ei ole velvollisuutta arvioida varojen vapautusta koskevien ilmoitusten pätevyyttä. Sulkusopimuksessa 
on sovittu suljettujen tilien asiamiehen ja pankkien vastuunrajoituksista. 

Immateriaalioikeudet 

VAC:n Viralalta lisensoima oikeus käyttää yhtiön nimiä ja verkkotunnuksia, jotka sisältävät toiminimen Virala, on Yhtiön 
keskeisiä immateriaalioikeuksia. Yhtiö ei omista patentteja, hyödyllisyysmalleja tai rekisteröityjä mallioikeuksia. Lukuun 
ottamatta Yhtiön tavaramerkkiä ja verkkotunnusta Yhtiön liiketoiminta ei ole riippuvainen yksittäisistä 
immateriaalioikeuksista. Yhtiö pyrkii kuitenkin aktiivisesti suojaamaan keskeiset immateriaalioikeutensa esimerkiksi 
rekisteröimällä tavaramerkkejä tarvittaessa. Lisäksi Yhtiö pyrkii suojaamaan liikesalaisuudet, tekniset tiedot sekä 
osaamisen salassapitosopimuksilla ja -sitoumuksilla ja muilla järjestelyillä. 

Organisaatio 

VAC:n organisaatio koostuu VAC:n hallituksesta ja johdosta. Yhtiöllä ei ole omia työsuhteisia työntekijöitä, vaan johdon 
palvelut tuotetaan VAC:lle palvelusopimusten perusteella. Lisätietoja on esitetty edellä kohdassa ”– Merkittävät 
sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset”. 

Lisäksi Virala tarjoaa VAC:lle tiettyjä keskeisiä palveluja. Tämän katsotaan olevan kustannustehokas rakenne Yhtiön 
etsiessä hankittavaa kohdeyhtiötä. Lisätietoja on esitetty edellä kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan 
väliset sopimukset”. 

VAC:n organisaatio järjestetään siten, että se pystyy tarvittaessa tuottamaan hallinnointipalveluita tytäryhtiöilleen, jotka 
jatkavat hankittua liiketoimintaa tai vaihtoehtoisesti se jatkaa itse hankitun liiketoiminnan harjoittamista. 

Johtoryhmä 

VAC:n johtoryhmä koostuu seuraavista henkilöistä: 

 Johannes Schulman, Viralan varatoimitusjohtaja, joka toimii VAC:n toimitusjohtajana palvelusopimuksella; ja 

 Mia Alholm, Viralan talousjohtaja, joka toimii VAC:n talousjohtajana palvelusopimuksella. 

Alexander Ehrnrooth, VAC:n hallituksen puheenjohtaja, osallistuu johtoryhmän työhön aktiivisesti hallituksen 
puheenjohtajan tehtävän lisäksi. Lisäksi VAC:n johtoa avustavat VAC:n hallituksen sihteerinä toimiva Yhtiön 
ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja sekä johdon assistentti. 

Johdon ensisijainen tehtävä on varmistaa, että VAC noudattaa kaikkia listatuille yhtiöille asetettuja määräyksiä ja johtaa 
VAC:n sijoitustoimintaa VAC:n sijoituskomitean kautta. Hallitus tekee kaikki päätökset koskien sijoitusten ehdottamista 
yhtiökokoukselle. Tarkoitus on, että Yritysoston jälkeen kohdeyhtiön johto korvaa nykyisen johdon kokonaan tai osittain, 
tehden myös tarpeellisiksi katsotut mahdolliset lisäykset johtoon. Esimerkiksi osa Viralan hallituksesta, johdosta ja/tai 
muusta henkilöstöstä saattaa jatkaa yhdistyneen yhtiön palveluksessa Yritysoston jälkeen. 

Sijoituskomitea 

VAC:lla on sijoituskomitea, joka johtaa kohdeyhtiöiden tunnistamis- ja analysointiprosessia. Sijoituskomiteaan kuuluvat 
VAC:n hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja, ja sitä avustaa johdon assistentti. Sijoituskomitean 
suunnitellaan kokoontuvan lähtökohtaisesti viikoittain, ja VAC:n hallituksen sekä tarvittaessa Yhtiön ulkopuolisen 
oikeudellisen neuvonantajan suunnitellaan olevan läsnä kokouksissa arviolta joka toinen viikko.  

Lisäksi Virala auttaa VAC:ia mahdollisten hankittavien kohdeyhtiöiden tunnistamisessa ja analysoinnissa sekä 
Yritysostoprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa osapuolten välillä tehdyn transaktioihin liittyviä palveluita ja tiettyjä 
muita palveluita koskevan sopimuksen mukaisesti (lisätietoja on esitetty edellä kohdassa ”– Merkittävät sopimukset – 
VAC:n ja Viralan väliset sopimukset” ). 

VAC:lla ja Viralalla on laaja kokemus sijoitusten hallinnoinnista ja liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta, minkä 
lisäksi VAC:n ja Viralan johtohenkilöillä sekä hallituksien jäsenillä on useita hallituspaikkoja niin listatuissa kuin 
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listaamattomissakin yhtiöissä. Virala voi myös käyttää ulkopuolisia neuvonantajia, konsultteja, kontakteja ja muita 
kolmansia osapuolia avustamaan Viralaa ja VAC:ia sijoitusprosessissa.  

Hallitus 

VAC:n Yritysostoa koskevan prosessin kannalta VAC:n hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu VAC:n 
sijoituskomitean tukeminen ja ehdottamien mahdollisten kohdeyhtiöiden arviointi ja Yritysostoa koskevan sopimuksen 
allekirjoittaminen valitun kohdeyhtiön kanssa sekä Yritysoston esittäminen VAC:n yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. 
Hallitus myös valvoo VAC:n sijoituskomitean toimintaa sekä Yritysostoa koskevan prosessin etenemistä osallistumalla 
säännöllisesti sijoituskomitean kokouksiin. 

Tämän Esitteen päivämääränä VAC:n hallituksessa on neljä jäsentä. Lisätietoja hallituksesta ja sen jäsenistä on esitetty 
kohdassa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Hallitus”. 

Vakuutukset 

VAC:n johto uskoo, että Yhtiön toiminta ja varat on vakuutettu kaikkien Yhtiötä koskevien lainsäädäntöön ja sopimuksiin 
perustuvien vaatimusten mukaisesti. Yhtiö ei voi kuitenkaan taata, että sen vakuutusturva riittää kattamaan kaikki Yhtiön 
toimintaan liittyvät riskit. Yhtiö kuuluu tämän Esitteen päivämääränä Virala-konsernin hallinnon vastuuvakuutusturvan 
piiriin. Tämä vakuutusturva päättyy, kun Viralan omistus Yhtiöstä alittaa 50 prosenttia. Yhtiö on lisäksi tehnyt  johdon 
vastuuvakuutusta koskevan sopimuksen. 

Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt 

Tämän Esitteen päivämääränä VAC ei ole eikä se ole ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana osallisena missään 
merkittävässä hallintomenettelyssä, oikeudenkäynnissä tai välimiesmenettelyssä, joilla voisi olla tai on ollut merkittävä 
vaikutus Yhtiön taloudelliseen asemaan tai kannattavuuteen, eikä Yhtiö ole tietoinen minkään tällaisen menettelyn vireillä 
olosta tai uhasta. 
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VIRALAN KUVAUS 

Tietoa Viralasta 

Virala on suomalainen vuonna 1977 perustettu perinteikäs teollinen omistajayhtiö, joka yhdessä konserniyhtiöidensä 
kanssa hallinnoi globaalia sijoitusportfoliota. Virala-konserniin kuuluu perheomisteisia ja yhteisomisteisia yksityisiä 
yhtiöitä ja julkisen kaupankäynnin kohteena olevia yhtiöitä, joissa Virala-konsernilla on merkittävä omistusosuus, sekä 
pääomasijoitusrahastoja, joissa Virala toimii aktiivisena omistajana ja joista se omistaa merkittäviä osuuksia. Virala-
konsernin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkuusyhtiöiden liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa tilikaudella 
2020. Viralalla on todistetusti kyky luoda lisäarvoa omistamilleen yhtiöille, jotka toimivat useilla eri toimialoilla ja 
liiketoimintamalleilla. Aikavälillä 2014–2020 Virala-konserni on saavuttanut keskimäärin 24,7 prosentin vuotuisen oman 
pääoman tuoton33 noudattamalla omia omistusperiaatteitaan, joita ovat pitkäaikainen ja aktiivinen omistajuus. Virala-
konsernin nettotulos oli tilikaudella 2020 124 miljoonaa euroa ja tammi-maaliskuussa 2021 56,8 miljoonaa euroa.  

Viralalle on kertynyt kattavaa kokemusta sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden omistamisesta sekä 
erityisosaamista niiden kehittämisestä aktiivisen omistusstrategiansa kautta. Keskeisiä esimerkkejä Virala-konsernin 
omistamista ja kehittämistä yhtiöistä yhdessä muiden pääomistajien kanssa ovat muun muassa Fiskars Oyj Abp, YIT Oyj, 
Ahlstrom-Munksjö Oyj ja Oral Hammaslääkärit Oyj. Viralalla on myös pitkä kokemus osallistumisesta useisiin korkean 
profiilin yritysjärjestelyjen suunnitteluun ja toteutukseen sekä suoraan että välillisesti sen tytäryhtiöiden kautta. Kyseiset 
yritysjärjestelyt ovat liittyneet sekä Virala-konsernin nykyisiin että entisiin portfolioyhtiöihin, mukaan lukien Ahlstrom-
Munksjö Oyj:n kaikkia osakkeita koskenut käteisostotarjous vuonna 2020, Oral Hammaslääkärit Oyj:n hankinta CapMan 
Oyj:n toimesta vuonna 2014 sekä Viralan tytäryhtiön sijoitus Enersense International Oyj:hin vuonna 2021. 

Viralan tavoitteena on VAC:n avulla tuoda markkinoille uusi keskisuuri yrityskauppavaihtoehto, johon sekä 
institutionaaliset sijoittajat että yksityissijoittajat voivat sijoittaa ja joka samalla täydentää Virala-konsernin nykyisin 
omistamia pörssiyhtiöitä keskisuurella pörssiyhtiöllä, jolla on hyvää kasvu- ja kannattavuuspotentiaalia, jota Virala voi 
aktiivisesti kehittää yhteistyössä kohdeyhtiön johdon ja muiden omistajien kanssa. 

Omistusfilosofia 

Viralan omistusfilosofian perustana on pitkän aikavälin sitoutuminen omistamiinsa yhtiöihin ja niiden aktiiviseen 
kehittämiseen yhdessä yhtiöiden johdon ja muiden omistajien kanssa. Virala on tottunut ottamaan merkittävän omistajan 
roolin sen omistamissa yhtiöissä edistääkseen Viralan visiota omistamiensa yhtiöiden strategisista tarpeista parhaalla 
mahdollisella tavalla. Virala on ketterä ja yrittäjähenkinen yritysten kehittäjä, ja sillä on kevyt organisaatiorakenne, joka 
mahdollistaa nopean ja tarkoituksenmukaisen reagoinnin kasvumahdollisuuksiin. 

Suomalaisomisteisena perheyrityksenä Virala keskittyy luomaan uutta arvoa sen omistamille yhtiöille pitkän aikavälin 
strategisen kehityksen kautta liiketoimintalähtöisellä ajattelutavalla. Virala uskoo aktiiviseen ja käytännönläheiseen 
lähestymistapaan, jossa sen omistamien yhtiöiden arvon positiivinen kehitys on hyvin suunniteltujen toimien ja strategian 
luonnollinen seuraus. Viralan pitkän aikavälin pörssiyhtiöomistusten omistusaika on ollut keskimäärin yli 10 vuotta 
vuodesta 2000 alkaen. Omistuskautensa aikana Virala käynnistää yhtiöissä aktiivisia strategisia ja operatiivisia toimia 
kehittääkseen yhtiöitä arvoa lisäävällä tavalla. Nämä toimet vaihtelevat riippuen kunkin yhtiön profiilista ja olosuhteista. 
Lisäksi Viralalla on myös kokemusta arvoa luovien strategisten transaktioiden ja muiden yritysten uudelleenjärjestelyjen 
suunnittelusta ja toteutuksesta tapauksissa, joissa ne edistävät kyseisen yhtiön ja sen osakkeenomistajien pitkän aikavälin 
etuja optimaalisella tavalla. 

Olennaisena osana Viralan omistusfilosofiassa ovat myös sen keskeiset arvot, eli luotettavuus, rehellisyys ja kunnioitus. 
Virala on luotettava ja rehellinen yhteistyökumppani, joka pitää lupauksensa ja toimii aina rehellisesti kaikissa 
toimeksiannoissaan. Virala arvostaa jokaisen yksilön ainutlaatuista osaamista ja kunnioittaa erilaisia elämäntapoja ja 
työskentelytapoja. Virala kunnioittaa muita ihmisiä, omaa työtään ja asiakkaitaan kaikessa toiminnassaan ja kohtelee 
ihmisiä yhdenvertaisesti alkuperään, sukupuoleen, kokoon, ikään ja kotimaahan katsomatta. Lisäksi Virala noudattaa 
kestävyysstrategiaa, joka keskittyy positiiviseen kestävyysvaikutukseen, jonka Virala voi luoda kehittämällä omistamiaan 
yhtiöitä. Kestävyyskriteerit, joita vasten kestävyysvaikusta mitataan, riippuvat yhtiön profiilista ja toimialasta, ja niitä 
arvioidaan erikseen tapauskohtaisesti. 

Viralan intressit VAC:ssa 

VAC:n keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu Viralan, VAC:n osakkeenomistajien ja kohdeyhtiön etujen keskinäinen 
yhteensopivuus. Virala on sitoutunut samoilla ehdoilla kuin muut sijoittajat merkitsemään 30 miljoonalla eurolla 
Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa (mikä vastaa noin 33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen 
jälkeen, olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) tai 35 miljoonalla eurolla, 
mikäli Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000 C-osaketta Lisäosake-erien 

 
33 Tarkasteluaikavälin pituus vastaa Viralan F-sarjan osakkeiden muunto-oikeuden seitsemän vuoden enimmäiskestoa. 
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tarjoamisen myötä (jolloin Viralan osuus C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on noin 30,4 prosenttia, 
jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisenä). Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-osakkeisiin kohdistuu 
Listautumisen jälkeen kolmen (3) vuoden pituinen luovutusrajoitusjakso, jonka aikana Virala ei saa myydä omistamiaan 
C-osakkeita (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset 
sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”), ja se aikoo pysyä merkittävänä omistajana Yritysoston kohteena 
olevassa yhtiössä myös kolmen vuoden luovutusrajoitusjakson päätyttyä. Virala on lisäksi varhaisessa vaiheessa 
merkinnyt 1 565 217 Perustajaosaketta, joista F-sarjan osakkeet oikeuttavat Viralan muuntamaan F-sarjan osakkeita C-
osakkeiksi tietyin edellytyksin aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua Listautumisannin toteuttamisesta, mikäli C-osakkeen 
keskihinta saavuttaa tietyt Yhtiöjärjestyksessä ennalta määritetyt hintarajat (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja 
osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi”). Viralan F-sarjan 
osakkeille saama tuotto perustuu VAC:n C-osakkeen suotuisaan kurssikehitykseen, mikä koituu kaikkien VAC:n 
osakkeenomistajien hyödyksi. VAC uskoo, että edellä mainitussa VAC:n sijoitusrakenteessa Viralalla ja VAC:n muilla 
osakkeenomistajilla on yhteiset intressit, ja kohdeyhtiön liiketoimintaa voidaan kehittää tavalla, joka maksimoi 
osakkeenomistajille tuotettavan arvon pitkällä aikavälillä. Näistä toimista ja VAC:n rakenteeseen liittyvistä seikoista 
huolimatta Viralan intressit eivät välttämättä aina ole yhteneviä Yhtiön tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien 
kanssa (katso esimerkiksi ”Yhtiön liiketoiminta – Keskeiset vahvuudet – Läpinäkyvä rakenne, jossa Viralalla ja muilla 
osakkeenomistajilla on yhdenmukaiset intressit” ja ”Riskitekijät – Yhtiön liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät 
riskit – Viralalla on Listautumisannin jälkeen huomattava vaikutusvalta Yhtiöön ja sen intressit voivat poiketa Yhtiön tai 
muiden osakkeenomistajien intresseistä”). 

Virala omistaa lisäksi Perustajaosakkeisiin kuuluvia E-sarjan osakkeita, joiden tarkoituksena on F-sarjan osakkeiden 
määrän tasapainottaminen siten, että F-sarjan osakkeet edustavat aina enintään 8 prosenttia kaikista Ääniosakkeista 
Listautumisannin jälkeen (kunnes 19,57 miljoonan C-osakkeen ja F-sarjan osakkeen kynnysarvo on saavutettu). 
Listautumisannin kolmanteen vuosipäivään saakka ja sillä edellytyksellä, että Yhtiöllä on ulkona olevia F-sarjan 
osakkeita, E-sarjan osakkeita muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi, jos C-osakkeiden lukumäärä kasvaa 
sellaisen C-osakkeiden annin vuoksi, jossa F-sarjan osakkeiden osakkeenomistajille ei myönnetä merkintäetuoikeuksia. 
Jos toteutetaan suunnattu osakeanti, jonka seurauksena C-osakkeiden lukumäärä kasvaa enintään edellä kuvatun Viralan 
laimennussuojan enimmäismäärään (yhteensä 18,00 miljoonaa ulkona olevaa C-osaketta) asti, E-sarjan osakkeita 
muunnetaan yllä kuvatulla tavalla automaattisesti F-sarjan osakkeiksi C-osakkeiden lukumäärän kasvua vastaavassa 
suhteessa, mikä tarkoittaa, että Viralan ääniosuus laimenee vähemmän kuin muiden osakkeenomistajien. Jos puolestaan 
C-osakkeita lasketaan liikkeeseen suunnatussa osakeannissa enemmän kuin edellä kuvatun Viralan laimennussuojan 
enimmäismäärän (yhteensä 18,00 miljoonaa ulkona olevaa C-osaketta) asti, Viralan ääniosuus laimenee laimennussuojan 
ylittävältä osalta samassa suhteessa kuin muiden osakkeenomistajien. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja 
osakepääoma  – Osakkeenomistajien oikeudet – E-sarjan osakkeiden muuntaminen F-sarjan osakkeiksi”). 

Eturistiriidat 

VAC on tunnistanut, että sen vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa voi ilmetä mahdollisia eturistiriitoja liittyen 
Viralan asemaan VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana. Mahdollisia eturistiriitoja voi aiheuttaa 
esimerkiksi se, että VAC:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä ja että Viralalta ostetaan keskeisiä 
palveluita osana Viralan ja VAC:in välistä sopimusta transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista. 
VAC:n hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei ole 
riippumaton suhteessa Viralaan tai VAC:n johtoon. Viralan taloudellinen intressi voi olla suurempi muissa Virala-
konsernin sijoituksissa kuin VAC:ssa. VAC:n liiketoimintamallissa on pyritty varmistamaan Viralan pitkän ajan 
sitoutuminen Yhtiöön sillä, että Viralan merkitsemiä C-osakkeita koskee luovutusrajoitus (lisätietoja on esitetty kohdassa 
”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-osakkeita koskevat 
luovutusrajoitukset”) ja Viralan varhaisen vaiheen sijoituksena merkitsemiä F-sarjan ja E-sarjan osakkeita koskee 
Yhtiöjärjestyksen määräämät luovutusta koskevat vaihdannanrajoitukset (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön 
liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset sopimukset – C-osakkeita koskevat 
luovutusrajoitukset”) ja että Virala voi Yhtiöjärjestyksen edellytysten mukaisesti vaatia F-sarjan osakkeiden muuntamista 
C-osakkeiksi aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua Listautumisannista.  

Virala on teollinen omistaja, joka harjoittaa konserniyhtiöineen sijoitustoimintaa ja jonka liiketoiminnan tavoitteet ovat 
siten samankaltaiset kuin VAC:n. Samankaltaisista sijoitustoiminnoista johtuvien mahdollisten eturistiriitojen 
välttämiseksi VAC:lla on sopimukseen perustuva etuoikeus Yritysoston toteutumiseen saakka, joka koskee Viralan 
tietoon tulevia uusia VAC:n sijoitusstrategiaan sopivia sijoitusmahdollisuuksia kohdeyhtiöihin, joiden yritysarvo on yli 
50 miljoonaa euroa (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan 
väliset sopimukset – Sopimus transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista”). Mahdollisia 
eturistiriitoihin liittyviä riskejä on pyritty pienentämään myös sillä, että VAC:n ja Viralan välisissä palvelusopimuksissa 
on edellytetty, että sopimuksen nojalla tarjottavat palvelut suoritetaan ammattimaisesti ja huolellisesti listatuissa yhtiöissä 
yleisesti hyväksyttyjen alan standardien ja käytäntöjen mukaisesti, minkä lisäksi VAC:illa on oikeus irtisanoa 
palvelusopimukset Viralan olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi. Kuitenkin Viralan intressit eivät välttämättä aina ole 
yhteneviä Yhtiön tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa ja esimerkiksi Viralan käsitykset mahdollisista 
Yritysoston kohteista, aikataulusta tai toteutustavasta taikka muista seikoista, saattavat poiketa muiden 
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osakkeenomistajien näkemyksistä. Koska Viralalla on suunnitellun Listautumisannin toteuttamisen jälkeen huomattava 
omistus- ja ääniosuus Yhtiössä, Viralalla on osaltaan edellytykset vaikuttaa esimerkiksi Yritysostoa, mahdollista 
selvitystilaa tai muita asioita koskeviin päätöksiin yhtiökokouksessa (katso esimerkiksi ”Riskitekijät – Yhtiön 
liiketoimintaan ja liiketoimintamalliin liittyvät riskit – Viralalla on Listautumisannin jälkeen huomattava vaikutusvalta 
Yhtiöön ja sen intressit voivat poiketa Yhtiön tai muiden osakkeenomistajien intresseistä”). 

Yhtiön toimitusjohtajalla, talousjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä voi olla eturistiriitoja, 
jotka eivät liity ainoastaan Viralaan vaan myös Viralan osakkuusyhtiöihin liittyviin vastuisiin. Tällaiset henkilöt voivat 
toimia johdossa tai hallituksessa (tai vastaavassa asemassa) Viralan osakkuusyhtiöissä. Tällaisissa osakkuusyhtiöissä, 
joissa yllä mainitut henkilöt toimivat tällä hetkellä tai tulevaisuudessa, voi olla Yhtiön kanssa päällekkäisiä 
sijoitustavoitteita. Näillä henkilöillä voi lisäksi olla suurempi taloudellinen intressi suhteessa tällaisten Viralan 
osakkuusyhtiöiden suoritukseen kuin Yhtiön suoritukseen. Tällaisesta osallisuudesta voi syntyä eturistiriitoja etsittäessä 
sijoitusmahdollisuuksia Yhtiön puolesta.  

Hallituksen riippumattomuus 

Enemmistö VAC:n hallituksen jäsenistä ovat riippumattomia Yhtiöstä, Yhtiön johdosta ja Yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista ja siten riippumattomia Viralasta. Yhtiön hallitus on nimittänyt Viralasta riippumattoman 
varapuheenjohtajansa toimimaan hallituksen puheenjohtajana asioissa, joissa on Viralaa koskevia eturistiriitoja. Ennen 
kuin Yritysostoa koskeva ehdotus esitetään VAC:n yhtiökokoukselle, hallituksen riippumattomien jäsenten enemmistön 
tulee hyväksyä Yritysosto. Edellä mainitusta johtuen Yritysostosta tehdään Yhtiön hallituksessa Yhtiöstä, Yhtiön johdosta 
ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja siten Viralasta riippumaton arvio ennen kuin hallitus ehdottaa Yritysoston 
hyväksymistä yhtiökokoukselle.  

Ohjeet ja toimintaperiaatteet 

VAC:n hallitus soveltaa lähipiiriliiketoimia koskevia toimintaperiaatteita sekä hallituksen työjärjestystä, jotka sisältävät 
määräyksiä eturistiriitoihin liittyen ja määrittelevät tietyn päätöksentekotavan hallitukselle Viralaa ja Yritysostoa 
koskevissa asioissa. Lisäksi VAC:n hallituksen tarkastusvaliokunnan toimintaa ohjaa tarkastusvaliokunnan työjärjestys. 
Viralan kanssa tehdyt liiketoimet raportoidaan erikseen, ja hallituksen tulee säännöllisesti tarkastella VAC:n suhdetta 
Viralaan. Kaikille Yhtiön Viralan kanssa tekemille sopimuksille tarvitaan hallituksen hyväksyntä. Viralaan liittyvien 
eturistiriitojen ilmetessä Viralasta riippumaton varapuheenjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana kyseisessä asiassa. 
Kaikki Viralan kanssa tehdyt liiketoimet esitetään myös Yhtiön puolivuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä. 

VAC:n liiketoimet ja sopimukset Viralan kanssa 

Perustajaosakkeet 

Virala on VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana merkinnyt 1 565 217 Perustajaosaketta, jotka edustavat 
tämän Esitteen päivämääränä yhteensä noin 98,1 prosenttia kaikista Esitteen päivämäärän Osakkeista ja noin 95,9 
prosenttia kaikista äänistä Yhtiössä. Suunnitellun Listautumisen toteuttamisen jälkeen Perustajaosakkeet edustavat noin 
14,8 Osakkeista ja noin 8,0 prosenttia kaikista äänistä Yhtiössä (olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti 
ja Lisäosake-eriä ei tarjota). Perustajaosakkeet ovat vaihdannanrajoitusten alaisia, ja ne oikeuttavat Viralan tietyin 
edellytyksin muuntamaan Perustajaosakkeita C-osakkeiksi. Lisätietoja Perustajaosakkeista on esitetty kohdassa 
”Osakkeet ja osakepääoma”, katso myös edellä kohta ” – Viralan intressit VAC:ssa”.  

Lisäksi Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa (mikä vastaa 
noin 33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, olettaen, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä 
Listautumisannissa on vähintään 10 000 000 C-osaketta Lisäosake-erien tarjoamisen myötä (jolloin Viralan osuus C-
osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on noin 30,4 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan 
täysimääräisenä). Suunnitellun Listautumisannin toteuttamisen jälkeen Virala tulee omistamaan yhteensä enintään 43,1 
prosenttia Osakkeista (38,6 prosenttia Ääniosakkeista) olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja että 
Lisäosake-eriä ei tarjota, ja enintään 38,7 prosenttia Osakkeista (35,9 prosenttia Ääniosakkeista), jos myös Lisäosake-erät 
tarjotaan täysimääräisesti. 

VAC:n ja Viralan väliset sopimukset 

VAC on tehnyt kolme erillistä merkittävää sopimusta Viralan kanssa, joita on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Yhtiön 
liiketoiminta – Merkittävät Sopimukset”. Palveluista sopimusten mukaisesti maksettava kokonaiskorvaus on yhteensä 
41 000 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi Viralalla on oikeus laskuttaa VAC:lta palveluiden tuottamiseen liittyvät kulut 
ja kustannukset.  
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Viralan mahdollisuudet lunastaa ja myydä Osakkeita 

Viralan tarkoituksena on pysyä VAC:n pitkäaikaisena omistajana. Virala on sitoutunut C-osakkeiden osalta tiettyihin 
luovutusrajoituksiin, katso lisätietoja kohdasta ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – VAC:n ja Viralan väliset 
sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”. Viralan omistamat Perustajaosakkeet ovat Yhtiöjärjestyksessä 
määriteltyjen vaihdannanrajoitusten alaisia, katso lisätietoja kohdasta ”Osakkeet ja osakepääoma”. Viralalla ei myöskään 
ole mahdollisuutta C-osakkeidensa lunastukseen Yritysoston yhteydessä tavalla, joka on esitetty Yhtiöjärjestyksen C-
osakkeita koskevassa lunastuslausekkeessa, jonka mukaan sijoittajilla on oikeus tietyin edellytyksin vaatia lunastusta 
heidän äänestettyään yhtiökokouksessa ehdotettua Yritysostoa vastaan.  
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ERÄITÄ TALOUDELLISIA TIETOJA 

Seuraavaa katsausta Yhtiön liiketoiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tulee lukea yhdessä kohdan ”Eräitä 
seikkoja – Taloudellisten tietojen ja eräiden muiden tietojen esittäminen” ja tämän Esitteen F-sivuille sisällytettyjen 
Yhtiön 31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden jaksolta sekä 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta EU:n 
käyttöön ottamien IFRS-standardien mukaisesti laadittujen tilintarkastettujen tilinpäätösten sekä muiden VAC:n 
liiketoiminnasta tässä Esitteessä esitettyjen tietojen kanssa. Tilintarkastetut IFRS-standardien mukaisesti laaditut 
tilinpäätökset on laadittu sisällytettäviksi tähän Esitteeseen, eikä niitä ole esitetty tai hyväksytty Yhtiön varsinaisessa 
yhtiökokouksessa. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto Yhtiön laajasta tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja omasta 
pääomasta Yhtiön 31.12.2020 ja 31.12.2019 päättyneiltä tilikausilta sekä 31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden jaksolta. 
Alla esitettävät taloudelliset tiedot ovat peräisin 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta laadituista 
Yhtiön tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, jotka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Yhtiön historialliset 
tilinpäätökset on laadittu IFRS-standardien mukaisesti yhtiön perustamispäivästä 30.11.2017 alkaen. 

Seuraava katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön todelliset 
tulokset voivat poiketa huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistuista tuloksista johtuen tekijöistä, joita 
käsitellään jäljempänä sekä muualla tässä Esitteessä, etenkin kohdassa ”Riskitekijät”.  

Yleiskatsaus 

VAC on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on kerätä pääomaa Listautumisannilla ja 36 kuukauden 
kuluessa kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä hankkia yksi tai 
useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, jotka Nasdaq Helsingin listalleottoprosessin jälkeen listataan VAC:n kautta Nasdaq 
Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle. Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaan 
vähintään 90 prosenttia listautumisannin bruttovaroista tulee tallettaa suljetuille pankkitileille Yritysoston toteutumiseen 
saakka. VAC tulee näin ollen tallettamaan noin 81 miljoonaa euroa suljetuille pankkitileille (oletuksella, että 
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota). 

VAC:n sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta, tai vähintään merkittävä 
vähemmistöosuus yhdessä tai useammassa yhtiössä, joilla on hyvä pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuuspotentiaali 
orgaanisen kasvun ja/tai yritysjärjestelyjen kautta, ja kehittää niiden liiketoimintaa edelleen tavalla, joka kasvattaa 
omistaja-arvoa merkittävästi pitkällä aikavälillä.  

Tulokset ja tuleva kehitys  

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön laaja tuloslaskelma mainituilta ajanjaksoilta: 

Laaja tuloslaskelma 

EUR 1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 30.11.2017-31.1.2018  

 (tilintarkastettu) 
Liikevaihto ............................................................  0,00 0,00 0,00 
Liiketoiminnan muut kulut ....................................  -642,60 -607,60 -380,00 

Liikevoitto ............................................................  -642,60 -607,60 -380,00 
Voitto/(tappio) ennen veroja...............................  -642,60 -607,60 -380,00 
Tilikauden voitto/(tappio) ...................................  -642,60 -607,60 -380,00 
    
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos: 

   

Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella 
oikaistu osakekohtainen tulos ................................  0,00 0,00 0,00 

 
Yhtiö perustettiin 30.11.2017. Yhtiön perustamisen jälkeen Yhtiö on suorittanut tarvittavia hallinnon järjestämiseen 
liittyviä toimenpiteitä Yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin ja tämän Listautumisannin tekemiseksi. Yhtiöllä ei tule 
olemaan liiketoiminnan tuottoja ennen ensimmäisen Yritysoston tekemistä. Yhtiö arvioi kustannustensa nousevan 
Listautumisannin jälkeen, koska se tulee silloin toimimaan säännellyssä pörssiympäristössä. Listautumisen yhteydessä ja 
sen jälkeen kustannuksia tulee aiheutumaan muun muassa ostopalveluista liittyen Yhtiön johtamiseen, tiedottamiseen, 
kirjanpitoon ja IT:hen, sekä ulkopuolisiin neuvonantajiin Yritysoston ja sitä seuraavan Nasdaq Helsingin 
listalleottoprosessin arviointia ja mahdollista toteuttamista koskien. Tämän vuoksi Yhtiö arvioi, että operatiiviset 
kustannukset nousevat sen jälkeen, kun Listautumisanti on toteutettu. 

Jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, VAC tulee keräämään 90 miljoonaa euroa 
ennen transaktiokustannuksia, joiden kyseisessä tilanteessa arvioidaan olevan noin 5,4 miljoonaa euroa. VAC tallettaa 
näistä varoista noin 81 miljoonaa euroa suljetuille pankkitileille, jos Listautumisanti merkitään täysimääräisesti. VAC:n 
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tapauksessa on lähtökohtaisesti tarkoitus, että Yritysosto toteutetaan osakevastikkeella, jolloin Yhtiön käteisvarat jäävät 
käytettäviksi yhdistyneen yhtiön kasvua ja kannattavuutta tukevien parannusten rahoittamiseen. Muut kuin suljetuille 
tileille talletettavat varat, joista vähennetään Listautumisantiin liittyvät kustannukset, muodostavat Yhtiön 
käyttöpääoman. Yhtiö arvioi, että sen vuosittaiset kustannukset tulevat olemaan noin 0,7 miljoonaa euroa ilman 
arvonlisäveroa, ja ne koostuvat muun muassa palvelusopimusten mukaisista palkkioista, hallituksen palkkioista ja muista 
hallintokuluista. Kuten yllä on esitetty, lisäkustannuksia tulee aiheutumaan myös esimerkiksi ulkopuolisista 
neuvonantajista Yritysoston ja sitä seuraavan Nasdaq Helsingin listautumisprosessin arviointiin ja mahdolliseen 
toteuttamiseen liittyen. Viimeksi mainitut kustannukset voivat vaihdella merkittävästi eri vuosineljänneksillä. 

Rahoitus 

Ennen Listautumisannin toteuttamista VAC aikoo rahoittaa toimintonsa tämän Esitteen päivämääränä noin 0,3 miljoonan 
euron käyttöpääomallaan, jonka Yhtiö on saanut varhaisen vaiheen rahoituksena (lisätietoja on esitetty kohdassa 
”Osakkeet ja osakepääoma”). Tämän jälkeen Yhtiö aikoo rahoittaa toimintansa Yritysoston toteuttamiseen asti 
Listautumisannin kautta keräämänsä käyttöpääoman avulla (katso edellä kohta ”– Tulokset ja tuleva kehitys”). Yhtiö 
aikoo hankkia kohdeyhtiön, jonka yritysarvo on arviolta 50–500 miljoonaa euroa. Vaikka Yritysosto on lähtökohtaisesti 
tarkoitus toteuttaa osakevastikkeella, Yhtiö saattaa myös päättää hankkia lisäpääomaa esimerkiksi suunnatulla 
maksullisella osakeannilla tai hankkimalla ulkopuolista vieraan pääoman ehtoista velkarahoitusta Yritysoston 
rahoittamiseksi. 

Maksuvalmius ja pääomalähteet 

Rahavirtalaskelma 

Koska Yhtiö perustettiin 30.11.2017 eikä sillä ole vielä ollut operatiivista -toimintaa, Yhtiön rahavirta-analyysin osalta ei 
ole olennaista raportoitavaa. Yhtiön ainoat toiminnot sen perustamisen ja viimeisen tilikauden jälkeen ovat olleet 
tarvittavia hallinnon järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä Yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsinkiin ja tämän 
Listautumisannin tekemiseksi. 

Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n rahavirrat mainituilta ajanjaksolta:  

EUR 1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019  30.11.2017 -31.12.2018  

 (tilintarkastettu) 
Liiketoiminta       
Tilikauden voitto/(tappio) .....................................  -642,60 -607,60 -380,00 

Käyttöpääoman muutos:    
Saamiset emoyhtiöltä ............................................  372,00 -372,00 - 

Liiketoiminnan rahavirta ...................................  -270,60 -979,60 -380,00 
Investointien rahavirta .......................................  0,00 0,00 0,00 
Rahoituksen rahavirta ........................................     
Osakepääoman maksu ...........................................  - - 3 300,00 

Rahoituksen rahavirta ........................................  0,00 0,00 3 300,00 
Rahavarojen lisäys/(vähennys) ..............................  -270,60 -979,60 2 920,00 
Rahavarat tilikauden alussa ...................................  1 940,40 2 920,00 - 

Rahavarat tilikauden lopussa .............................  1 669,80 1 940,40 2 920,00 
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Tase 

Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n tase mainituilta ajanjaksoilta: 

EUR 31.12.2020  31.12.2019 31.12.2018  30.11.2017 
 (tilintarkastettu)  
Lyhytaikaiset varat     
Saamiset emoyhtiöltä ............................................  0,00 372,00 - - 

Osakeantisaaminen ................................................  - - - 3 300,00 
Rahat ja pankkisaamiset ........................................  1 669,80 1 940,40 2 920,00 - 

Lyhytaikaiset varat yhteensä ..............................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
Varat yhteensä .....................................................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 

     
Oma pääoma     
Osakepääoma ........................................................  3 300,00 3 300,00 3 300,00 - 
Osakeanti...............................................................  - - - 3 300,00 
Kertyneet tappiot ...................................................  -987,60 -380,00 0,00 - 
Tilikauden voitto/(tappio) .....................................  -642,60 -607,60 -380,00 - 

Oma pääoma yhteensä ........................................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
     
Oma pääoma ja velat yhteensä ...........................  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 

 
Oma pääoma 

EUR Osakepääoma  Osakeanti 
Kertyneet 

tappiot  
Oma pääoma 

yhteensä 
30.11.2017.............................................................  - 3 300,00 - 3 300,00 
Osakepääoman maksu ...........................................  3 300,00 - 3 300,00 - 0,00 

Tilikauden voitto/(tappio)  ....................................    -380,00 -380,00 

31.12.2018.............................................................  3 300,00 0,00 -380,00 2 920,00 
     
1.1.2019 ................................................................  3 300,00 - -380,00 2 920,00 

Tilikauden voitto/(tappio) .....................................  - - -607,60 -607,60 

31.1.2019...............................................................  3 300,00 0,00 -987,60 2 312,40 
     
1.1.2020 ................................................................  3 300,00 - -987,60 2 312,40 

Tilikauden voitto/(tappio) .....................................  - - -642,60 -642,60 

31.12.2020.............................................................  3 300,00 0,00 -1 630,20 1 669,80 

 
Investoinnit  

Yhtiöllä ei ole aiemmin tehtyjä tai käynnissä olevia investointeja. Yhtiö ei ole myöskään tehnyt 31.12.2020 ja tämän 
Esitteen päivämäärän välisenä aikana mitään sitoumuksia tuleviin investointeihin. Yhtiö tarkoituksena on kuitenkin tehdä 
Yritysosto, kuten tässä Esitteessä todetaan. Katso erityisesti kohdat ”Listautumisannin tausta ja syyt sekä varojen käyttö” 
ja ”Yhtiön liiketoiminta”. 

Kehityssuuntaukset ja tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 

Kohdissa ”Riskitekijät” ja ”Yhtiön liiketoiminta” mainitun lisäksi tiedossa ei ole suuntauksia, epävarmuustekijöitä, 
vaateita, sitoumuksia tai tapahtumia, joiden voidaan kohtuullisen todennäköisesti odottaa vaikuttavan merkittävällä 
tavalla Yhtiön tulevaisuudennäkymiin. Tilinpäätöksen liitetiedossa 2.9 ”Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen” on 
kuvattu merkittävät tapahtumat 31.12.2020 päättyneen tilikauden jälkeen. Yhtiö ei ole tietoinen mistään julkisista, 
taloudellisista, veroihin tai rahapolitiikkaan liittyvistä tai muista poliittisista toimenpiteistä, joilla olisi suoraan tai 
välillisesti merkittävä vaikutus tai jotka voisivat olennaisesti vaikuttaa Yhtiön liiketoimintaan. 

Merkittävät muutokset VAC:n liiketoiminnan tuloksessa tai taloudellisessa asemassa  

Tämän Listautumisannin valmistelusta aiheutuvia kustannuksia ja tehtyjä osakeanteja lukuun ottamatta VAC:n 
liiketoiminnan tuloksessa tai taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.12.2020 ja tämän 
Esitteen päivämäärän välisenä aikana. 
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PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön toteutunut pääomarakenne ja velkaantuneisuus 31.5.2021, joka on (i) johdettu 
Yhtiön tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista (IFRS) 31.5.2021 päättyneeltä jaksolta ja (ii) oikaistu vastaamaan 
Listautumisannista saatavaa noin 90 miljoonan euron bruttotuottoa sekä arvioituja noin 5,4 miljoonan euron 
Listautumisantiin liittyviä kuluja olettaen, että oikaisuina esitetyt tapahtumat olisivat tapahtuneet 31.5.2021. Seuraavaa 
taulukkoa lukiessa on huomattava, että Listautumisannin toteutuminen ei ole varmaa. Tätä taulukkoa tulee lukea yhdessä 
tämän Esitteen kohtien ”Eräitä taloudellisia tietoja” ja ”Osakkeet ja osakepääoma” kanssa. 

  31.5.2021 

  Toteutunut Oikaistu 

  (i) (ii) 

 EUR (tilintarkastamaton) 

Lyhytaikaiset velat yhteensä (sisältäen lyhytaikaisen osuuden pitkäaikaisista 
veloista) .........................................................................................................................  -  -  
Vakuudelliset ................................................................................................................  -  -  
Takaamattomat/Vakuudettomat ....................................................................................  -  -  
      

Pitkäaikaiset velat yhteensä (ilman lyhytaikaista osuutta pitkäaikaisista veloista)  ....  -  -  

Vakuudelliset ................................................................................................................  -  -  

Takaamattomat/Vakuudettomat ....................................................................................  -  -  

      

Oma pääoma ................................................................................................................   178 866  84 822 866  

Osakepääoma  ...............................................................................................................   80 000  80 000  

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .....................................................................   226 343  86 209 3431), 2) 

Kertyneet tappiot  ..........................................................................................................  -1 630  -1 630  

Kauden voitto/(tappio) ..................................................................................................  -125 847  -1 464 847 2) 

Oma pääoma ja velat yhteensä ...................................................................................   178 866  84 822 866  

      

Nettovelkaantuneisuus     

(A) Rahavarat ................................................................................................................   178 866  84 822 8661), 2) 

(B) Likviditeetti (A) .....................................................................................................   178 866  84 822 866  

      

(C) Lyhytaikainen osuus pitkäaikaisista veloista ..........................................................  -  -  

(D) Lyhytaikainen velkaantuneisuus .........................................................................  -  -  

      

(E) Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (D–B) ......................................................  -178 866  -84 822 866 

      

(F) Pitkäaikaiset lainat (ilman lyhytaikaista osuutta pitkäaikaisista veloista) ................  -  -  

(G) Pitkäaikaiset osto- ja muut velat .............................................................................  -  -  

(H) Pitkäaikainen velkaantuneisuus (F+G) ...............................................................  -  -  

(I) Nettovelkaantuneisuus yhteensä (E+H)................................................................  -178 866  -84 822 866 

   
1) Yhtiö arvioi saavansa Listautumisannin yhteydessä noin 90 miljoonan euron bruttovarat, josta 56,5 miljoonaa euroa on taattu 
merkintäsitoumuksilla, jotka esitetään lisäyksenä Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä rahavaroihin. Nasdaq Helsingin sääntöjen 
mukaan vähintään 90 prosenttia Listautumisannin bruttovaroista on talletettava riippumattoman rahoituslaitoksen ylläpitämille suljetuille 
pankkitileille siihen asti, kunnes Yritysosto toteutetaan. Yllä olevassa taulukossa rahavaroissa on esitetty Listautumisannin yhteydessä saatavat 
bruttovarat täysimääräisenä. Suljetuille pankkitileille talletettavat varat eivät ole Yhtiön käytettävissä ennen kuin Yritysosto toteutetaan. 
2) Yhtiö arvioi Listautumisantiin liittyvien kulujen olevan noin 5,4 miljoonaa euroa, joista noin 4,0 miljoonaa euroa osakkeiden liikkeeseenlaskuun 
ja listautumiseen liittyviä kuluja on kirjattu Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa vastaan ja noin 1,3 miljoonaa eroa on esitetty Tilikauden 
voitto/(tappio) rivillä. Listautumisantiin liittyvät kulut ovat vähennetty Yhtiön rahavaroista. Taulukossa esitettävät oikaisut eivät huomioi 
mahdollisia verovaikutuksia.  

 
Yhtiöllä ei ole tämän Esitteen päivämääränä olennaisia ehdollisia velkoja tai taseen ulkopuolisia vastuita.  

Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 31.5.2021 ja tämän Esitteen 
päivämäärän välisenä aikana. 

Käyttöpääomaa koskeva lausunto 

Yhtiön näkemyksen mukaan sen käyttöpääoma riittää kattamaan Yhtiön tarpeet vähintään 12 kuukauden ajan tämän 
Esitteen päivämäärästä. 
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT 

Yleistä 

Osakeyhtiölain ja Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu Yhtiön johtamisesta ja hallinnosta on jaettu 
osakkeenomistajien, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Lisäksi Yhtiön muut johtohenkilöt avustavat toimitusjohtajaa 
Yhtiön liiketoiminnan johtamisessa. 

VAC:n osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa Yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen 
yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa 
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määritellään Osakeyhtiölaissa ja Yhtiön Yhtiöjärjestyksessä. 

Osakkeenomistajat osallistuvat Yhtiön hallintoon ja johtamiseen yhtiökokouspäätösten kautta. Hallitus kutsuu 
yhtiökokouksen koolle. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, mikäli Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka 
edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Osakkeista, vaativat kirjallisesti yhtiökokouksen kutsumista koolle 
tietyn asian käsittelemistä varten. 

Hallituksen, toimitusjohtajan ja talousjohtajan osoite on Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki. 

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä 

VAC sitoutuu hyvään hallinnointitapaan noudattamalla kaikessa toiminnassaan lakeja ja säädöksiä sekä toteuttamalla 
suosituksia hyvästä hallintotavasta. VAC:n hallinnoinnissa noudatetaan Yhtiön Yhtiöjärjestystä, Suomen lainsäädäntöä, 
erityisesti Osakeyhtiölakia, kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen), arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja muita 
julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä. VAC:n toimintaa ohjaavat lisäksi Yhtiön arvot ja 
sisäiset toimintaperiaatteet. 

VAC noudattaa hallinnoinnissaan lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Hallinnointikoodia 2020 
(”Hallinnointikoodi”). Jos Yhtiö tulevaisuudessa jostain syystä poikkeaa jostakin Hallinnointikoodin suosituksesta, se 
selostaa poikkeuksen ja perustelee sen. Hallinnointikoodi on saatavilla internetissä osoitteessa www.cgfinland.fi. 

Hallitus 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. 
Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Näin ollen 
tämän Esitteen päivämäärän mukaisten Yhtiön hallitusten jäsenten toimikausi päättyy Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallituksella on yleistoimivalta tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, jotka eivät kuulu minkään muun Yhtiön 
hallintoelimen toimivaltaan lainsäädännön tai Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja 
sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää koko Yhtiön toimintaa koskevista merkittävistä asioista. 
Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, valvoo hänen toimintaansa ja päättää tämän palkitsemisesta ja työsuhteen 
ja/tai palvelusopimuksen muista ehdoista. Hallitus tekee myös Yhtiön strategiaa, tärkeitä investointeja, organisointia ja 
taloudellisia asioita koskevat päätökset. Lisäksi hallitus seuraa ja arvioi Yhtiön taloudellista suorituskykyä ja asemaa sekä 
arvioi ja hyväksyy Yhtiön osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava Yhtiön 
parhaan edun edellyttämällä tavalla. 

Hallitus on laatinut ja hyväksynyt hallitukselle kirjallisen työjärjestyksen, joka täydentää Yhtiön Yhtiöjärjestyksen ja 
soveltuvien lakien ja määräysten säännöksiä. Hallituksen työjärjestyksessä kuvataan hallituksen kokoonpano sekä 
jäsenten valintaprosessi, hallituksen vastuut, kokoontumiskäytännöt ja tehtävien jakautuminen hallituksen jäsenten 
kesken. 

Hallitus kokoontuu säännöllisesti ainakin kuusi kertaa tilikaudessa sekä tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan 
ajankohtaista tietoa Yhtiön toiminnasta, taloudellisesta tilanteesta, markkina- ja kilpailutilanteesta sekä riskeistä. 
Toimitusjohtaja, talousjohtaja ja hallituksen sihteerinä toimiva ulkopuolinen oikeudellinen neuvonantaja osallistuvat 
hallituksen kokouksiin. Muut Yhtiön edustajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin hallituksen puheenjohtajan 
kutsusta. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallitus teettää vuosittain itsearvioinnin toiminnastaan ja 
työtavoistaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet valituista jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa 
huomioon ei oteta esteellisiä hallituksen jäseniä. Lisäksi kun hallitus päättää Yritysostoa koskevan sopimuksen 
tekemisestä sijoituskomitean sille antaman päätösehdotuksen perusteella, päätös on tehtävä Yhtiöstä ja sen johdosta 
riippumattomien hallituksen jäsenten enemmistön kannatuksella. Lisätietoa sijoitusprosessista ja hallituksen 
päätöksenteosta on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Sijoitusprosessi”. 
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Tämän Esitteen päivämääränä VAC:n hallituksessa on neljä jäsentä, jotka Yhtiö valitsi osakkeenomistajien 25.5.2021 
tekemän yksimielisen päätöksen perusteella. Yhtiö valitsi Alexander Ehrnroothin hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu 
Kaarion hallituksen varapuheenjohtajaksi. Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön hallituksen jäsenet tämän Esitteen 
päivämääränä: 

 Asema Kansalaisuus Syntymävuosi 

Alexander Ehrnrooth ....................  Hallituksen puheenjohtaja Suomi 1974 
Mammu Kaario ............................  Hallituksen varapuheenjohtaja Suomi 1963 
Jaakko Eskola ...............................  Hallituksen jäsen Suomi 1958 
Kai Seikku ....................................  Hallituksen jäsen Suomi 1965 

 

Nimi: Tausta: 

Alexander Ehrnrooth 

Syntynyt 1974, kauppatieteiden 
maisteri, MBA (yritystoiminta), 
Kellogg Executive Scholar 

Hallituksen puheenjohtaja 
vuodesta 2021 

Virala Capital Partners Inc. ja Virala Capital Partners Inc., Finnish branch, 
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2018–) 

Atine Group Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2016–), hallituksen puheenjohtaja 
(2010–2016) 

Belgrano Inversiones Oy, toimitusjohtaja (2013–), hallituksen jäsen (1996–) 

Vimpu Intressenter Ab, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2008–) 

AI-Partners Oy, hallituksen jäsen (2008–), toimitusjohtaja (2007–) 

Virala Oy Ab, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (1995–) 

Vikon Partners Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2012–2018) 

Sellan Intressenter Oy Ab, toimitusjohtaja (2008–2015) 

Vilha Intressenter Ab, toimitusjohtaja (2007–2011) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Cuarto AB, hallituksen puheenjohtaja (2021–) 

Fabmer Oy Ab, hallituksen jäsen (2021–)  

Kiinteistö Oy Eteläranta 6 – Unioninkatu 7, hallituksen jäsen (2021–) 

Spa Holdings 1 Oy, hallituksen jäsen (2020–) 

Spa Holdings 2 Oy, hallituksen jäsen (2020–) 

Spa Holdings 3 Oy, hallituksen jäsen (2020–) 

YIT Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2019–) 

G.J.Ehrnroothin perheen säätiö sr, hallituksen jäsen (2019–) 

Tercero Invest AB, hallituksen puheenjohtaja (2018–) 

Nidoco AB, hallituksen puheenjohtaja (2017–) 

Viknum AB, hallituksen puheenjohtaja (2017–) 

Ahlström-Munksjö Oyj (aikaisemmin Munksjö Oyj), hallituksen jäsen (2014–) 

Louise ja Göran Ehrnrooth Säätiö sr, hallituksen jäsen (2014–) 

Aleba Corporation, hallituksen puheenjohtaja (2003–), Aleba Corporation, Finnish 
branch, hallituksen puheenjohtaja (2019–) 

Ahlstrom Oyj, hallituksen jäsen (2015–2017) 

Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen jäsen (2010–2015) 
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Fiskars Oyj Abp, hallituksen jäsen (2005–2018) 

FEL Investments Oy, hallituksen jäsen (2004–2016) 

Mammu Kaario 

Syntynyt 1963, oikeustieteen 
maisteri, kauppatieteiden maisteri 
(rahoitus) 

Hallituksen varapuheenjohtaja 
vuodesta 2021 

Tarkastusvaliokunnan 
puheenjohtaja 

Partnera Oyj, toimitusjohtaja (2016–2017) 

Korona Invest Oy, sijoitusjohtaja (2011–2016) 

Unicus Oy, partneri (2006–2011) 

Conventum Corporate Finance Oy, johtaja (1998–2005) 

Prospectus Oy, apulaisjohtaja (1994–1998) 

Kansallis-Osake-Pankki, apulaisjohtaja (1988–1994) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Puuilo Oy, hallituksen jäsen (2021–) 

Ilmastorahasto Oy, hallituksen jäsen (2021–) 

Mercury Newco Oy, hallituksen puheenjohtaja (2021–) 

Gofore Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2020–) 

Taideyliopiston sijoituskomitea, hallituksen jäsen (2019–) 

Sibelius Akatemian tukisäätiö sr, hallituksen jäsen (2019–) 

Urhea-halli Oy, hallituksen jäsen (2019–) 

Lapti Group Oy, hallituksen jäsen (2018–) 

CapMan Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
(2018–), hallituksen jäsen (2017–)  

Robit Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2018–2021), 
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2018–2020) hallituksen jäsen (2017–)  

Aspo Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2018–), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
(2017–), hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen (2012–)  

Ponsse Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2016–), hallituksen jäsen (2010–) 

Kiinteistö Oy Luppokelo, hallituksen puheenjohtaja (2014–) 

Makai Holding Oy, hallituksen jäsen (2005–) 

Tosuka Holding Oy, hallituksen varajäsen (1998–) 

Nordic ID Oyj, hallituksen jäsen (2019–2021) 

SstatzZ Oy, hallituksen jäsen (2018–2020), hallituksen puheenjohtaja (2015–2018) 

PerusTerveys Oy, hallituksen puheenjohtaja (2017–2020) 

PerusTerveys Uusimaa Oy, hallituksen puheenjohtaja (2017–2018) 

PerusTerveys Oulu Oy, hallituksen puheenjohtaja (2017–2019) 

Kastelli Group Oy, hallituksen jäsen (2017) 

Hoivatilat Oyj, hallituksen jäsen (2016–2018) 

Oulu ICT Sijoitus Oy, hallituksen jäsen (2016–2017) 
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Sibelius Akatemian tukisäätiö sr, hallituksen jäsen (2015–2017) 

Kiinteistö Oy Honkahalli, hallituksen jäsen (2013–2016) 

Parasta Pienelle Oy, hallituksen varajäsen (2013–2016) 

Pilke Päiväkodit Oy, hallituksen puheenjohtaja (2012–2016) 

Enfo Oyj, hallituksen jäsen (2010–2016) 

Jaakko Eskola 

Syntynyt 1958, diplomi-insinööri 

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 

Tarkastusvaliokunnan jäsen 

 

Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen ja johtokunnan neuvonantaja (2021–), toimitusjohtaja 
(2015–2021), varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen (2013–2015), johtaja, 
Marine Solutions (2006–2015), johtaja, Power Plants Sales and Marketing (2005–2006)  

Noctucon Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen (2020–) 

Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja (1998–2005) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Neles Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2021–) 

Cargotec Oyj, hallituksen jäsen (2021–) 

Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2021–) 

Suominen Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2021–) 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen varapuheenjohtaja (2021–) 

Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2019–) 

Oy Pörssitalo-Börshuset Ab, hallituksen varajäsen (2018–) 

Suomen Pörssisäätiö sr, hallituksen jäsen (2017–) 

Kiinteistö Oy Henaka, hallituksen puheenjohtaja (2010–) 

Ahlström-Munksjö Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2020–2021), hallituksen jäsen (2019–
2020) 

Wärtsilä Technology Oy, hallituksen puheenjohtaja (2015–2021) 

Almaco Group Oy, hallituksen jäsen (2013–2016) 

Kai Seikku 

Syntynyt 1965, kauppatieteiden 
maisteri 

Hallituksen jäsen vuodesta 2021 

Tarkastusvaliokunnan jäsen 

Okmetic Oy, hallituksen jäsen (2016–), toimitusjohtaja (2010–) 

National Silicon Industry Group Co Ltd, varatoimitusjohtaja (2016–) 

HKScan Oyj, toimitusjohtaja (2006–2009) 

Hasan & Partners Finland Oy  ̧toimitusjohtaja (2000–2005) 

Hasan & Partners Oy, toimitusjohtaja (1999–2005) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Soitec S.A., hallituksen jäsen (2019–) 

Inderes Oy, hallituksen jäsen (2016–) 

Merivaara Oy, hallituksen jäsen (2017–) 

Marketing Clinic Oy, hallituksen jäsen (2017–) 

Reimari Holding Oy, hallituksen jäsen (2017–) 



  

71 
 

Seico Investments Oy, hallituksen jäsen (2013–) 

Verkkokauppa.com Oyj, hallituksen jäsen (2013–), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
(2017–) 

Robit Oyj, hallituksen jäsen (2018–2020) 

Intera Equity Partners II Oy, hallituksen jäsen (2013–2020) 

Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen (2012–2017) 

Fiarell Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–2015) 

Hallituksen valiokunnat 

Yleistä 

Hallitus voi perustaa valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja 
lisäksi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan. Hallitus on 
hyväksynyt tarkastusvaliokunnalle kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään valiokunnan tarkoitus, kokoonpano, 
toiminta ja tehtävät sekä valiokuntien jäsenten kelpoisuusvaatimukset. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan 
jäsenet ja puheenjohtajan. 

Tarkastusvaliokunnan lisäksi hallitus voi perustaa ad hoc -valiokuntia valmistelemaan tiettyjä asiakokonaisuuksia. 
Hallitus ei tavallisesti vahvista tällaisille ad hoc -valiokunnille työjärjestystä eikä julkista valiokunnan toimikautta, 
kokoonpanoa, kokousten lukumäärää tai tietoa jäsenten osallistumisesta kokouksiin. 

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat 
hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Hallituksen valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle. 

Tarkastusvaliokunta 

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sen valvontavastuun täyttämisessä koskien Yhtiön taloudellista 
raportointiprosessia ja Yhtiön lakisääteistä tilintarkastusta sekä avustaa hallitusta sen valvoessa tilinpäätöstä, sisäistä 
valvontaa, sisäistä tarkastusta, riskienhallintajärjestelmää ja lähipiiriliiketoimia koskevia asioita, ja tekee näitä koskevia 
esityksiä hallitukselle. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa tilintarkastajan valintaan liittyvä 
valmisteleva työ, tilintarkastajan riippumattomuuden arviointi ja erityisesti sen Yhtiölle tarjoamien oheispalvelujen 
arviointi sekä muut hallituksen valiokunnalle antamat tehtävät. Muiden tehtäviensä ohella tarkastusvaliokunta valvoo 
sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta sekä tilintarkastusprosessia. 

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla 
riippumattomia Yhtiöstä, minkä lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee myös olla riippumaton Yhtiön merkittävistä 
osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Tarkastusvaliokunnalla tulee kokonaisuutena olla tarkastusvaliokunnan tehtävien ja velvollisuuksien suorittamisen 
edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Rajoittamatta soveltuvia vaatimuksia, tarkastusvaliokunnan jäseniltä toivottu 
pätevyys sisältää tarvittavan ymmärryksen kirjanpitokäytännöistä ja taloudellisesta raportoinnista, joka on hankittu 
koulutuksen tai kokemuksen kautta suorittamalla tai valvomalla tällaisia toimintoja. Vähintään yhdellä 
tarkastusvaliokunnan jäsenellä on oltava erityisesti laskentatoimen tai tilintarkastuksen asiantuntemusta ja valiokunnan 
jäsenillä kokonaisuutena on oltava yhden tai useamman Yhtiön toimialan kannalta merkityksellinen pätevyys. 

Valiokunnan jäseniksi on valittu hallituksen 2.6.2021 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Mammu Kaario 
(puheenjohtaja), Jaakko Eskola ja Kai Seikku. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistö on riippumaton Yhtiöstä ja 
Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Jäseniä valittaessa on otettu huomioon valiokunnan jäseniä koskevat 
pätevyysvaatimukset. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 

Osakkeenomistajien tekemän yksimielisen päätöksen perusteella Yhtiö päätti perustaa Yhtiön suurimmista 
osakkeenomistajista tai näiden nimeämistä henkilöistä koostuvan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 
(”Nimitystoimikunta”) valmistelemaan vuosittain ja muutoin tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten 
valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Nimitystoimikunta perustetaan ja sen työjärjestys astuu voimaan, kun 
hallitus on tehnyt päätöksen Listautumisen toteuttamisesta. Nimitystoimikunta toimii ja sen työjärjestys on voimassa, 
kunnes yhtiökokous päättää toisin. 
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Nimitystoimikunta koostuu kolmesta osakkeenomistajien nimittämästä luonnollisesta henkilöstä. Nimitystoimikunnan 
jäsenet edustavat Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka (i) kunkin vuoden toukokuun 30. päivänä 
(”Määräytymispäivä”) edustavat suurinta määrää Yhtiön kaikkien Osakkeiden tuottamista äänistä Euroclear Finland 
Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella; ja (ii) haluavat nimittää jäsenen Nimitystoimikuntaan. Jos kahdella 
tai useammalla osakkeenomistajalla on yhtä suuri määrä Osakkeita, eikä heillä kaikilla voi olla oikeutta nimetä yhtä 
Nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määräytyy hallituksen puheenjohtajan näiden osakkeenomistajien kesken 
suorittaman arvonnan perusteella. 

Hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Selvyyden vuoksi, hallituksen puheenjohtaja 
ei ole Nimitystoimikunnan varsinainen jäsen eikä hänellä ole äänioikeutta, mutta hänellä on oikeus osallistua 
Nimitystoimikunnan kokouksiin ja saada näitä koskeva materiaali itselleen. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on 
pyytää kolmea suurinta osakkeenomistajaa nimittämään kukin yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli 
osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan nimittää jäsentä Nimitystoimikuntaan, nimitysoikeus siirtyy osakasluettelon 
mukaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin olisi oikeutta Nimitystoimikunnan jäsenen 
nimittämiseen. 

Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi Arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa Yhtiölle tietyistä 
omistusosuuden muutoksista (liputusvelvollisuus), esittää hallitukselle osoitetun kirjallisen pyynnön viimeistään 
Määräytymispäivänä, lasketaan osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yhteisöjen tai säätiöiden omistusosuudet tai 
osakkeenomistajan omistusosuudet eri rahastoissa tai rekistereissä yhteen nimitysoikeutta määritettäessä. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon Nimitystoimikunnan kokoonpanon määrittämisessä, 
mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön hallitukselle viimeistään 
Määräytymispäivänä. Kirjallisen pyynnön yhteydessä tulee toimittaa asianmukainen dokumentaatio, joka todistaa 
tällaisen osakkeenomistajan hallintarekisteröityjen osakkeiden omistuksen. 

Jokaisen osakkeenomistajan, jolla on oikeus nimittää jäsen Nimitystoimikuntaan, tulee pyrkiä nimittämään henkilö, jolla 
on Nimitystoimikunnan tehtäviä ja velvollisuuksia vastaava pätevyys ja kokemus. 

Poiketen yllä mainitusta Määräytymispäivästä, vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta varten määräytymispäivä on 
31.7.2021. 

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä 

Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön päivittäisten toimintojen johtamisesta ja valvonnasta Osakeyhtiölain, Yhtiön 
hallinnointijärjestelmän sekä hallitukselta saamiensa valtuuksien ja ohjeiden mukaisesti sekä siitä, että Yhtiön kirjanpito 
on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. VAC:n hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää 
kirjallisesti tämän työsuhteen ja/tai palvelusopimuksen ehdoista. Johannes Schulman on toiminut VAC:n 
toimitusjohtajana vuodesta 2021. Muut johtoryhmän jäsenet, sikäli kun niitä on nimitetty, avustavat toimitusjohtajaa 
Yhtiön johtamisessa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja sekä Yhtiön 
talousjohtajana toimiva Mia Alholm. Toimitusjohtaja ja talousjohtaja kuuluvat myös VAC:n sijoituskomiteaan, joka 
johtaa kohdeyhtiöiden tunnistamis- ja analysointiprosessia. Lisätietoa sijoituskomitean toiminnasta on esitetty kohdassa 
”Yhtiön liiketoiminta – Sijoitusprosessi”. 

Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n johtoryhmän jäsenet tämän Esitteen päivämääränä: 

 Asema Kansalaisuus Syntymävuosi 

Johannes Schulman ......................  Toimitusjohtaja Suomi 1970 
Mia Alholm ..................................  Talousjohtaja Suomi 1969 

 

Nimi: Tausta: 

Johannes Schulman 
Syntynyt 1970, kauppatieteiden 
maisteri 

Toimitusjohtaja vuodesta 2021 

Miltton Group Oy, vanhempi neuvonantaja (2020–) 

Virala Oy Ab, varatoimitusjohtaja (2021–) 

Expression Analytics Oy, varatilintarkastaja (2006–) 

Kiinteistö Oy Espoon Ajokoirantie 7, toimitusjohtajan sijainen (2005–) 

Miltton Markets Oy, hallituksen puheenjohtaja (2017–), toimitusjohtaja (2016–2019) 

FIM Oyj, hallituksen jäsen (2010–2016), toimitusjohtaja (2008–2011), Managing 
Director, Business Development (2007–2008) 

FIM Varainhoito Oy, toimitusjohtaja (2008) 



  

73 
 

Deutsche Bank, Managing Director, Head of Nordic Equities, Institutional clients and 
CEO of Nordic Operations (2003–2007), Head of Nordic Research (2000–2003) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Oy Flaxos Ab, hallituksen jäsen (2021–) 

Aktia Bank Oyj, hallituksen jäsen (2018–) 

KSF Media Ab, hallituksen jäsen (2013–) 

Kiinteistö Oy Espoon Ajokoirantie 7, hallituksen puheenjohtaja (2005–) 

Mercator Media Ab, hallituksen jäsen (2013–2019) 

Mia Alholm 
Syntynyt 1969, kauppatieteiden 
maisteri 

Talousjohtaja vuodesta 2021 

Virala Oy Ab, talousjohtaja (2017–) 

Atine Group Oy, hallituksen jäsen (2017–), talousjohtaja (2005–2017) 

Advance VPN Oy, perustajaosakas (2001–2004) 

Nextra Oy, talous- ja hallintojohtaja (2000–2001) 

PricewaterhouseCoopers (Helsinki ja Lontoo), Manager (1993–2000) 

Muut hallitusjäsenyydet ja luottamustehtävät 

Mialco Oy, hallituksen jäsen (2021–) 

Ham Invest Oy, hallituksen varajäsen (2021–) 

Uusi PitoCo Oy, hallituksen jäsen (2021–) 

Makilmari Oy, hallituksen varajäsen (2020–) 

ZetaDisplay AB (publ), hallituksen jäsen (2019–) 

Belgrano Inversiones Oy, hallituksen varajäsen (2018–) 

Vimpu Intressenter Ab, hallituksen jäsen (2017–) 

Tercero Invest AB, hallituksen jäsen (2018) 

Cervi Talotekniikka Oy, hallituksen jäsen (2017–2018) 

Tabulon Oy, hallituksen jäsen (2017–2019), hallituksen varajäsen (2014–2017) 

Viknum AB, hallituksen jäsen (2016–2018), hallituksen puheenjohtaja (2014–2016) 

Vilha AB, hallituksen jäsen (2016–2017), hallituksen puheenjohtaja (2014–2016) 

Responda 113 Oy, hallituksen jäsen (2015–2018) 

Sector Alarm Myynti Oy, hallituksen jäsen (2015–2016) 

Qurium Sweden AB, hallituksen jäsen (2014–2017) 

LB Holding Oy, hallituksen jäsen (2011–2020) 

Sector Alarm Oy, hallituksen jäsen (2011–2016) 

Svago Oyj Abp, hallituksen jäsen (2011–2017) 

Unioca Oy, hallituksen jäsen (2011–2019) 

Vikon Partners Oy, hallituksen varajäsen (2012–2018) 



  

74 
 

Integra Capital Partners Oy, hallituksen varajäsen (2010–2018) 

Barium AB, hallituksen jäsen (2005–2019) 

Nidoco AB, hallituksen jäsen (2005–2018) 

Tietoa hallituksen ja johtoryhmän jäsenistä 

Tämän Esitteen päivämääränä kukaan VAC:n hallituksen tai johtoryhmän jäsen ei ole viimeisen viiden vuoden aikana: 

 saanut tuomioita petoksellisista rikoksista tai rikkomuksista; 

 toiminut johtavassa asemassa, kuulunut ylimpään johtoon, ollut hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä 
missään yhtiössä tai ollut kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä sen konkurssin, pesänhoidon tai 
selvitystilan (lukuun ottamatta vapaaehtoisia selvitystiloja, jotka on toteutettu yhtiön purkamiseksi) aikana; tai 

 ollut oikeus- tai sääntelyviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) virallisen syytteen ja/tai määräämien 
seuraamusten kohteena eikä tuomioistuin ole todennut, ettei kyseinen henkilö saa toimia minkään yhtiön 
hallinto-, johto- tai valvontaelimien jäsenenä tai kieltänyt toimimasta minkään yhtiön johdossa tai hoitamasta 
minkään yhtiön liiketoimintaa. 

Eturistiriidat 

Osakeyhtiölaissa säädetään johdon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaan hallituksen jäsenet ja 
toimitusjohtaja eivät saa osallistua heidän ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Osakeyhtiölain 6 luvun 
4 a §:n mukaan pörssiyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen tytäryhteisön hallituksessa sellaisen 
sopimuksen käsittelyyn, jonka osapuolena on häneen lähipiirisuhteessa oleva, ja oikeustoimi ei ole yhtiön tavanomaista 
liiketoimintaa tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Tällaista sopimusta koskeva päätös on pätevä, jos sitä 
kannattaa päätökseen vaadittava enemmistö niistä pörssiyhtiön tai sen suomalaisen tytäryhteisön hallituksen jäsenistä, 
jotka eivät ole lähipiirisuhteessa päätettävään asiaan. Toimitusjohtajaan sovelletaan, mitä yllä todetaan pörssiyhtiön 
hallituksen jäsenen esteellisyydestä tytäryhteisön päätöksenteossa. Mitä edellä mainitussa säännöksessä säädetään 
sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti muihin oikeustoimiin sekä oikeudenkäynteihin ja muuhun puhevallan 
käyttämiseen. Osakeyhtiölaissa ei ole säännöksiä johtoryhmän jäsenten eturistiriidoista.  

Yhtiöllä olevan tiedon mukaan, lukuun ottamatta heidän suoraan tai epäsuorasti omistamiaan Osakkeita, hallituksen 
jäsenillä, toimitusjohtajalla ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja heidän Yhtiössä hoitamiensa tehtävien ja heidän 
yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. VAC:n hallituksen tai johtoryhmän jäsenten välillä ei ole 
perhesuhteita. Riippumattomuusarvioinnin perusteella Jaakko Eskola, Mammu Kaario ja Kai Seikku ovat riippumattomia 
Yhtiöstä ja Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton Yhtiöstä eikä Yhtiön 
merkittävästä osakkeenomistajasta Viralasta. Lisäksi VAC:n ja Viralan välillä voi nousta esiin mahdollisia eturistiriitoja, 
joita hallitaan ja/tai joita rajoitetaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Viralan kuvaus – 
Eturistiriidat”. 

Johdon omistukset 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakelajia, joilla on Yhtiössä erilaiset äänioikeudet ja erilaiset oikeudet 
osinkoon ja varojenjakoon. Lisätietoja Yhtiön osakesarjoista on esitetty kohdassa ”Osakkeet ja osakepääoma – 
Osakelajeihin ja yhtiöjärjestykseen ennen Listautumista tehtävät muutokset”. Virala sekä VAC:n hallituksen jäsenet 
omistavat tämän Esitteen päivämääränä kaikki Osakkeet. 
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Seuraavassa taulukossa esitetään VAC:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistamien osakkeiden lukumäärä 
11.6.2021: 

Hallitus C-osakkeet4) 
F-sarjan 

osakkeet4) 
E-sarjan 

osakkeet4) 

Alexander Ehrnrooth ............................................................  - 695 6521) 869 5651) 
Jaakko Eskola .......................................................................  10 000 - - 
Mammu Kaario ....................................................................  10 0002) - - 
Kai Seikku ............................................................................  10 0003) - - 
    
Johtoryhmä    
Johannes Schulman ..............................................................  - - - 
Mia Alholm ..........................................................................  - - - 
    
1) Sisältää Alexander Ehrnroothin lähipiiriyhtiön Virala Oy Ab:n omistamat osakkeet. 
2) Sisältää Mammu Kaarion määräysvallassa olevan Makai Holding Oy:n omistamat osakkeet. 
3) Sisältää Kai Seikun määräysvallassa olevan Seico Investments Oy:n omistamat osakkeet. 
4) Ehdollisena Listautumisen toteuttamiselle Yhtiö on 13.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä uudelleennimetä Yhtiön 
osakelajit niin, että A-sarjan osakkeita kutsutaan E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeita kutsutaan F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei 
uudelleennimetä. Yllä olevassa taulukossa viitataan osakelajeihin Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 

 

Johdon palkkiot 

Hallituksen palkkiot 

Osakeyhtiölain mukaisesti varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain VAC:n hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä 
maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista hyväksymänsä palkitsemispolitiikan mukaisesti. Osakkeenomistajien 
nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävät hallituskokoonpanoa ja hallituksen palkitsemista koskevat 
ehdotukset Yhtiön palkitsemispolitiikan mukaisesti. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioita tilikausilta 2020, 2019 ja 
2018. 

Yhtiön osakkeenomistajat ovat 25.5.2021 yksimielisesti päättäneet, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan 
vuosipalkkiona 30 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten 
vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina C-osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön 
hallussa olevia omia C-osakkeita. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. 
Ensimmäisen toimikauden palkkio maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan rahana, mutta Yhtiön hallituksen jäsenet ovat 
kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa summalla, joka vastaa 40 prosenttia 
kyseisen hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Listautumisannin ehdot – Yleisöantia 
koskevat erityiset ehdot – Merkintäsitoumukset”. Lisäksi kohtuulliset toteutuneet matkustus- ja majoittumiskulut sekä 
muut mahdolliset hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät kulut korvataan hallituksen jäsenille. 

Johtoryhmän jäsenten palkkiot 

VAC solmi Viralan kanssa 2.6.2021 palvelusopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu tarjoamaan VAC:lle 
varatoimitusjohtajansa Johannes Schulmanin käytettäväksi VAC:n toimitusjohtajan tehtävään. Lisäksi VAC solmi 
Viralan kanssa 2.6.2021 sopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu toimittamaan VAC:lle transaktioihin liittyviä 
palveluita, johtohenkilöiden palveluita, taloushallintopalveluita ja tiettyjä muita VAC:n hallinnon järjestämiseen liittyviä 
palveluita, ja tämän sopimuksen nojalla Virala tarjoaa talousjohtajansa Mia Alholmin käytettäväksi VAC:n talousjohtajan 
tehtävään. Koska johtoryhmän jäsenet ovat aloittaneet tehtävässään vasta edellä mainittujen Viralan kanssa solmittujen 
palvelusopimusten perusteella, ei heille näin ollen maksettu palkkioita tilikausilta 2020, 2019 ja 2018. VAC ei ole 
myöskään tehnyt sopimuksia toimitusjohtajan tai talousjohtajan irtisanomiskorvauksista tai kannustinjärjestelmistä, eikä 
toimitusjohtajalle tai talousjohtajalle palvelussuhteen päättymisen jälkeen maksettavista eläkkeistä tai muista etuuksista 
palvelussuhteen päättymisen jälkeen ole sovittu. Lisätietoja VAC:n ja Viralan tekemien sopimusten ehdoista sekä 
sopimusten perusteella Viralalle maksetuista kuukausikorvauksista on esitetty kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – 
Merkittävät sopimukset”. 

Tilintarkastajat 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen 
hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiön tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiö on nimittänyt tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n tilintarkastajakseen. KPMG Oy Ab 
on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen. Virpi Halonen on merkitty tilintarkastuslain 
(1141/2015, muutoksineen) 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun tilintarkastajarekisteriin. 

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, Virpi Halonen päävastuullisena tilintarkastajanaan on tilintarkastanut tätä Esitettä 
varten laaditut Yhtiön tilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta. 
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SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT JA LÄHIPIIRILIIKETOIMET 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakelajia, jotka Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan tuottavat eri 
äänioikeudet ja oikeudet osinkoon ja muuhun varojenjakoon. Osakkeiden kokonaislukumäärä on 1 595 217, josta 869 565 
on A-sarjan osakkeita, 695 652 B-sarjan ja 30 000 C-osakkeita, eikä Yhtiö itse omista näistä yhtään.  

Tämän Esitteen päivämääränä Virala omistaa noin 98,1 prosenttia Osakkeista ja noin 95,9 prosenttia Osakkeiden 
tuottamista äänistä, sisältäen 869 565 A-sarjan osaketta ja 695 652 B-sarjan osaketta. Yhtiön osakelajit on päätetty 
ehdollisena Listautumisannin toteuttamiselle uudelleennimetä siten, että A-sarjan osakkeet nimetään E-sarjan osakkeiksi 
ja B-sarjan osakkeet F-sarjan osakkeiksi (lisätietoja on esitetty kohdassa ”Yhtiön osakkeet ja osakepääoma – 
Osakelajeihin ja Yhtiöjärjestykseen ennen Listautumista tehtävät muutokset”). Virala tulee omistamaan enintään 43,1 
prosenttia Osakkeista (38,6 prosenttia Ääniosakkeista) Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että 
Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja että Lisäosake-eriä ei tarjota. Viralalla tulee siis jatkossakin olemaan 
huomattava vaikutusvalta muun muassa VAC:n yhtiökokouksissa äänestyksellä päätettävien asioiden lopputulokseen. 
Osakeyhtiölaki voi asettaa rajoitteita vaikutusvallan käyttämiselle. Yhtiökokouksen päätöksenteon osalta katso ”Osakkeet 
ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Äänioikeudet” ja oikeudesta vaatia vähemmistöosinkoa katso ” 
Osakkeet ja osakepääoma – Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muu varojenjako”. 

Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeenomistajat tämän Esitteen päivämääränä perustuen Euroclear Finlandin 
ylläpitämään osakasluetteloon 10.6.2021. 

 C-osakkeet 
F-sarjan1) 
osakkeet 

E-sarjan1) 
osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä 

Osakkeenomistaja 
Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä Prosenttia 

Äänten 
lukumäärä Prosenttia 

Virala Oy Ab2) ...........  - 695 6521) 869 5651) 1 565 217 98,11 695 652 95,86 
Jaakko Eskola ............  10 000 - - 10 000 0,63 10 000 1,38 
Makai Holding Oy3) ..  10 000 - - 10 000 0,63 10 000 1,38 
Seico Investments 
Oy4) ...........................  

10 000 - - 10 000 
 

0,63 
10 000 

 
1,38 

Osakkeet yhteensä ...  30 000 695 652 869 565 1 595 217 100,00 725 652 100,00 

        
1) Ehdollisena Listautumisen toteuttamiselle Yhtiö on 13.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä uudelleennimetä Yhtiön 
osakelajit niin, että A-sarjan osakkeita kutsutaan E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeita kutsutaan F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei 
uudelleennimetä. Yllä olevassa taulukossa viitataan osakelajeihin Yhtiöjärjestyksen mukaisesti.  
2) Alexander Ehrnroothin lähipiiriyhtiö. 
3) Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö. 
4) Kai Seikun määräysvaltayhtiö. 

 
Seuraavassa taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa nykyisten osakkeenomistajien osuudet Osakkeista ja 
äänistä Listautumisannin toteuttamisen jälkeen, olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia 
Osakkeita ja että Lisäosake-erät tarjotaan ja merkitään täysimääräisesti ja että taulukossa esitetyt osakkeenomistajat 
merkitsevät Tarjottavia Osakkeita kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – Merkintäsitoumukset” kuvatulla tavalla.  

 C-osakkeet 
F-sarjan 
osakkeet 

E-sarjan 
osakkeet Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä 

Osakkeenomistaja 
Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä 

Osakkeiden 
lukumäärä Prosenttia 

Äänten 
lukumäärä Prosenttia 

Virala Oy Ab1) ...........  3 500 000 1 002 609 562 608 5 065 217 38,68 4 502 609 35,93 

Jaakko Eskola2) .........  11 200 - - 11 200 0,09 11 200 0,09 
Makai Holding Oy3) ..  10 000 - - 10 000 0,08 10 000 0,08 
Seico Investments 
Oy4) ...........................  10 000 - - 10 000 0,08 10 000 0,08 
Muut 
osakkeenomistajat .....  7 998 800 - - 7 998 800 61,08 7 998 800 63,82 

Osakkeet yhteensä ...  11 530 000 1 002 609 562 608 13 095 217 100,00 12 532 609 100,00 

        
1) Alexander Ehrnroothin lähipiiriyhtiö. 
2) Jaakko Eskolan osakeomistus sisältää hallituspalkkiona merkittävät Tarjottavat Osakkeet kohdassa ”Listautumisannin järjestäminen – 
Merrkintäsitoumukset” kuvatun mukaisesti. 
2) Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö. 
3) Kai Seikun määräysvaltayhtiö. 

Tämän Esitteen päivämääränä VAC on Viralan määräysvallassa. 
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Lähipiiriliiketoimet 

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa 
tai huomattavaa vaikutusvaltaa tai yhteistä määräysvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. 
Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön lähipiiriin kuuluvat Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ja heidän 
läheiset perheenjäsenensä ja määräysvallassa olevat yhteisöt, sekä emoyhtiö Virala ja kaikki Virala-konserniin kuuluvat 
tytär- ja osakkuusyhtiöt. Yhtiön johdon avainhenkilöihin kuuluvat toimitusjohtaja ja talousjohtaja.  

Yhtiön lähipiiriliiketoimet hallituksen sekä toimitusjohtajan ja talousjohtajan kanssa vuonna 2021 koostuvat hallitukselle 
maksettavista palkkioista osakkeenomistajien 25.5.2021 tekemän yksimielisen päätöksen mukaisesti sekä Viralalle 
maksettavista kuukausikorvauksista koskien palvelusopimuksia, joilla Virala tarjoaa varatoimitusjohtajansa Johannes 
Schulmanin käytettäväksi VAC:n toimitusjohtajan tehtävään sekä talousjohtajansa Mia Alholmin käytettäväksi VAC:n 
talousjohtajan tehtävään, sekä tiettyjä muita palveluita. Hallitukselle maksettavat palkkiot sekä VAC:n Viralalle 
maksamat kuukausittaiset korvaukset toimitusjohtajan ja talousjohtajan palveluista on kuvattu tämän Esitteen kohdassa 
”Hallitus, johto ja tilintarkastajat – Johdon palkkiot” ja ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset”. Edellä mainittua 
lukuun ottamatta Yhtiön hallituksen ja johtohenkilöiden jäsenten palkkioissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 
31.12.2020 ja tämän Esitteen päivänmäärän välisenä aikana. 

Lukuun ottamatta hallinnollisia kustannuksia sekä 372,00 euron saatavaa Viralalta vuonna 2019, merkittäviä 
lähipiiriliiketoimia ei ole ollut 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä vuosilta. 

VAC solmi Viralan kanssa 2.6.2021 sopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu toimittamaan VAC:lle transaktioihin 
liittyviä palveluita, johtohenkilöiden palveluita, taloushallintopalveluita ja tiettyjä muita VAC:n hallinnon järjestämiseen 
liittyviä palveluita. Virala on oikeutettu saamaan 33 500 euron (ALV 0 %) kuukausittaisen korvauksen tarjotuista 
palveluista. Lisäksi VAC solmi Viralan kanssa 2.6.2021 palvelusopimuksen, jonka mukaan Virala sitoutuu tarjoamaan 
VAC:lle varatoimitusjohtajansa Johannes Schulmanin käytettäväksi VAC:n toimitusjohtajan tehtävään ja Virala on 
oikeutettu saamaan 7 500 euron (ALV 0 %) kuukausittaisen korvauksen tarjotuista palveluista. Lisätietoja on esitetty 
kohdassa ”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset”. Lukuun ottamatta edellä mainittuja sopimuksia Yhtiön 
lähipiiriliiketoimiin ei ole tullut olennaisia muutoksia 31.12.2020 jälkeen tämän Esitteen päivämäärään mennessä.  
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OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 

Seuraavassa jaksossa Osakkeita ja Yhtiön osakepääomaa koskeva kuvaus perustuu pääosin oletukseen siitä, että Yhtiön 
osakkeenomistajien 13.6.2021 päättämät yhtiöjärjestysmuutokset ovat tulleet voimaan suunnitellun Listautumisen 
yhteydessä. Tämän jakson alussa kohdassa ”– Osakkeet ja osakepääoma – Yleistä” kuvataan lyhyesti Osakkeita ja 
Yhtiön osakepääomaa tämän Esitteen päivämääränä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen perusteella.  

Yleistä tietoa Yhtiöstä 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity toiminimi on Virala Acquisition Company Oyj ja englanniksi Virala 
Acquisition Company Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki, rekisteröity osoite Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki ja 
puhelinnumero 09 6122 340. Yhtiö on suomalainen julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön y-tunnus 
on 2890898-5, LEI on 743700JHE9365SIHRE72 ja sen tilikausi on kalenterivuosi. 

VAC rekisteröitiin kaupparekisteriin 1.3.2018. Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 30.11.2017. Yhtiö on 
perustettu asianajotoimiston toimesta, eivätkä perustajan tiedot siten ole olennaista tietoa sijoittajille.  

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa aluksi yritysostoyhtiönä (SPAC-yhtiö) pörssin sellaisiin 
yhtiöihin, joiden osakkeet on otettu tai jotka on haettu otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, soveltuvien sääntöjen mukaisesti toteuttamalla markkinatutkimuksia, 
strategisia ja kaupallisia arviointeja, laajentumis- ja yhteisyrityssuunnitelmia, yritysosto-, rahoitus- ja muita neuvotteluja, 
due diligence -tarkastuksia, hankittaville yhtiöille tai liiketoiminnoille tarjottavia palveluita koskevia neuvotteluita sekä 
muita valmistelutoimia ja, ehdollisena yhtiökokouksen hyväksynnälle, joko suoraan tai välillisesti, (i) hankkimalla yhden 
tai useamman yhtiön osakkeita ja/tai (ii) hankkimalla yhden tai useamman liiketoiminnan ja harjoittamalla sen jälkeen 
edellä olevan kohdan (i) ja/tai (ii) mukaisesti hankittuja liiketoimintoja suoraan tai välillisesti yhden tai useamman 
tytäryhtiön kautta ja toteuttamalla liiketoimintastrategiaa tai -strategioita edistääkseen liiketoimintojen pitkän aikavälin 
arvoa. Yhtiö harjoittaa lisäksi muuta siihen liittyvää liiketoimintaa.  

Osakkeet ja osakepääoma 

Yleistä 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on kolme osakelajia, jotka oikeuttavat erilaisiin äänioikeuksiin Yhtiössä ja 
erilaisiin oikeuksiin koskien varojenjakoa.  

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä 
ei ole hallussaan omia Osakkeitaan. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakkeet on liitetty Euroclear Finlandin arvo-
osuusjärjestelmään ja osakelajien ISIN-koodit ovat FI4000507389 (A-sarjan osakkeet), FI4000507470 (B-sarjan 
osakkeet) ja FI4000507488 (C-osakkeet). Osakkeet on laskettu liikkeeseen Suomen lainsäädännön mukaisesti, ja ne ovat 
euromääräisiä. 

Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiöllä on yhteensä 1 595 217 Osaketta, joista 869 565 kappaletta on A-sarjan osakkeita, 
695 652 kappaletta on B-sarjan osakkeita ja 30 000 kappaletta on C-osakkeita. Tämän Esitteen päivämääränä Yhtiön 
yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoon tai muuhun Yhtiön varojenjakoon, ja B-sarjan 
osakkeet ja C-osakkeet oikeuttavat yhtäläisin oikeuksin osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon. A-sarjan osakkeilla 
ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa ja kullakin B-sarjan osakkeella ja C-osakkeella on yksi (1) ääni kaikissa 
yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa. Tämän Esitteen päivämääränä olemassa olevien Osakkeiden tuottama äänimäärä 
on 725 652. 

Tämän Esitteen päivämäärän yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet ovat muunnettavissa B-sarjan osakkeiksi 
samassa suhteessa, kuin A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajan omistusosuus B-sarjan osakkeista tai C-osakkeista ja B-
sarjan osakkeisiin tai C-osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista laskee suunnatun annin seurauksena. 
Muunnettaessa A-sarjan osakkeita B-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu 
tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti. Lisäksi B-sarjan 
osakkeenomistajalla on oikeus esittää vaatimus, että hänen omistamansa B-sarjan osakkeet muunnetaan C-osakkeiksi. 
Muunnettaessa B-sarjan osakkeita C-osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos Osakkeita on splitattu tai 
niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti. Tämän Esitteen päivämäärän 
yhtiöjärjestys sisältää myös C-osakkeita koskevat lunastus- ja suostumuslausekkeet. 

Yhtiön hallitus on 14.6.2021 päättänyt, että Yhtiö hakee C-osakkeiden (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) listaamista 
Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Ennen C-osakkeiden suunniteltua ottamista kaupankäynnin 
kohteeksi yhtiöjärjestystä muutetaan, kuten esimerkiksi osakelajit uudelleen nimetään seuraavasti: A-sarjan osakkeet 
nimetään E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeet F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei uudelleennimetä, ja suunnitellun 
Listautumisen toteutuessa Yhtiöllä on edelleen kolme osakelajia; C-osakkeet, sekä F- ja E-sarjan osakkeet (katso kohta 
”Osakelajeihin ja yhtiöjärjestykseen ennen Listautumista tehtävät muutokset”). Kaupankäynnin oletetaan alkavan Nasdaq 
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Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. Listautumisesta lähtien C-osakkeiden 
kaupankäyntitunnus on VACSPAC ja C-osakkeiden ISIN-koodi on FI4000507488. 

Osakepääoman historiallinen kehitys 

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Yhtiön osakepääoman ja Osakkeiden lukumäärän muutoksista 1.1.2018 
lähtien tämän Esitteen päivämäärään asti.  
 

Päivämäärä, 
jolloin päätös 
on tehty Järjestely 

Osakkeiden 
lukumäärä 
järjestelyssä 

Osakkeiden 
lukumäärä järjestelyn 
jälkeen 

Osakepääoma 
(EUR) 

Päivämäärä, 
jolloin 
rekisteröity 

30.11.2017 Yhtiön 
perustaminen 
(osakkeiden 
alkuperäinen 
merkitseminen) 

330 Yhteensä: 330 3 300 1.3.2018 

7.5.2021 Uusien 
osakesarjojen 
luominen, 
Suunnattu 
osakeanti (A- ja 
B-sarjojen 
osakkeet)1) 

A-sarjan osakkeet: 869 
235 

B-sarjan osakkeet: 695 
652 

A-sarjan osakkeet: 
869 565  

B-sarjan osakkeet: 695 
652  

Yhteensä: 1 565 217 

80 000 19.5.2021 

10.5.2021 Suunnattu 
osakeanti (C-
osakkeet)2) 

C-osakkeet: 30 000 A-sarjan osakkeet: 
869 565  

B-sarjan osakkeet: 
695 652  

C-osakkeet: 30 000 

Yhteensä: 1 595 217 

80 000 19.5.2021 

      
1) Yhtiö on osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 7.5.2021 päättänyt laskea liikkeeseen 869 235 uutta A-sarjan osaketta vastikkeetta Viralalle 
(split) ja nimetä olemassa olevan osakelajin A-sarjan osakkeiksi. Lisäksi Virala on merkinnyt 695 652 uutta B-sarjan osaketta maksullisessa suunnatussa 
osakeannissa osakekohtaisella merkintähinnalla 0,22 euroa. Suunnatulla B-sarjan osakkeiden annilla Yhtiö keräsi oman pääoman ehtoista rahoitusta 
kattaakseen toimintansa laajentamisen selvittämisen ja analysoinnin aiheuttamat kustannukset. B-sarjan osakkeiden merkintähinnasta yhteensä 76 
700,00 euron osuus kirjattiin osakepääoman korotukseksi ja loppuosa merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (katso edellä ”– Yleistä”). 
2) Yhtiö on lisäksi osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä 10.5.2021 hankkinut oman pääoman ehtoista rahoitusta suunnatulla maksullisella C-
osakkeiden annilla, jotta se voi kattaa toimintansa laajentamisen analysoinnin ja selvittämisen aiheuttamat kustannukset. C-osakkeiden osakekohtainen 
merkintähinta suunnatussa maksullisessa osakeannissa oli 5,00 euroa ja merkintähinnat kirjattiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 
Uusia C-osakkeita suunnatussa osakeannissa merkitsivät Jaakko Eskola, Makai Holding Oy (Mammu Kaarion määräysvaltayhtiö) ja Seico Investments 
Oy (Kai Seikun määräysvaltayhtiö). 

 
Osakelajeihin ja yhtiöjärjestykseen ennen Listautumista tehtävät muutokset 

Yhtiön osakkeenomistajat tekivät eräitä suunniteltuun Listautumiseen liittyviä päätöksiä ehdollisena Listautumisen 
toteuttamiselle, jotka vaikuttavat Osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, yhtiöjärjestyksen sisältöön sekä Osakkeiden 
kokonaismäärään ennen Listautumista. Mikäli hallitus päättää toteuttaa Listautumisen, kyseiset päätökset pannaan 
täytäntöön ja rekisteröidään kaupparekisteriin ennen Tarjottavien Osakkeiden rekisteröimistä ja Listautumisen 
toteuttamista.  

Ehdollisena Listautumisen toteuttamiselle Yhtiö on 13.6.2021 päättänyt osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 
uudelleennimetä Yhtiön osakelajit niin, että A-sarjan osakkeita kutsutaan E-sarjan osakkeiksi ja B-sarjan osakkeita 
kutsutaan F-sarjan osakkeiksi. C-osakkeita ei uudelleennimetä. Alla on kuvattu lyhyesti eri osakelajien oikeuksia ja eroja. 
Lisätietoja on esitetty kohdassa ”– Osakkeenomistajien oikeudet”.  

C-osakkeet 

Mikäli suunniteltu Listautuminen toteutetaan, C-osakkeet (mukaan lukien Tarjottavat Osakkeet) otetaan kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentillä. C-osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ja 
vaihdettavissa, mutta Viralan ja hallituksen jäsenten omistamat C-osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia (katso kohta 
”Yhtiön liiketoiminta – Merkittävät sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”). C-osakkeilla on etuoikeus 
osinkoihin ja muuhun varojenjakoon siihen asti, kunnes C-osakkeille on jaettu yhteensä 20 000 000 euroa, minkä jälkeen 
C-osakkeilla ja F-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja muuhun varojenjakoon, ellei Yhtiöjärjestys toisin 
määrää. F-sarjan osakkeilla on kuitenkin oikeus tiettyyn osuuteen jaettavien varojen määrästä tietyissä tilanteissa ennen 
kuin edellä mainittu osinkoetuoikeuden yhteismäärä on täyttynyt (katso jäljempänä kohta ”– Osakkeenomistajien oikeudet 
– Osingot ja muu varojenjako”). Kullakin C-osakkeella on yksi ääni. Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa C-osakkeilla 
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on oikeus saada Yhtiön nettovarallisuudesta jako-osuus, joka vastaa Merkintähintaa, minkä jälkeen mahdollisesti jäljelle 
jäävä osuus jaetaan C- ja F-sarjan osakkeiden omistajille pro rata -periaatteella.  

Vaihdannanrajoitusten alaiset Perustajaosakkeet 

Suunnitellun Listautumisen toteuttamishetkellä Virala omistaa kaikki Yhtiön F- ja E-sarjojen osakkeet, eli 
Perustajaosakkeet, joihin sovelletaan Yhtiöjärjestyksen mukaisia lunastus- ja suostumuslausekkeita, joilla rajoitetaan 
oikeutta luovuttaa tai hankkia Perustajaosakkeita. Perustajaosakkeita ei haeta otettavaksi julkisen kaupankäynnin 
kohteeksi. F-sarjan osakkeet oikeuttavat C-osakkeiden kanssa yhtäläiseen oikeuteen Yhtiön varojenjaossa sen jälkeen, 
kun C-osakkeiden osinkoetuoikeuden mukainen yhteismäärä on jaettu. Lisäksi F-sarjan osakkeilla on kuitenkin oikeus 
tiettyyn osuuteen jaettavien varojen määrästä tietyissä tilanteissa ennen kuin edellä mainittu osinkoetuoikeuden 
yhteismäärä on täyttynyt (katso jäljempänä kohta ”– Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muu varojenjako”). E-
sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoihin tai varojenjakoon. F-sarjan osakkeilla on yksi ääni, ja E-sarjan osakkeilla ei ole 
äänioikeutta. Yhtiön mahdollisessa selvitystilassa sen jälkeen, kun C-osakkeiden oikeus saada Merkintähintaa vastaava 
jako-osuus Yhtiön nettovarallisuudesta on jaettu, C-osakkeille ja F-sarjan osakkeille jaetaan mahdollisesti jäljelle jäävä 
osuus Yhtiön nettovarallisuudesta pro rata -periaatteella. E-sarjan osakkeet eivät oikeuta Yhtiön nettovarallisuuteen 
selvitystilassa. F-sarjan osakkeet voidaan tietyin Yhtiöjärjestyksessä määritellyin edellytyksin tai tietyin poikkeuksin 
muuntaa C-osakkeiksi muuntosuhteella 1:1 aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua ja viimeistään seitsemän vuoden kuluttua 
suunnitellun Listautumisannin toteuttamisesta. E-sarjan osakkeita muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi 
muuntosuhteella 1:1 suunnitellun Listautumisannin jälkeisten kolmen vuoden ajan, jos tietyt Yhtiöjärjestyksessä 
määritellyt laimennustapahtumat tapahtuvat. Mikäli soveltuvien muuntoaikojen kuluessa F- ja E-sarjojen osakkeita ei ole 
muunnettu, Yhtiöllä on Yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus päättää yhtiökokouksessa F- ja E-sarjojen osakkeiden 
lunastamisesta. 

Mikäli Listautuminen toteutetaan, Yhtiöjärjestyksen perusteella C-osakkeiden omistajilla on Yritysoston yhteydessä 
tiettyjen Yhtiöjärjestyksessä kuvattujen edellytysten täyttyessä oikeus pyytää C-osakkeidensa lunastusta. Lisäksi 
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään Yhtiön asettamisesta selvitystilaan, 
jos Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa suunnitellusta Listautumisesta. Jos yhtiökokous ei päätä asettaa 
Yhtiötä selvitystilaan tällaisessa tilanteessa, Yhtiön hallituksen on selvitettävä vaihtoehtoisia tapoja osakkeenomistajille 
luopua Osakkeistaan. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”– Osakkeenomistajien oikeudet”. 

Yhtiön Yhtiöjärjestys rekisteröidään välittömästi hallituksen suunniteltua Listautumisen toteuttamista koskevan 
päätöksen jälkeen. Yhtiön Yhtiöjärjestys on tämän Esitteen liitteenä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.  

Virala on varhaisessa vaiheessa rahoittanut Yhtiötä, ja osana Viralan tavoitetta olla Yhtiön pitkäjänteinen omistaja F-
sarjan osakkeiden määrän suhteessa Ääniosakkeisiin tulee Listautumisannin jälkeen olla kahdeksan (8) prosenttia. Yhtiö 
tulee ennen Listautumisannin toteuttamista tekemään tarvittavat muutokset F- ja E-sarjojen osakkeiden määriin siten, että 
F-sarjan osakkeiden määrä Listautumisannin jälkeen vastaa kahdeksaa (8) prosenttia Ääniosakkeista. Alla olevassa 
taulukossa esitetään havainnollistamistarkoituksessa Yhtiön kokonaisosake- ja kokonaisäänimäärät Listautumisannin 
toteuttamisen jälkeen tilanteessa, jossa Lisäosake-eriä ei tarjota, ja tilanteessa, jossa Lisäosake-erät tarjotaan 
täysimääräisesti:  

 

C-osakkeita 
yhteensä 
Listautumisannin 
toteuttamisen 
jälkeen1) 

Vaihdannanrajoitusten 
alaisia F-sarjan 
osakkeita yhteensä 
Listautumisannin 
toteuttamisen jälkeen1) 2) 

Vaihdannanrajoitusten 
alaisia E-sarjan 
osakkeita yhteensä 
Listautumisannin 
toteuttamisen jälkeen1) 2) Osakkeita yhteensä 

Lisäosake-eriä ei 
tarjota 
Listautumisannissa 

9 030 000 785 217 780 000 10 595 217 

Lisäosake-erät 
tarjotaan 
Listautumisannissa 
täysimääräisesti 

11 530 000 1 002 609 562 608 13 095 217 

     
1) C-osakkeet ja F-sarjan osakkeet tuottavat kukin yhden (1) äänen ja oikeuttavat osinkoon ja varojenjakoon siten, että C-osakkeilla on osinkoetuoikeus 
tiettyyn yhteismäärään asti tietyin poikkeuksin, minkä jälkeen C-osakkeet ja F-sarjan osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeuden osinkoihin ja muuhun 
varojenjakoon. E-sarjan osakkeilla ei ole ääni- tai osinko-oikeutta. F- ja E-sarjan osakkeisiin sovelletaan Yhtiöjärjestyksen lunastus- ja 
suostumuslausekkeita, joilla rajoitetaan niiden vapaata luovutettavuutta. F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa tietyin edellytyksin C-osakkeiksi 
muuntosuhteella 1:1, ja E-sarjan osakkeita muunnetaan automaattisesti tietyissä tilanteissa F-sarjan osakkeiksi muuntosuhteella 1:1. F- ja E-sarjan 
osakkeet ovat lunastusehtoisia osakkeita ja Yhtiöllä on oikeus lunastaa ne muuntamisaikojen päätyttyä, jos niitä ei ole muunnettu. Katso tarkemmin ”– 
Osakkeenomistajien oikeudet” ja ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.  
2) Yhtiön osakkeenomistajien on tarkoitus päättää ennen Listautumisannin toteuttamista F- ja E-sarjan osakkeiden määrien oikaisusta siten, että F-sarjan 
osakkeiden määrä suhteessa Ääniosakkeisiin on Listautumisannin jälkeen kahdeksan prosenttia ja että F-sarjan ja E-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu 
määrä on 1 565 217 osaketta. Kaikki F- ja E-sarjan osakkeet ovat tämän Esitteen päivämääränä ja suunnitellun Listautumisen toteuttamishetkellä Viralan 
omistuksessa. 
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Voimassa olevat valtuutukset  

Osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 13.6.2021 hallitukselle annettiin seuraavat valtuutukset: 

 Hallitus on valtuutettu päättämään Listautumisannissa yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka koskee 
enintään 11 500 000 C-osaketta. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 
(suunnattu osakeanti), mukaan lukien C-osakkeiden tarjoaminen instituutionaalisille sijoittajille ja yleisölle, 
Yhtiön suunnitellun Listautumisen yhteydessä. Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista osakeannin 
ehdoista, mukaan lukien merkintähinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättymiseen saakka, ei kuitenkaan pidempään kuin 30.6.2022.  

 Hallitus on valtuutettu päättämään enintään 900 000 C-osakkeen annista ja/tai C-osakkeisiin oikeuttavien 
erityisten oikeuksien antamisesta, joko maksua vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutusta 
voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen sekä Yhtiön taseen 
ja rahoitusaseman vahvistamiseen. Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle 
itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden 
enimmäismäärästä. Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista C-osakkeen annista ja/tai C-osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan 
pidempään kuin 30.6.2022 saakka. 

Osakkeiden listaaminen 

Yhtiö aikoo jättää Nasdaq Helsingille listalleottohakemuksen C-osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentille. C-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan 
SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021. Listautumisesta lähtien listattavien C-osakkeiden kaupankäyntitunnus on 
”VACSPAC” ja ISIN-koodi FI4000507488. 
 
Osakkeenomistajien oikeudet 

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus  

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen osakeyhtiön osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön osakkeita samassa 
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen tai hallituksen päätöksessä 
toisin määrätä. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta, 
edellyttää, että sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa kaikista yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista 
osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta, edellyttää lisäksi, että 
päätökseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan suunnattu osakeanti voi lisäksi olla 
maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava 
taloudellinen syy. 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan niissä tilanteissa, joissa Yhtiön osakkeenomistajille myönnetään etuoikeuksia, on ne 
myönnettävä jokaiselle osakelajille rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta päättää suunnatusta osakeannista tai 
optioiden tai muiden Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen Osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen mukaan, jos Yhtiö kolmen vuoden aikana Listautumisannista 
laskee liikkeeseen C-osakkeita tai mitä tahansa muita C-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien Yhtiön 
tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat C-osakkeet) suunnatussa annissa, jossa F-sarjan osakkeiden omistajille ei anneta 
etuoikeutta, E-sarjan osakkeita muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi muuntosuhteella 1:1 (katso jäljempänä 
kohta”– E-sarjan osakkeiden muuntaminen F-sarjan osakkeiksi”). 

Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on tietyissä muissa maissa kuin Suomessa eivät 
välttämättä voi käyttää osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeutta, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisten 
maiden sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti tai muulla vastaavalla tavalla tai ellei käytettävissä ole poikkeusta 
kyseisten maiden sovellettavissa laeissa asetetuista rekisteröintiin liittyvistä tai muista vastaavista vaatimuksista (katso 
kohta ”Riskitekijät – VAC:in osakkeisiin ja Listautumisantiin liittyvät riskit – Suomen ulkopuolisissa maissa olevia 
osakkeenomistajia saatetaan kieltää osallistumasta mahdollisiin tuleviin anteihin”). 

Yhtiökokoukset 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön 
varsinainen yhtiökokous on Yhtiöjärjestyksen ja Osakeyhtiölain mukaan pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden 
kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä Osakeyhtiölain mukaan muun muassa seuraavista asioista: 
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 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,  

 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, 

 taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 

 hallituksen jäsenten valinnasta ja palkitsemisesta, sekä  

 tilintarkastajien valinnasta. 

Myös hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 
ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttävät yhtiökokouksen päätöstä. Varsinaisten yhtiökokousten lisäksi voidaan 
tarvittaessa pitää ylimääräisiä yhtiökokouksia. Päätettävän asian laadusta riippuen sovelletaan jäljempänä kuvattuja 
Osakeyhtiölain mukaisia määräenemmistösäännöksiä (lisätietoja on esitetty jäljempänä kohdassa ”– Äänioikeudet”). 

Yhtiökokous käsittelee Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen edellyttämiä tai hallituksen sille esittämiä asioita. Yleensä 
hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Mikäli yhtiön osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään 
kymmenen prosenttia osakkeista, tai yhtiön tilintarkastaja esittää kirjallisen pyynnön, että jokin asia tulisi käsitellä 
yhtiökokouksessa, tulee hallituksen toimittaa kutsu yhtiökokoukseen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää hallitukselta, että hänen esittämänsä yhtiökokouksen 
päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pörssiyhtiössä vaatimuksen katsotaan aina olevan toimitettu riittävän ajoissa, jos 
se on toimitettu viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsua. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Myös 
niiden osakkeenomistajien, joiden osakkeet edustavat vähintään 10 prosenttia kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, 
ehdotus hallituksen kokoonpanosta sisällytetään kokouskutsuun edellyttäen, että hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat 
antaneet suostumuksensa valinnalle ja yhtiö on vastaanottanut tiedon riittävän ajoissa, jotta se voidaan sisällyttää 
kokouskutsuun. Hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajien valinnasta julkaistaan yhtiökokouskutsun yhteydessä. 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään 
kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen 
täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu Yhtiön verkkosivuilla. 

Osakeyhtiölain mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Euroclear 
Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (”Täsmäytyspäivä”). 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla, jolla osakkeiden perusteella on oikeus tulla kirjatuksi Euroclear Finlandin 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen edellyttää myös, että osakkeenomistaja on kyseisten osakkeiden perusteella ilmoitettu merkittäväksi 
tilapäisesti Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä 
osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna ajankohtana, jonka on oltava Täsmäytyspäivän 
jälkeen. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen 
välityksellä. Valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava 
oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean 
asiamiehen välityksellä siten, että eri asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevien osakkeiden 
nojalla, ilmoittautumisen yhteydessä on yksilöitävä osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa 
osakkeenomistajaa. Lisäksi kukin osakkeenomistaja tai valtuutettu asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa. 

Äänioikeudet  

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai 
valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön erilajiset osakkeet tuottavat erilaisen äänioikeuden Yhtiössä: jokaisella C-
osakkeella ja F-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni yhtiökokouksessa, ellei Yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Kuitenkaan 
F-sarjan osakkeet eivät välittömästi Listautumisannin toteuttamisen seitsemännen (7.) vuosipäivän jälkeen enää tuota 
äänioikeuksia, ellei F-osakkeisiin liittyvää muunto-oikeutta ole käytetty sitä ennen (katso jäljempänä kohta ”– F-sarjan 
osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi”). E-sarjan osakkeet eivät tuota äänioikeutta. 

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeeseen liittyvää 
äänioikeuttaan, hänen tulee ilmoittautua tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon. Ilmoitus tilapäisestä 
merkitsemisestä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa määriteltynä päivänä, jonka on oltava 
Täsmäytyspäivän jälkeen. Osakeyhtiölaki tai Yhtiöjärjestys eivät aseta yhtiökokousten päätösvaltaisuudelle edellytyksiä. 
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Yhtiökokouksessa päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella annettujen äänten enemmistöllä. Kuitenkin eräät päätökset, 
kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, suunnattu osakeanti ja eräissä tapauksissa päätökset yhtiön sulautumisesta tai 
jakautumisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä yhtiökokouksessa 
edustetuista osakkeista. Yhtiössä, jossa on erilajisia osakkeita, sulautuvan yhtiön sulautumista, jakautuvan yhtiön 
jakautumista, yhtiön asettamista selvitystilaan ja selvitystilan lopettamista sekä julkisessa osakeyhtiössä suunnattua 
omien osakkeiden hankkimista koskevien päätösten pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa 
määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi kaikkien osakkeenomistajien suostumus 
vaaditaan tiettyjen päätösten tekemiseen, kuten osakkeenomistajien osakeomistuksista poikkeavaan osakkeiden 
pakolliseen lunastamiseen.  

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan tiettyihin Yhtiöjärjestyksen muutoksiin, mukaan lukien muutokset osakelajien 
oikeuksiin, muunto-oikeuksiin, lunastusoikeuteen ja suostumus- ja lunastuslausekkeeseen, muiden kohtien lisäksi, 
vaaditaan F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan osakkeiden omistajien 2/3 enemmistön suostumus. Lisäksi Yhtiöjärjestyksen 
mukaan, jos F-sarjan osakkeiden tai E-sarjan osakkeiden muuntamisen tai lunastamisen seurauksena ulkona ei ole yhtään 
tietyn osakelajin osaketta, kyseisen osakelajin oikeuksien soveltaminen Yhtiöjärjestyksen tarkoittamassa merkityksessä 
lakkaa, ja ellei suunnitteilla ole kyseisen osakelajin osakkeiden antia, seuraavassa yhtiökokouksessa esitetään ehdotus 
Yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi viittauksien poistamiseksi F-sarjan osakkeisiin tai E-sarjan osakkeisiin soveltuvin osin. 

Osingot ja muu varojenjako 

Osakeyhtiölain mukaan suomalaisen yhtiön osinkoa voidaan maksaa vasta yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön 
tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta. Yleensä yhtiökokous ei voi päättää jakaa osinkoa hallituksen ehdottamaa tai 
hyväksymää määrää enempää. Osakeyhtiölain mukaan osingonjako perustuu viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
vahvistettuun ja tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Yhtiö voi myös jakaa kuluvan tilikauden voittoon perustuvia 
osavuosiosinkoja ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymän, uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen perusteella. 
Osingonjako edellyttää osakkeenomistajien enemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi myös valtuuttaa 
hallituksen päättämään osingonjaosta.  

Osakeyhtiölain mukaan oma pääoma jaetaan sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Jaolla on merkitystä määritettäessä 
jakokelpoisten varojen määrää. Osakepääoma sekä kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen) mukainen 
uudelleenarvostusrahasto, käyvän arvon rahasto ja arvonkorotusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa. Myös ennen 
nykyisen Osakeyhtiölain voimaantuloa syntyneet ylikurssirahasto ja vararahasto ovat sidottua omaa pääomaa sen mukaan 
kuin Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006, muutoksineen) määrätään. Muut rahastot sekä 
tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa. Osinko tai muu varojenjako voi olla enintään 
jakokelpoisten varojen suuruinen. Varoja ei kuitenkaan saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön 
olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoiset varat sisältävät tilikauden voiton, 
edellisiltä tilikausilta kertyneet voittovarat ja yhtiön muut vapaan oman pääoman erät, joista on vähennetty taseen 
osoittama tappio sekä määrä, joka yhtiöjärjestyksen mukaan on jätettävä jakamatta. Jakokelpoisia varoja on soveltuvin 
osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, mitä 
Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa määrätään. 

Osingon tai muun varojenjaon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää, elleivät 
osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään kymmenen prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa 
yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa 
osinkona on jaettava vähintään puolet yhtiön tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta 
jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. 
Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot. 

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty 
osakasluetteloon osingonmaksun Täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland asianomaisen 
tilinhoitajan välityksellä. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina rekisteriin 
ilmoitetuille tileille. Oikeus osinkoihin vanhentuu tavallisesti kolmen vuoden kuluessa osingon maksupäivästä. 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan C-osakkeilla on etuoikeus osinkoihin ja muuhun varojenjakoon siihen asti, kunnes 
yhteensä 20 000 000 euroa on jaettu C-osakkeille, minkä jälkeen C-osakkeilla ja F-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus 
osinkoihin ja muuhun varojenjakoon, ellei Yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Vaikka edellä mainittu C-osakkeiden 
osinkoetuoikeuden yhteismäärä ei olisi täyttynyt F-sarjan osakkeilla on seuraavasti oikeus osinkoon ja muuhun 
varojenjakoon, kuten Yhtiöjärjestyksessä määrätään: (a) jos alla kohdan ”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-
osakkeeksi” alakohdan (i) mukainen Osakkeen Hintaraja (huomioiden mahdolliset oikaisut) täyttyy minä tahansa 
ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään osingonmaksusta tai muusta 
varojenjaosta ja edellyttäen, että edellä viitatun F-sarjan osakkeen muuntamista C-osakkeeksi koskevan alakohdan (i) 
mukaisesti muunnettavissa olevia F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu C-osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 1,5 
prosenttia vastaavaan osuuteen jaettavaksi päätettyjen varojen määrästä; (b) jos alla kohdan ”– F-sarjan osakkeiden 
muuntaminen C-osakkeeksi” alakohdan (ii) mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä tahansa ajankohtana mutta 
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viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta ja edellyttäen, 
että edellä viitatun F-sarjan osakkeen muuntamista C-osakkeeksi koskevan alakohdan mukaisesti muunnettavissa olevia 
F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu C-osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,0 prosenttia vastaavaan osuuteen 
jaettavaksi päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdassa (a) tarkoitetun oikeuden varojenjakoon lisäksi; (c) jos alla 
kohdan ”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeeksi” alakohdan (iii) mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä 
tahansa ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään osingonmaksusta tai muusta 
varojenjaosta ja edellyttäen, että edellä viitatun F-sarjan osakkeen muuntamista C-osakkeeksi koskevan alakohdan 
mukaisesti muunnettavissa olevia F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu C-osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,0 
prosenttia vastaavaan osuuteen jaettavaksi päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdissa (a) ja (b) tarkoitettujen 
oikeuksien varojenjakoon lisäksi; (d) jos alla kohdan ”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeeksi” alakohdan (iv) 
mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä tahansa ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, 
jossa päätetään osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,5 prosenttia vastaavaan 
osuuteen jaettavaksi päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdissa (a)–(c) tarkoitettujen oikeuksien varojenjakoon 
lisäksi. Edellä alakohdissa (a)–(d) mainitut prosentit on laskettu sillä oletuksella, että Yhtiöllä on vielä ulkona olevia E-
sarjan osakkeita. Jos Yhtiö kaikkien ulkona olevien E-sarjan osakkeiden muuntamisen jälkeen päättää laskea liikkeeseen 
C-osakkeita tai mitä tahansa muita C-osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien Yhtiön tai sen 
tytäryhtiöiden hallussa olevat C-osakkeet) suunnatussa annissa, jossa F-sarjan osakkeiden omistajille ei anneta etuoikeutta 
(”Laimennustapahtuma”), edellä alakohdissa (a)–(d) mainittuja prosentteja pienennetään välittömästi mainittujen C-
osakkeiden tai niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien rekisteröinnin jälkeen heijastamaan F-sarjan osakkeiden 
laimentunutta osuutta suhteessa C-osakkeiden lukumäärään. 

F-sarjan osakkeet eivät kuitenkaan Listautumisannin toteuttamisen seitsemännen (7.) vuosipäivän jälkeen enää tuota 
oikeutta osinkoon tai muuhun varojenjakoon, ellei F-sarjan osakkeisiin liittyvää muunto-oikeutta ole käytetty (katso 
jäljempänä kohta ”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi”). E-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta osinkoon tai 
muuhun varojenjakoon.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voi hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiökokouksen tulee tehdä päätökset yhtiön 
omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta, ja päätös edellyttää vähintään kahden kolmasosan enemmistöä 
annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöllä ollessa erilajisia osakkeita, julkisessa osakeyhtiössä 
suunnattua omien osakkeiden hankkimista koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä 
kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokous voi myös määräajaksi, 
enintään 18 kuukaudeksi, valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta vapaalla omalla 
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa vain, jos 
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan lähtökohtaisesti lunastaa muuten kuin 
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella. Julkisessa 
osakeyhtiössä päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei saa tehdä siten, että 
yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli kymmenen 
prosenttia kaikista osakkeista. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen tai 
osingonjakoon. 

C-osakkeiden lunastaminen Yritysoston yhteydessä 

Yhtiön Yhtiöjärjestys asettaa edellytykset C-osakkeiden lunastamiselle Yritysoston yhteydessä. Osakkeenomistajilla, 
jotka äänestävät yhtiökokouksessa (katso kohta ”SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiön eri 
vaiheita koskeva sääntely – Yhtiökokouksen päätös”) Yritysostoa vastaan, on oikeus pyytää C-osakkeidensa lunastamista 
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. C-osakkeiden lunastaminen Yritysoston yhteydessä tapahtuu käteissummalla, joka vastaa 
kyseisen osakkeenomistajan C-osakkeiden pro rata -osuutta suljetuilla pankkitileillä olevien varojen kokonaismäärästä. 
Vain ne C-osakkeet voidaan lunastaa, joiden osalta lunastusta pyytävä osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Finlandin 
ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon kyseisten C-osakkeiden omistajana viimeistään Yritysoston hyväksymistä varten 
kokoontuneen yhtiökokouksen Täsmäytyspäivään mennessä. Lunastusoikeus edellyttää, että kyseinen Yritysosto 
hyväksytään ja toteutetaan soveltuvien määräysten mukaisesti. Osakkeenomistajien oikeus saada C-osakkeensa 
lunastettua on kuitenkin rajattu yhteensä enintään kymmeneen (10) prosenttiin Yhtiön Yritysoston hyväksymistä varten 
kokoontuneen yhtiökokouksen Täsmäytyspäivän mukaisesta Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeenomistajat voivat esittää kaikkien (ja vain kaikkien) edellä tarkoitettujen C-
osakkeidensa lunastusta koskevan lunastuspyynnön Yhtiön hallitukselle kymmenen (10) työpäivän kuluessa kyseisen 
Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen päivästä, kyseinen päivä mukaan luettuna. Pyyntö on 
tehtävä kirjallisesti Yhtiön määräämällä tavalla ja tarjoamalla lomakkeella, ja siinä on esitettävä lunastettavaksi 
pyydettävien C-osakkeiden lukumäärä. Osakkeenomistaja voi pyytää vain edellä tarkoitettujen kaikkien C-osakkeidensa 
lunastamista ja vain kaikki osakkeenomistajan sellaiset C-osakkeet voidaan lunastaa, ja lisäksi vain, jos seuraavat ehdot 
ovat täyttyneet: (i) osakkeenomistaja vakuuttaa Yhtiön tarjoamalla lunastuspyyntölomakkeella, ettei osakkeenomistaja 
kuulu niiden henkilöiden ryhmään, joilla ei sovellettavien pörssin sääntöjen mukaan ole oikeutta pyytää C-osakkeidensa 
lunastamista (kyseiseen ryhmään kuuluvat muun muassa Virala, hallituksen jäsenet ja Yhtiön johto); ja (ii) lunastus 
voidaan toteuttaa Osakeyhtiölain varojen jakamista koskevan 13 luvun mukaisesti. Kun hallitus on todennut C-osakkeiden 
lunastuspyynnön täyttävän Yhtiöjärjestyksessä, Osakeyhtiölaissa ja muussa soveltuvassa lainsäädännössä sekä pörssin 
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säännöissä asetetut edellytykset, Yhtiö lunastaa C-osakkeet 30 kalenteripäivän kuluessa Yritysoston toteuttamisesta. Jos 
lunastuspäivä ei ole pankkipäivä, lunastus tapahtuu kyseistä päivää välittömästi edeltävänä pankkipäivänä. Lunastushinta 
maksetaan Yhtiön sijoitetusta vapaasta omasta pääomasta. Lunastushinnalle ei makseta korkoa. Mikäli Yhtiö toteaa 
Osakeyhtiölain 13 luvun mukaisesti, että olosuhteiden vuoksi on mahdollista lunastaa pienempi määrä C-osakkeita kuin 
mitä koskevia pyyntöjä hallitus on saanut, hallitus päättää mahdollisimman suuren osakemäärän lunastamisesta. Hallitus 
tekee silloin päätöksen mahdollisten lunastamatta jääneiden, lunastettavaksi pyydettyjen C-osakkeiden lunastamisesta 
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Osakeyhtiölain 13 luvun edellytykset täyttyvät. Jos lunastuspyynnöt koskevat 
suurempaa osakemäärää kuin mikä Osakeyhtiölain 13 luvun mukaan voidaan lunastaa tai jos lunastettavaksi pyydettyjen 
C-osakkeiden määrä ylittää aiemmin kuvatun 10 prosentin rajan, lunastettavien C-osakkeiden lukumäärät määritetään 
suhteessa kunkin lunastusta pyytäneen osakkeenomistajan edellä viitattuna Täsmäytyspäivänä omistamien C-osakkeiden 
lukumäärään. Mikäli edellä tarkoitettu C-osakkeiden jako ei mene tasan, jakamista jatketaan arpomalla. Lisätietoja on 
esitetty tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.  

F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi 

Yhtiön Yhtiöjärjestys antaa F-sarjan osakkeiden omistajalle oikeuden vaatia F-sarjan osakkeidensa muuntamista C-
osakkeiksi aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua Listautumisannin toteuttamisesta ja viimeistään Listautumisannin 
seitsemäntenä (7.) vuosipäivänä edellyttäen, että muunto-oikeus on tullut voimaan jäljempänä olevien Yhtiöjärjestyksen 
määräysten mukaisesti, ellei muunto-oikeutta ole käytetty Yhtiöjärjestyksessä määritellyissä tietyissä toisissa tilanteissa. 

Muunto-oikeus voi tulla voimaan sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona C-osakkeiden kaupankäyntimäärillä 
painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä tai muulla säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, jossa C-osakkeet on Yhtiön hakemuksesta otettu kaupankäynnin kohteeksi, on kymmenen 
10 peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana (”Osakkeen Keskihinta”) yhtä suuri tai suurempi kuin jäljempänä määritetty 
raja, johon sovelletaan jäljempänä olevia oikaisuja (kukin ”Osakkeen Hintaraja”), tällaisen muunto-oikeuden ollessa 
kuitenkin rajoitettu kunkin Osakkeen Hintarajan osalta alla esitetyn mukaisiin F-sarjan osakkeiden 
enimmäismuuntomääriin: (i) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi 

kuin 12 euroa,  
1,5

8,0
 (eli 18,75 prosenttia) F-sarjan osakkeista voidaan muuntaa C-osakkeiksi; (ii) sellaisen 

kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 16 euroa, 
2,0

6,5
 (eli noin 30,77 

prosenttia) edellä olevan (i)-alakohdan mukaisen muuntamisen jälkeen jäljellä olevista F-sarjan osakkeista voidaan 
muuntaa C-osakkeiksi; (iii) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi 

kuin 20 euroa, 
2,0

4,5
 (eli noin 44,44 prosenttia) edellä olevien (i)- ja (ii)-alakohtien mukaisten muuntamisten jälkeen jäljellä 

olevista F-sarjan osakkeista voidaan muuntaa C-osakkeiksi; (iv) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen 
Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 24 euroa, kaikki edellä olevien (i)-, (ii)- ja (iii)-alakohtien mukaisten 
muuntamisten jälkeen jäljellä olevat F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa C-osakkeiksi. Mikäli muunnettavien F-sarjan 
osakkeiden lukumäärä on murtoluku, murto-osat pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään kokonaislukuun normaaleja 
pyöristyssääntöjä noudattaen. 

Jos Yhtiö maksaa C-osakkeille osinkoa tai jakaa omaisuutta käteisenä, arvopapereina tai muuna omaisuutena milloin 
tahansa sellaisena aikana, jona F-sarjan osakkeita on ulkona, lukuun ottamatta C-osakkeiden lunastamista Yritysoston 
yhteydessä (”Osinko”), Osakkeen Hintarajaa alennetaan euro eurosta -periaatteella välittömästi kyseisen Osingon 
täsmäytyspäivää seuraavana päivänä määrällä, joka vastaa täysimääräisesti C-osakkeille Osinkona maksettua 
rahasummaa ja mahdollista arvopapereiden tai muiden varojen käypää arvoa (jonka määrittää vilpittömin mielin Yhtiön 
hallitus). 

Edellä olevassa määritetystä Osakkeen Hintarajaan perustuvasta muunto-oikeudesta poiketen kaikkia F-sarjan osakkeita 
koskeva muunto-oikeus tulee voimaan, mikäli julkistetaan Osakkeita koskeva ostotarjous tai jos osakkeenomistajalla on 
Osakeyhtiölain 18 lukuun perustuva oikeus ja velvollisuus lunastaa osakkeet Yhtiön muilta osakkeenomistajilta, tai jos 
tapahtuu mikä tahansa Osakeyhtiölain mukainen sulautuminen tai jakautuminen, jossa Yhtiö on osallisena Yritysoston 
jälkeen, tai jos Yhtiö kaikkien ulkona olevien E-osakkeiden muuntamisen ja Yritysoston jälkeen julkistaa 
Laimennustapahtuman (kukin ”Muuntotapahtuma”). Kaikki F-sarjan osakkeet (selvyyden vuoksi mukaan lukien kaikki 
F-sarjan osakkeet, jotka on muunnettu E-sarjan osakkeista Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti ennen Muuntotapahtumaa 
tai sen toteuttamisen yhteydessä) voidaan muuntaa C-osakkeiksi välittömästi Muuntotapahtuman julkistamisen jälkeen. 

F-sarjan osakkeiden omistajalla on oikeus vaatia kaikkien muunnettavissa olevien F-sarjan osakkeiden muuntamista, kun 
relevantti Osakkeen Hintaraja tai Osakkeen Hintarajat ovat täyttyneet tai ylittyneet tai koska tahansa sen jälkeen, jollei 
edellä kuvatusta johdu muuta, tai Muuntotapahtuman tapahtuessa, tekemällä Yhtiön hallitukselle kirjallinen 
muuntovaatimus, jossa esitetään (i) relevantti Osakkeen Hintaraja tai Osakkeen Hintarajat tai Muuntotapahtuma ja (ii) 
muunnettavien F-sarjan osakkeiden lukumäärä (eli kaikki F-sarjan osakkeet, jotka ovat muunnettavissa). 

F-sarjan osake muunnetaan C-osakkeeksi yksi yhteen muuntosuhteella (1:1). F-sarjan osakkeen katsotaan tulleen 
muunnetuksi C-osakkeeksi, kun merkintä on tehty kaupparekisteriin. Yhtiön hallitus antaa muuntomenettelystä 
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tarkemmat ohjeet. Ellei mainittua muunto-oikeutta ole käytetty, F-sarjan osakkeet eivät välittömästi Listautumisannin 
toteuttamisen seitsemännen (7.) vuosipäivän jälkeen enää (i) oikeuta osinkoon tai muuhun varojenjakoon, tai (ii) tuota 
äänioikeuksia, ja Yhtiöllä on oikeus lunastaa F-sarjan osakkeet (katso jäljempänä kohta”– F-sarjan ja E-sarjan 
lunastusehtoisten osakkeiden lunastaminen”). Lisätietoja on esitetty tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön 
Yhtiöjärjestys”. 

E-sarjan osakkeiden muuntaminen F-sarjan osakkeiksi 

Yhtiön Yhtiöjärjestys määrää E-sarjan osakkeiden automaattisesta muuntamisesta F-sarjan osakkeiksi. Listautumisannin 
kolmanteen (3.) vuosipäivään saakka edellyttäen, että Yhtiöllä on ulkona olevia F-sarjan osakkeita, E-sarjan osakkeet 
muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi, jos Yhtiö julkistaa Laimennustapahtuman. E-sarjan osakkeet muuntuvat 
automaattisesti F-sarjan osakkeiksi suhteessa Laimennustapahtumassa liikkeeseen laskettujen C-osakkeiden lukumäärään 
tai erityisten oikeuksien perusteella annettavaan C-osakkeiden enimmäismäärään (selvyyden vuoksi, C-osakkeisiin 
oikeuttavien erityisten oikeuksien osalta automaattinen muuntaminen tapahtuu, kun sellaisia erityisiä oikeuksia lasketaan 
liikkeeseen), jotta suhde C-osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden yhteismäärän ja F-sarjan osakkeiden määrän välillä säilyy. 
Mikäli muunnettavien E-sarjan osakkeiden lukumäärä on murtoluku, murto-osat pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään 
kokonaislukuun normaaleja pyöristyssääntöjä noudattaen. E-sarjan osakkeiden automaattisesta muuntamisesta F-sarjan 
osakkeiksi on ilmoitettava kaupparekisteriin kyseisen Laimennustapahtuman rekisteröinnin yhteydessä. 

E-sarjan osake muunnetaan F-sarjan osakkeeksi yksi yhteen muuntosuhteella (1:1). Ellei muunto-oikeutta ole käytetty, 
Yhtiöllä on oikeus lunastaa E-sarjan osakkeet välittömästi Listautumisannin kolmannen (3.) vuosipäivän jälkeen (katso 
jäljempänä kohta ”– F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisten osakkeiden lunastaminen”). Lisätietoja on esitetty tämän 
Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”. 

F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisten osakkeiden lunastaminen 

Yhtiöjärjestys sisältää Yhtiön oikeuden lunastaa ulkona olevat E-sarjan osakkeet ja F-sarjan osakkeet niitä koskevien 
muuntoaikojen päättymisen jälkeen (katso edellä kohdat”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-osakkeiksi” ja ”– E-
sarjan osakkeiden muuntaminen F-sarjan osakkeiksi”). Yhtiöjärjestyksen mukaan tällaisessa tilanteessa Yhtiön 
hallituksen on tehtävä ehdotus seuraavalle yhtiökokoukselle F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan osakkeiden lunastamisesta 
päättämiseksi tai hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lunastamisesta. Lunastushinta on 0,001 euroa jokaiselta F-
sarjan osakkeelta ja E-sarjan osakkeelta, soveltuvin osin, ja joka määritetään osakkeenomistajien oikeuksien 
toteutuneiden muutosten perusteella aiemmin esitetysti. Lunastushinta maksetaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta. Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Yhtiö ilmoittaa F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan osakkeiden 
omistajille lunastusvaatimuksen, jossa annetaan tarvittavat ohjeet F-sarjan tai E-sarjan osakkeiden lunastuksen 
toteuttamiseksi. F-sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet lunastetaan yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksestä käyttää 
Yhtiön lunastusoikeutta, tai niin pian kuin soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan on mahdollista. Yhtiö mitätöi 
kaikki sille tämän lunastusoikeuden mukaisesti siirretyt F-sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet. Lisätietoja on esitetty 
tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”. 

F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva suostumuslauseke 

Yhtiön Yhtiöjärjestys sisältää suostumuslausekkeen, jonka mukaan F-sarjan osakkeiden tai E-sarjan osakkeiden 
hankkimiselle millä tahansa suorana tai välillisenä myyntinä, siirtona, luovutuksena, lahjana, trustiin asettamisena 
(liittyen äänioikeuksiin tai muuten) tai muuna minkä tahansa laisena luovutuksena kelle tahansa henkilölle, lukuun 
ottamatta Listautumisannin toteuttamishetken F-sarjan tai E-sarjan osakkeiden omistajien konserniyhtiöiden välisiä 
siirtoja, tarvitaan Yhtiön hallituksen suostumus. Lisätietoja on esitetty tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön 
Yhtiöjärjestys”. 

F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva lunastuslauseke 

Yhtiön Yhtiöjärjestys sisältää lunastuslausekkeen. Jos F-sarjan osake tai E-sarjan osake siirtyy millä tahansa tavalla 
muulle uudelle omistajalle kuin Yhtiölle itselleen tai Listautumisannin toteuttamishetken F-sarjan tai E-sarjan osakkeiden 
omistajien konserniyhtiölle, mukaan luettuna Yhtiön olemassa olevalle osakkeenomistajalle, siirron saajan on 
ilmoitettava viipymättä hallitukselle siirrosta ja sen ehdoista, ja Yhtiöllä (tai Yhtiön nimittämällä osapuolella tai 
nimittämillä osapuolilla) on oikeus lunastaa osakkeet Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisätietoja on esitetty tämän Esitteen 
liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”. 

Yhtiön asettaminen selvitystilaan 

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa päätös yhtiön asettamisesta selvitystilaan on tehtävä kahden kolmasoan 
määräenemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiöllä ollessa erilajisia osakkeita yhtiön 
asettamista selvitystilaan koskevan päätöksen pätevyyden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa 
määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista. 
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Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan, jos Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa C-osakkeiden ensimmäisestä 
kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä, Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle kolmen (3) kuukauden kuluessa 
ja tekee ehdotuksen Yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Jos yhtiökokous päättää asettaa Yhtiön selvitystilaan, Yhtiön 
nettovarallisuus jaetaan siten, että C-osakkeiden omistajilla on ensin oikeus saada jako-osuus, joka vastaa Merkintähintaa, 
ja sen jälkeen mahdollisesti jäljellä oleva nettovarallisuus jaetaan C-osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden omistajille pro 
rata -periaatteella. Jos yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, Yhtiön hallituksen on selvitettävä vaihtoehtoisia 
tapoja osakkeenomistajille luopua Osakkeistaan. Lisätietoja on esitetty tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön 
Yhtiöjärjestys” sekä ”SPAC-yhtiöiden markkina- ja sääntelykatsaus – SPAC-yhtiön eri vaiheita koskeva sääntely – 
Mahdollinen selvitystila”.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiö voidaan myös rekisteriviranomaisen toimesta määrätä selvitystilaan tai poistettavaksi 
rekisteristä tietyissä tilanteissa taikka tuomioistuin voi määrätä yhtiön selvitystilaan, jos Osakeyhtiölaissa tarkoitetut 
edellytykset ja osakkeenomistajien oikeussuojan tarve ja edut huomioon ottaen on erittäin painavia syitä selvitystilaan 
määräämiselle.   

Yhtiöjärjestyksen välityslauseke 

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön, osakkeenomistajien, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai 
tilintarkastajan ja/tai Osakkeiden lunastukseen tai siirtoon liittyvän osapuolen väliset riidat liittyen tiettyihin 
Yhtiöjärjestyksen pykäliin, kuten F- ja E-sarjojen osakkeiden muuntaminen, lunastaminen ja suostumuslauseke 
ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Lisätietoja 
on esitetty tämän Esitteen liitteessä ”Liite A – Yhtiön Yhtiöjärjestys”.  

Pakollinen julkinen ostotarjous ja lunastusvelvollisuus 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus kasvaa yli kolmeen kymmenesosaan tai yli puoleen 
yhtiön osakkeiden äänimäärästä sen jälkeen, kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on tehtävä 
julkinen ostotarjous kaikista yhtiön jäljellä olevista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista käypään 
hintaan. Lisätietoja on esitetty tämän Esitteen kohdassa ”Suomen arvopaperimarkkinat – Arvopaperimarkkinoiden 
sääntely”. 

Osakeyhtiölain mukaan se, jolla on yli yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista 
äänistä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käypään hintaan. Osakeyhtiölaissa on 
yksityiskohtaiset säännökset osakkeiden ja niiden tuottamien äänien laskemisesta. Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, 
jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa, on oikeutettu vaatimaan edellä mainitulta 
enemmistöosakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Yhtiön on viipymättä ilmoitettava lunastusoikeuden ja -
velvollisuuden syntyminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta valitsee 
tarpeellisen määrän välimiehiä ratkaisemaan lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet. 
Osakkeen lunastushinta on määritettävä välimiesmenettelyn vireilletuloa edeltävän ajankohdan käyvän hinnan mukaan.  

Yhtiön Yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkia F-sarjan osakkeita koskeva muunto-oikeus tulee voimaan, mikäli julkistetaan, 
tapahtuu tai Yhtiö on osallisena Muuntotapahtumassa. (katso edellä kohta ”– F-sarjan osakkeiden muuntaminen C-
osakkeiksi”). 

Siirto arvo-osuusjärjestelmän kautta 

Myytäessä arvo-osuusjärjestelmässä olevia osakkeita kyseiset osakkeet siirretään tilisiirtona myyjän arvo-osuustililtä 
ostajan arvo-osuustilille. Myynnin osalta jakaumatiedot on rekisteröity Euroclear Finlandin Infinity 2-järjestelmään, ja 
jos tarpeen, arvo-osuutta koskeva ehto tehdään arvo-osuustilille. Myynti rekisteröidään ennakkokirjauksena siihen 
saakka, kunnes kauppa on selvitetty ja osakkeet maksettu, minkä jälkeen ostaja tullaan automaattisesti merkitsemään 
yhtiön osakasluetteloon. Kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity 
2 -järjestelmä) toisena pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Jos osakkeet on 
hallintarekisteröity ja myyjän ja ostajan osakkeet on talletettu samalle hallintarekisteritilille, osakkeiden myynti ei edellytä 
mitään merkintöjä Suomen arvo-osuusjärjestelmään, ellei haltija vaihdu tai osakkeita siirretä pois hallintarekisteritililtä 
myynnin perusteella. 

Valuuttakontrolli 

Ulkomaalaiset voivat hankkia suomalaisen osakeyhtiön osakkeita ilman erityistä valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset 
voivat myös vastaanottaa osinkoa ilman erityistä valuuttakontrollilupaa, mutta yhtiö joutuu lähtökohtaisesti pidättämään 
lähdeveron Suomesta siirrettävistä varoista, ellei kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi tehty sopimus, jonka 
määräykset kieltävät lähdeveron pidätyksen, sovellu. Ulkomaalaiset, jotka ovat hankkineet suomalaisen osakeyhtiön 
osakkeita, voivat saada osakkeita rahastoannin yhteydessä tai osallistua uusmerkintään ilman erityistä 
valuuttakontrollilupaa. Ulkomaalaiset voivat myydä suomalaisen yhtiön osakkeita Suomessa, ja tällaisesta myynnistä 
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saadut varat voidaan siirtää pois Suomesta missä tahansa vaihdettavassa valuutassa. Suomessa ei ole voimassa 
valuuttakontrollisäännöksiä, jotka rajoittaisivat suomalaisen yhtiön osakkeiden myymistä toiselle ulkomaalaiselle. 
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LISTAUTUMISANNIN JÄRJESTÄMINEN 

Järjestämissopimus 

Nordea ja SEB toimivat Listautumisannin Pääjärjestäjinä. Yhtiön, Viralan ja Pääjärjestäjien odotetaan solmivan 
Järjestämissopimuksen arviolta 28.6.2021. Järjestämissopimuksen mukaan Yhtiö sitoutuu laskemaan liikkeeseen 
Tarjottavia Osakkeita Pääjärjestäjien hankkimille merkitsijöille, ja kukin Pääjärjestäjistä sitoutuu erikseen, tiettyjen 
ehtojen täyttyessä, hankkimaan merkitsijöitä Tarjottaville Osakkeille. Järjestämissopimuksessa määritellään 
Pääjärjestäjien Listautumisannin yhteydessä tarjoamat palvelut. 

Järjestämissopimus sisältää tavanomaisia ehtoja, joiden mukaan Pääjärjestäjillä on oikeus tietyissä tilanteissa ja tietyin 
edellytyksin irtisanoa Järjestämissopimus. Tällaisiin tilanteisiin kuuluvat tietyt olennaiset haitalliset muutokset liittyen 
Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen tai tulevaisuudennäkymiin sekä tietyt 
muutokset muun muassa kansallisissa tai kansainvälisissä poliittisissa tai taloudellisissa olosuhteissa. Lisäksi Yhtiö ja 
tietyltä osin Virala ovat antaneet tavanomaisia vakuutuksia Pääjärjestäjille liittyen muun muassa liiketoimintoihinsa, 
lakien ja säännösten noudattamiseen, Tarjottaviin Osakkeisiin sekä tämän Esitteen sisältöön. Yhtiö on 
Järjestämissopimuksen mukaan sitoutunut muun muassa hyvittämään Pääjärjestäjille tietyt kulut ja velat sekä korvaamaan 
niille Listautumisannista aiheutuneet kulut. 

Listautumisanti koostuu (i) Yleisöannista ja (ii) Instituutioannista. Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti tietyissä muissa maissa 
Yhdysvaltain ulkopuolella Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tarjottavia Osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla 
rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. 

Luovutusrajoitukset (lock-up) 

Virala sekä Yhtiön hallitus ja johto ovat sopineet Pääjärjestäjien kanssa, etteivät nämä tai kukaan näiden lukuun toimiva 
henkilö, ajanjaksolla, joka päättyy 180 päivän kuluttua Listautumisesta, ilman Pääjärjestäjien etukäteen antamaa 
kirjallista suostumusta, tarjoa, anna vakuudeksi, panttaa (muut kuin Virala), myy, sitoudu myymään, myy optiota tai 
oikeutta ostaa, osta mitään optiota tai oikeutta myydä, anna optiota tai warranttia ostaa, lainaa tai muutoin siirrä tai luovuta 
(tai julkisesti julkista sellaista transaktiota) suoraan tai välillisesti Listautumisannissa tai sitä ennen merkittyjä C-osakkeita 
tai arvopapereita, jotka ovat muutettavissa tai vaihdettavissa C-osakkeiksi, tai tee mitään vaihtosopimusta tai muuta 
järjestelyä, jolla Listautumisannissa tai sitä ennen merkityn C-osakkeen omistamisen taloudelliset vaikutukset siirtyvät 
kokonaan tai osittain toiselle riippumatta siitä, onko tällaisen toimenpiteen vastikkeena C-osakkeen tai muun arvopaperin 
luovutus, rahamääräinen suoritus tai jokin muu vastike, tai ehdota Yhtiön osakkeenomistajille minkään edellä mainitun 
toteuttamista. 

Osakkeiden luovutusta koskevat rajoitukset eivät sovellu tiettyihin tilanteisiin, kuten Yhtiöön kohdistuvaan 
ostotarjoukseen, kaikille osakkeenomistajille suunnattuun C-osakkeiden takaisinostoon tai C-osakkeiden siirtämiseen 
sellaiselle taholle, jossa siirtäjällä on määräysvalta, eivätkä ne Viralan, Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoon kuuluvien 
henkilöiden osalta koske näiden Listautumisen päivämäärän jälkeen hankkimia tai saamia C-osakkeita. Viralan osalta 
edellä mainittu luovutuskielto ei rajoita Viralan oikeutta pantata Listautumisannissa merkittyjä C-osakkeitaan, eikä 
Viralan oikeutta muuntaa F-sarjan osakkeitaan C-osakkeiksi Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Katso lisäksi Viralan ja 
tiettyjen muiden tahojen Yhtiön kanssa sopimista C-osakkeiden luovutusrajoituksista kohdasta ”Yhtiön liiketoiminta – 
Merkittävät sopimukset – C-osakkeita koskevat luovutusrajoitukset”. 

Yllä kuvattu luovutusrajoitus koskee yhteensä noin 33,9 prosenttia C-osakkeista ja 31,2 prosenttia Ääniosakkeista 
Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosake-eriä (Lisäosake-erien kanssa noin 30,9 prosenttia C-osakkeista ja 28,4 
prosenttia Ääniosakkeista) olettaen, että Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita. 

Merkintäsitoumukset 

Virala on sitoutunut merkitsemään 30 miljoonalla eurolla Tarjottavia Osakkeita Listautumisannissa (mikä vastaa noin 
33,2 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään 
täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota) tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä 
Listautumisannissa on vähintään 10 000 000 C-osaketta Lisäosake-erien tarjoamisen myötä (jolloin Viralan osuus C-
osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen on noin 30,4 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan 
täysimääräisinä). 

Lisäksi Ahlstrom Invest B.V. (osoite: Heliconweg 52 8914 AT Leeuwarden, Alankomaat) ja Jussi Capital Oy (osoite: 
Haikolantie 20, 85410 Sievi) ovat kukin erikseen antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumukset, joiden nojalla 
he ovat kukin erikseen tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 9,0 miljoonalla eurolla mutta 
kuitenkin enintään 10,0 prosenttia Listautumisannissa Tarjottavista Osakkeista. Lisäksi Oy Julius Tallberg Ab (osoite: 
Suomalaistentie 7, 02270 Espoo), Oy G.W. Sohlberg Ab (osoite: Ahventie 4 B, 6 krs, 02170 Espoo), Oy Hammarén & 
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Co Ab (osoite: Fabianinkatu 31 C, 00100 Helsinki) ja Visio Varainhoito Oy (osoite: Kalevankatu 12, 00100, Helsinki) 
(yhdessä Ahlstrom Invest B.V.:n ja Jussi Capital Oy:n kanssa ”Ankkurisijoittajat”) ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet 
merkitsemään Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita yhteensä 8,5 miljoonalla eurolla (Oy Julius Tallberg Ab 4,0 
miljoonaa euroa, Oy G.W. Sohlberg Ab 1,5 miljoonaa euroa, Oy Hammarén & Co Ab 1,5 miljoonaa euroa ja Visio 
Varainhoito Oy 1,5 miljoonaa euroa). Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 29,3 prosenttia 
C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja 
Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 23,0 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisinä.  

Tämän lisäksi yli 30 muuta sijoittajaa ovat kirjallisesti ilmoittaneet Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa 
Tarjottavia Osakkeita määrällä, joka on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Lisäksi Yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut 
Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita 0,3 miljoonalla eurolla. 

Yllä mainitut Viralan ja Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset sekä muiden edellä mainittujen sijoittajien 
merkintäilmoitukset vastaavat yhteensä noin 90 prosenttia C-osakkeista Listautumisannin toteuttamisen jälkeen olettaen, 
että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja Lisäosake-eriä ei tarjota, ja noin 75 prosenttia, jos myös Lisäosake-erät 
tarjotaan täysimääräisinä.  

Merkintäsitoumusten ehtojen mukaan Viralalle ja Ankkurisijoittajille ja merkintäilmoituksen antaneille sijoittajille 
taataan sitoumusten tai ilmoitusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. Virala tai Ankkurisijoittajat eivät saa korvausta 
merkintäsitoumuksistaan. 

Lisäksi Yhtiön osakkeenomistajat ovat 25.5.2021 yksimielisesti päättäneet, että Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan 
vuosipalkkiona 30 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan 
Yhtiön osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Ensimmäisen toimikauden palkkio maksetaan kuitenkin kokonaisuudessaan 
rahana, mutta Yhtiön hallituksen jäsenet ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita 
Listautumisannissa summalla, joka vastaa 40 prosenttia kyseisen hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Hallituksen 
jäsenten merkintäsitoumusten ehtojen mukaan heille taataan merkintäsitoumusten kattama määrä Tarjottavia Osakkeita. 
Yhtiön hallituksen jäsenten merkintäsitoumukset ovat määrältään yhteensä noin 54 000 euroa. Lisäksi Yhtiön 
talousjohtaja on ilmoittanut Yhtiölle aikomuksestaan merkitä Listautumisannissa Tarjottavia Osakkeita, ja hänelle taataan 
tehdyn merkinnän mukainen määrä Tarjottavia Osakkeita. 

Omistuksen laimentuminen 

Listautumisannin seurauksena Osakkeiden määrä voi kasvaa 10 595 217 Osakkeeseen olettaen, että Listautumisannissa 
merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja Lisäosake-eriä ei tarjota ja 13 095 217 Osakkeeseen olettaen, että 
Listautumisannissa merkitään enimmäismäärä Tarjottavia Osakkeita ja Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti. Tämä 
vastaa nykyisille osakkeenomistajille noin 84,9 prosentin laimentumista olettaen, että Lisäosake-eriä ei tarjota ja noin 
87,8 prosentin laimentumista olettaen, että Lisäosake-erät tarjotaan täysimääräisesti, mikäli nykyiset osakkeenomistajat 
eivät merkitsisi Tarjottavia Osakkeita Listautumisannin yhteydessä. 
 
Yhtiön osakekohtainen nettoarvo 31.12.2020 oli noin 5,06 euroa. Merkintähinta on 10,00 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. 
 
Palkkiot ja kulut 

Yhtiö sitoutuu maksamaan Pääjärjestäjille Listautumisannin yhteydessä tarjotuista palveluista kiinteän palkkion 
yhdistettynä palkkioon, joka perustuu Tarjottavista Osakkeista saatavien tietyn eurorajan ylittävien bruttovarojen 
määrään. Järjestämissopimuksessa Yhtiö sitoutuu myös korvaamaan Pääjärjestäjille tiettyjä kuluja.  

Yhtiö arvioi sen maksettavaksi tulevien Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen määrän olevan noin 
5,4 miljoonaa euroa (olettaen että Yhtiö kerää 90 miljoonan euron bruttovarat). 

Lisäksi Yhtiö sitoutuu maksamaan Pääjärjestäjille palkkion Yritysoston yhteydessä tarjotuista palveluista. Yhtiöllä on 
lisäksi oikeus nimittää kolmas taloudellinen neuvonantaja Yritysostoa varten. Palkkio tulee maksettavaksi Yritysoston 
toteuttamisen yhteydessä ja sen määrä on sidottu Listautumisannista saatavien bruttovarojen määrään. 

Listautumisantiin liittyvät intressit 

VAC:n keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu Viralan, VAC:n osakkeenomistajien ja kohdeyhtiön etujen keskinäinen 
yhteensopivuus. Virala on sitoutunut sijoittamaan samoilla ehdoilla kuin muut sijoittajat 30 miljoonaa euroa C-osakkeisiin 
(tai 35 miljoonalla eurolla, mikäli Tarjottavien Osakkeiden kokonaismäärä Listautumisannissa on vähintään 10 000 000). 
Viralan Listautumisannissa merkitsemiin C-osakkeisiin kohdistuu Listautumisen jälkeen kolmen (3) vuoden pituinen 
luovutusrajoitusjakso, jonka aikana Virala ei saa myydä omistamiaan C-osakkeita, ja se aikoo pysyä merkittävänä 
omistajana Yritysoston kohteena olevassa yhtiössä myös kolmen vuoden luovutusrajoitusjakson päätyttyä. Virala on 
lisäksi varhaisessa vaiheessa merkinnyt Perustajaosakkeita, joista F-sarjan osakkeet oikeuttavat Viralan muuntamaan F-
sarjan osakkeita C-osakkeiksi tietyin edellytyksin aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua Listautumisannin toteuttamisesta, 
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mikäli C-osakkeen keskihinta saavuttaa tietyt Yhtiöjärjestyksessä ennalta määritetyt hintarajat. Viralan F-sarjan 
osakkeille saama tuotto perustuu VAC:n C-osakkeen suotuisaan kurssikehitykseen, mikä koituu kaikkien VAC:n 
osakkeenomistajien hyödyksi. VAC uskoo, että edellä mainitussa VAC:n sijoitusrakenteessa Viralalla ja VAC:n muilla 
osakkeenomistajilla on yhteiset intressit, ja kohdeyhtiön liiketoimintaa voidaan kehittää tavalla, joka maksimoi 
osakkeenomistajille tuotettavan arvon pitkällä aikavälillä. Lisätietoja Viralan intresseistä VAC:issa on esitetty kohdassa 
”Viralan kuvaus – Viralan intressit VAC:ssa”. 

VAC on tunnistanut, että sen vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa voi ilmetä mahdollisia eturistiriitoja liittyen 
Viralan asemaan VAC:n perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana. Viralan intressit eivät välttämättä aina ole 
yhteneviä VAC:n tai sen kaikkien osakkeenomistajien intressien kanssa. Mahdollisia eturistiriitoja voi aiheuttaa 
esimerkiksi se, että VAC:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä ja että Viralalta ostetaan keskeisiä 
palveluita osana Viralan ja VAC:in välistä sopimusta transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista. 
VAC:n hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei ole 
riippumaton suhteessa Viralaan tai VAC:n johtoon. Viralan taloudellinen intressi voi olla suurempi muissa Virala-
konsernin sijoituksissa kuin VAC:ssa. Mahdollisia eturistiriitoihin liittyviä riskejä on pyritty pienentämään tietyillä 
sopimusehdoilla Viralan ja VAC:n välisissä sopimuksissa. Lisätietoja on esitetty kohdassa ”Viralan kuvaus – 
Eturistiriidat”.  

Pääjärjestäjille maksettavat palkkiot on osittain sidottu Listautumisannista saatavien bruttovarojen määrään. Pääjärjestäjät 
ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt voivat ostaa ja myydä Tarjottavia Osakkeita omaan tai 
asiakkaidensa lukuun ennen Listautumisantia, sen aikana sekä sen jälkeen soveltuvan lainsäädännön ja säännösten 
mukaisesti. Pääjärjestäjillä on oikeus avustaa Yhtiötä taloudellisina neuvonantajina Yritysoston yhteydessä. Pääjärjestäjät 
ja näiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tarjonneet ja voivat tulevaisuudessa tarjota Yhtiölle ja Viralalle 
sijoitus- tai muita pankkipalveluita tavanomaisen liiketoimintansa mukaisesti. 

Tietoa jakelijoille 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden 
markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, 
joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II 
tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II tuotevalvontavaatimuksista 
johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, 
Tarjottavat Osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Tarjottavat Osakkeet (i) täyttävät 
loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi 
asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) 
soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa. Kohdemarkkina-arvioinnista 
riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: Tarjottavien Osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää 
osan tai kaiken sijoituksestaan; Tarjottavat Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus 
Tarjottaviin Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin 
tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan 
sijoituksen edut ja riskit (mukaan lukien riskin Yhtiön selvitystilasta siinä tapauksessa, että Yritysostoa ei hyväksytä 
määrätyssä ajassa) ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi 
ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisannissa.  

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID 
II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa tai ostaa tai tehdä mitään muita 
Tarjottaviin Osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman 
Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Tarjottaviin Osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen. 
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SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT 

Alla oleva on yleiskatsaus Suomen arvopaperimarkkinoista, sisältäen lyhyen yhteenvedon tietyistä tämän Esitteen 
päivämääränä Suomessa voimassa olevista laeista ja määräyksistä, jotka vaikuttavat VAC:iin sen ollessa listattuna 
Nasdaq Helsingissä. Yhteenvedon ei ole tarkoitus olla kokonaisvaltainen kuvaus kaikista VAC:iin vaikuttavista laeista ja 
määräyksistä, eikä yhteenvetoa tule pitää tyhjentävänä. Lisäksi yhteenvedossa mainittuja lakeja, sääntöjä, määräyksiä ja 
menettelytapoja voidaan tarkistaa tai tulkita uudelleen. 

Kaupankäynti Arvopapereilla ja selvitys Nasdaq Helsingissä 

Kaupankäynti arvopapereilla ja kauppojen selvitys Nasdaq Helsingissä tapahtuu euroissa. Pienin mahdollinen 
hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) noteerauksissa riippuu osakkeen hinnasta. Hintatiedot tuotetaan ja julkaistaan euroissa. 

Nasdaq Helsinki käyttää INET Nordic -kaupankäyntijärjestelmää. INET Nordic on toimeksiantopohjainen järjestelmä, 
jossa toimeksiannot täsmäytetään kaupoiksi, kun hinta- ja volyymitiedot sekä muut ehdot täsmäävät. INET Nordic 
lähettää kaupankäyntitietoa jatkuvasti. Tiedot näytetään reaaliajassa muun muassa tilauskirjojen, toteutettujen kauppojen, 
indeksitietojen ja erilaisten raporttien muodossa. Nasdaq Helsingissä kaupankäynti koostuu kolmesta päävaiheesta: 
kaupankäyntiä edeltävästä vaiheesta, varsinaisesta kaupankäynnistä ja kaupankäynnin jälkeisestä vaiheesta. Osakkeiden 
kaupankäyntiä edeltävä vaihe alkaa kello 9.00 (kaikki tässä jaksossa esitetyt ajat on esitetty Suomen ajassa) ja päättyy 
kello 9.45, jonka aikana toimeksiantoja voidaan tallentaa, muuttaa tai poistaa. Päivän avaus alkaa kello 9.45 ja päättyy 
kello 10.00. Jatkuva kaupankäynti alkaa välittömästi päivän avauksen päätyttyä kello 10.00, ja markkinakysyntään 
perustuva kaupankäynti jatkuu kello 18.25 saakka, jolloin päivän päätös alkaa. Päivän avaukseen siirretään 
automaattisesti kaupankäyntiä edeltävän vaiheen aikana tallennetut tarjoukset sekä järjestelmässä jo olevat useamman 
päivän voimassa olevat tarjoukset. Kaupankäynnin jälkeinen vaihe, jonka aikana osakkeiden sopimuskauppoja voidaan 
tallentaa kaupankäyntipäivän aikana vahvistetuilla hinnoilla jälkipörssikauppoina päivän kaupankäyntiin perustuvien 
hintarajojen puitteissa, ajoittuu kello 18.30 ja kello 19.00 väliseen aikaan.  

Kaupat selvitetään yleensä Euroclear Finlandin automaattisessa selvitysjärjestelmässä (Infinity 2-järjestelmä) toisena 
pankkipäivänä kaupantekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Nasdaq Helsinki on osa Nasdaq, Inc -konsernia 
(”Nasdaq”). Nasdaq tarjoaa kaupankäyntiä moninkertaisten varallisuusluokkien lävitse ja sen teknologia tukee yli 90 
pörssin toimintaa 50 maassa. Nasdaq lisäksi omistaa ja ylläpitää Tukholman, Kööpenhaminan, Reykjavikin, Tallinnan, 
Riian ja Vilnan pörssejä. Kussakin maassa on oma pörssilista ja maakohtaiset listautumisvaatimukset. Nasdaqin 
Pohjoismainen lista (”Pohjoismainen lista”) otettiin käyttöön 2006, ja se sisältää Helsingin, Kööpenhaminan, 
Tukholman ja Reykjavikin pörsseissä listatut osakkeet. Pohjoismaisen listan myötä yhtiöiden listausvaatimuksia sekä 
listayhtiöiden esittelytapaa on yhtenäistetty. Pohjoismaisella listalla yhtiöt esitellään ensin markkina-arvon ja sitten 
toimialan mukaan liikkeeseenlaskijan kotipaikasta riippumatta. Markkina-arvoryhmät on jaettu kolmeen kategoriaan: 
suuret yhtiöt (Large Cap), keskisuuret yhtiöt (Mid Cap) ja pienet yhtiöt (Small Cap). Liikkeeseenlaskijat jaotellaan eri 
markkina-arvosegmenteissä teollisuustoimialaluokituksen (Industry Classification Benchmark, ICB) mukaan. Samaan 
teollisuustoimialaan kuuluvat liikkeeseenlaskijat sijoitetaan samaan teollisuustoimialasegmenttiin aakkosjärjestyksessä. 

Arvopaperimarkkinoiden sääntely 

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Keskeisiä arvopaperimarkkinoita säänteleviä 
säädöksiä ovat Arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien 
tiedonantovelvollisuudesta, kuten liputusvelvollisuudesta, esitteistä sekä julkisista ostotarjouksista, ja Esiteasetus, joka 
sisältää määräyksiä muun muassa esitteen laatimisvelvollisuudesta ja sisällöstä. Lisäksi markkinoiden väärinkäyttöasetus 
((EU) N:o 569/2014, ”MAR”) sääntelee sisäpiirikauppoja, sisäpiiritiedon laitonta ilmaisemista, markkinoiden 
manipulointia ja sisäpiiritiedon julkistamista. MAR vahvistaa yhtenäisen markkinoiden väärinkäyttöä koskevan 
sääntelykehyksen EU-alueella. Finanssivalvonta ja Nasdaq Helsinki ovat antaneet tarkempaa sääntelyä 
Arvopaperimarkkinalain nojalla. Finanssivalvonta valvoo näiden määräysten noudattamista. 

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset suomalaisille yhtiöille, jotka hakevat 
listautumista Nasdaq Helsinkiin tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle Suomessa. Julkisen kaupankäynnin kohteena 
olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus säännöllisesti julkistaa taloudellista tietoa yhtiöstä sekä MAR:n 
mukaan velvollisuus julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritieto, joka koskee suoraan kyseistä liikkeeseenlaskijaa. 
Liikkeeseenlaskija voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki MAR:n asettamat edellytykset täyttyvät. 
Julkistettavien tietojen on annettava sijoittajalle riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen 
liikkeeseenlaskijasta.  

Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, sisäpiiritiedon laittomasta 
ilmaisemisesta, markkinoiden manipuloinnista ja tiedonantovelvollisuuksien rikkomisesta. Näiden säännösten 
rikkominen on kriminalisoitu. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa, Arvopaperimarkkinalaissa ja Finanssivalvonnasta 
annetussa laissa (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä 
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osin kuin kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi antaa julkisen 
varoituksen taikka määrätä rikemaksun tai seuraamusmaksun julkistamisvaatimuksia, julkista ostotarjousta, 
sisäpiirirekisteriä tai markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta. Nasdaq Helsingin 
kurinpitolautakunta voi antaa yhtiölle varoituksen tai muistutuksen taikka määrätä kurinpitomaksun tai määrätä yhtiön 
pörssilistalta poistettavaksi.  

Osakkeenomistajan on annettava ilman aiheetonta viivytystä ilmoitus suomalaiselle pörssiyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, 
kun hänen äänimääränsä tai omistusosuutensa kyseisen listatun suomalaisen yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä 
saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5 prosentin, 10 prosentin, 15 prosentin, 20 prosentin, 25 prosentin, 30 prosentin, 50 
prosentin, 66,67 prosentin (2/3) tai 90 prosentin Arvopaperimarkkinalain mukaisesti laskettuna tai milloin 
osakkeenomistajalla on oikeus saada rahoitusvälineen perusteella osakkeita määrä, joka saavuttaa tai ylittää taikka 
vähenee alle kyseisten rajojen. Suomalaisen listayhtiön saatua tiedon siitä, että osakkeenomistajan omistus- tai ääniosuus 
on saavuttanut, ylittänyt tai laskenut alle jonkun edellä mainitun rajan, yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa 
tieto sekä ilmoittaa siitä Nasdaq Helsingille ja toimittaa tieto keskeisille tiedotusvälineille. Jos osakkeenomistaja on 
rikkonut velvollisuuksiaan ääni- tai omistusosuuden ilmoittamisesta, Finanssivalvonta voi painavasta syystä kieltää 
osakkeenomistajaa käyttämästä äänioikeutta ja olemasta edustettuna yhtiökokouksessa niillä osakkeilla, joita rikkomus 
koskee. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan osakkeenomistajan, jonka ääniosuus nousee Arvopaperimarkkinalain määrittämällä 
tavalla yli kolmeen kymmenesosaan (3/10) tai yli puoleen (1/2) yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä sen jälkeen, 
kun yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on Arvopaperimarkkinalain mukaan tehtävä käypään 
hintaan julkinen ostotarjous kaikista jäljellä olevista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja sen osakkeisiin 
oikeuttavista arvopapereista. Jos edellä tarkoitettujen rajojen ylitykseen johtaneet arvopaperit on hankittu julkisella 
ostotarjouksella, joka on tehty kaikista kohdeyhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja kohdeyhtiön liikkeeseen 
laskemista sen osakkeisiin oikeuttavista arvopapereista, ei velvollisuutta tehdä ostotarjous kuitenkaan synny. Jos yhtiössä 
on kaksi tai useampia osakkeenomistajia, joiden ääniosuudet ylittävät edellä kuvatun rajan, velvollisuus tehdä ostotarjous 
syntyy vain osakkeenomistajalle, jolla on korkein ääniosuus. Jos osakkeenomistajan edellä kuvatun ääniosuuden 
ylittyminen johtuu yksinomaan kohdeyhtiön tai toisen osakkeenomistajan toimenpiteistä, ei osakkeenomistajalle synny 
tarjousvelvollisuutta ennen kuin tämä hankkii tai merkitsee lisää kohdeyhtiön osakkeita tai muutoin kasvattaa 
ääniosuuttaan kohdeyhtiössä. Jos edellä kuvatun ääniosuuden ylittyminen johtuu siitä, että osakkeenomistajat toimivat 
yksissä tuumin tehdessään vapaaehtoisen ostotarjouksen, ei velvollisuutta tehdä ostotarjousta synny, jos yksissä tuumin 
toimiminen rajoittuu yksinomaan julkisen ostotarjouksen tekemiseen. Velvollisuutta tehdä ostotarjous ei ole, jos 
osakkeenomistaja tai muu osakkeenomistajan kanssa yksissä tuumin toimiva henkilö luopuu edellä kuvatun rajan 
ylittävästä ääniosuudestaan kuukauden kuluessa rajan ylittymisestä edellyttäen, että osakkeenomistaja julkistaa tiedon 
luopumisaikeestaan eikä käytä äänivaltaansa tänä aikana. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, joka omistaa yli yhdeksän kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista ja 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus lunastaa yhtiön muiden osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. 
Lisäksi vähemmistöosakkeenomistaja, jonka osakkeet enemmistöosakas voi edellä mainitulla tavalla lunastaa 
Osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa 
lunastamista. Enemmistöosakkaan osake- ja äänimäärien laskemisesta on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä 
Osakeyhtiölaissa. 

Arvopaperimarkkinalain mukaan suomalaisen pörssiyhtiön on suoraan tai epäsuorasti kuuluttava riippumattomaan, 
elinkeinoelämää laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut hyvän 
arvopaperimarkkinatavan noudattamisen edistämiseksi suosituksen kohdeyhtiön johdon toiminnasta julkisessa 
ostotarjouksessa (”Ostotarjouskoodi”). Arvopaperimarkkinalain mukaan pörssiyhtiön on annettava perustelut sille, 
miksi se ei ole sitoutunut noudattamaan Ostotarjouskoodia. 

Lyhyet nettopositiot Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevissa osakkeissa on ilmoitettava 
Finanssivalvonnalle lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysymyksistä 14 päivänä 
maaliskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012 mukaisesti. Lyhyiden 
nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Kaupankäynnin kohteeksi 
säännellyllä markkinalla otetun yhtiön osakkeita koskeva lyhyt nettopositio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää 
tai alittaa 0,2 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon 
ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein. Finanssivalvonta julkaisee ilmoitetut lyhyet nettopositiot 
verkkosivustollaan, jos lyhyt nettopositio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,5 prosenttia kohdeyhtiön liikkeeseen lasketusta 
osakepääomasta.  
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Arvo-osuusjärjestelmä 

Yleistä 

Euroopan unioniin sijoittautuneiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka laskevat liikkeeseen tai ovat laskeneet liikkeeseen 
siirtokelpoisia arvopapereita, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa kauppapaikoilla, on 
huolehdittava siitä, että tällaiset arvopaperit muutetaan arvo-osuusmuotoon. Liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita 
arvopaperikeskus, jossa arvopaperit lasketaan liikkeeseen. Arvopaperikeskus ylläpitää arvo-osuusjärjestelmää. Suomessa 
arvopaperikeskuksena toimii Euroclear Finland, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja 
kansallisella tasolla. Euroclear Finland pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman 
ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin osoite on Urho Kekkosen katu 5 C, 00100 Helsinki.  

Euroclear Finland pitää liikkeeseenlaskijoiden puolesta liikkeeseenlaskijakohtaisia osakasluetteloita arvo-
osuusjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä. Lisäksi Euroclear Finland tarjoaa tilinhoitopalveluita osakkeenomistajille, jotka 
ovat avanneet tilinsä ennen arvo-osuusjärjestelmää ja selvitystoimintaa koskevan lain (348/2017, muutoksineen) 
voimaantuloa 21.6.2017. Euroclear Finlandille keskitetyn arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvista 
kustannuksista arvo-osuusjärjestelmää ja selvitystoimintaa koskevan lain siirtymäkauden aikana (348/2017, 
muutoksineen) vastaavat pääasiassa arvo-osuusjärjestelmään liittyneet liikkeeseenlaskijat ja tilinhoitajat. Tilinhoitajina 
toimivat muun muassa luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset sekä muut yhteisöt, joille arvopaperikeskus on antanut 
valtuudet toimia selvitysosapuolena, hallinnoivat arvo-osuustilejä ja niillä on oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuustileille. 

Kirjaamismenettely 

Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien tai näiden omaisuudenhoitajien on avattava 
jonkin tilinhoitajan hallinnoima arvo-osuustili taikka hallintarekisteröitävä osakkeet tilikirjausten toteuttamiseksi. 
Suomalaiset osakkeenomistajat eivät saa hallintarekisteröidä omistamiaan osakkeita Suomessa. Muun kuin suomalaisen 
osakkeenomistajan arvo-osuudet voidaan kirjata omaisuudenhoitotilille, jolloin arvo-osuudet rekisteröidään 
hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin yhtiön osakasluetteloon. Omaisuudenhoitotilin tulee sisältää tiedot 
hallintarekisteröinnin hoitajasta osakkeen oikean omistajan sijaan sekä maininta siitä, että tili on omaisuudenhoitotili. 
Yhden tai useamman omistajan arvo-osuudet voidaan hallintarekisteröidä omaisuudenhoitotilille. Lisäksi ulkomaalaisen 
yksityishenkilön, yhteisön tai omaisuudenhoitajan omistamat osakkeet voidaan merkitä tämän nimiin avatulle arvo-
osuustilille, mutta omistus voidaan hallintarekisteröidä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole 
vaihtaneet osakkeitaan arvo-osuuksiksi, avataan arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteriin yhteistili, jonka tilinhaltijaksi 
merkitään liikkeeseenlaskija. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan arvo-
osuustilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitaja vahvistaa kirjauksen toimittamalla kyseisen arvo-osuustilin haltijalle 
ilmoituksen arvo-osuustileille tehdystä kirjauksesta. Arvo-osuustilin haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen 
omistuksistaan jokaisen kalenterivuoden päättyessä. 

Jokaiselle arvo-osuustilille on merkittävä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta ja muista tilille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvien oikeuksien haltijoista sekä tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Lisäksi arvo-osuustilin tulee 
sisältää tiedot tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajista ja määrästä sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin 
kohdistuvista oikeuksista ja rajoituksista. Mahdollisesta hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear 
Finland ja kaikki tilinhoitajat ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisina, vaikka eräät 
rekisteriin liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin tilinomistajan nimi ja osoite) ovat julkisia, hallintarekisteröintitilanteita 
lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on oikeus pyynnöstä saada määrättyjä tietoja hallintarekisteröinneistä. Yhtiön on 
kuitenkin pidettävä osakasluettelo jokaisen saatavilla yhtiön pääkonttorissa tai, mikäli yhtiö kuuluu arvo-
osuusjärjestelmään, arvopaperikeskuksen toimipaikassa Suomessa, hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta.  

Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa hallinnoimissaan rekistereissä esiintyvistä virheistä ja laiminlyönneistä sekä 
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Mikäli tilinomistajalle on aiheutunut vahinkoa väärän kirjauksen tai kirjattuihin 
arvopapereihin liittyvien oikeuksien muutoksen tai niiden poiston vuoksi, ja mikäli asianomainen tilinhoitaja ei pysty 
korvaamaan tällaista vahinkoa sellaisesta maksukyvyttömyydestä johtuen, joka ei ole väliaikaista, on tilinomistaja 
oikeutettu saamaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava 
vähintään 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden aikana säilytettävinä 
olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun markkina-arvon keskiarvosta, kuitenkin vähintään 20 miljoonaa euroa. 
Vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajalta olevan 
korvaussaatavan määrä, kuitenkin enintään 25 000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus on rajoitettu samaan 
vahinkotapaukseen liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon. 

Osakkeiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti 

Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai määrätyn muun arvopaperikeskuksen 
hyväksymän suomalaisen tai ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröintitilin 
hoitajana. Hallintarekisteröinnin hoitajalla on oikeus vastaanottaa osinkoja osakkeenomistajan puolesta. 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ja äänestää yhtiökokouksissa, on ilmoitettava 
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tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä, jonka tulee olla 
kyseisen yhtiökokouksen Täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka on ilmoitettu 
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, katsotaan ilmoittautuneen kokoukseen eikä muuta ilmoittautumista tarvita 
edellyttäen, että tällaisella hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osakkeiden perusteella tulla 
rekisteröidyksi yhtiön Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä. Hallintarekisteröityjen 
osakkeiden hoitajaksi valtuutettu omaisuudenhoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle sekä 
asianomaiselle yhtiölle nimiinsä rekisteröityjen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan todellisen henkilöllisyyden, 
mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien hallintarekisteröityjen osakkeiden määrän. Mikäli hallintarekisteröityjen 
osakkeiden omistajan henkilöllisyys ei ole tiedossa, hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajaksi valtuutetun 
omaisuudenhoitajan on ilmoitettava vastaavat tiedot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan edustajana toimivasta 
tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja ole suomalainen 
luonnollinen henkilö tai suomalainen oikeushenkilö. 

Euroclear Finlandin välittäjänä toimivan Euroclear Bank, S.A./N.V.:n ja Clearstreamin lukuun toimivilla suomalaisilla 
omaisuudenhoitajilla on säilytystili arvo-osuusjärjestelmässä, ja ulkomaalaiset osakkeenomistajat voivat siten säilyttää 
Nasdaq Helsingissä noteerattuja osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V:ssa tai Clearstreamissä olevien tiliensä kautta. 

Osakkeenomistajien, jotka haluavat pitää osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmässä omissa nimissään, mutta joilla ei ole arvo-
osuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta Suomessa sekä euromääräinen pankkitili 
pankissa. 

Sijoittajien korvausrahasto ja vakuusrahastot 

Sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) säädetään sijoittajien korvausrahastosta. Lain mukaan sijoittajat jaetaan 
ammattimaisiin ja ei-ammattimaisiin sijoittajiin. Rahasto ei korvaa ammattimaisten sijoittajien tappioita. Ammattimaisen 
sijoittajan määritelmään kuuluvat yritykset ja julkiset yhteisöt, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit 
tuntevina tahoina. Sijoittaja voi myös toimittaa kirjallisen ilmoituksen, että hän ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa 
perusteella on ammattimainen sijoittaja; kuitenkin luonnollisten henkilöiden oletetaan olevan ei-ammattimaisia sijoittajia. 

Sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten tulee kuulua korvausrahastoon. Korvausrahasto turvaa selvien ja riidattomien 
saatavien maksun tapauksessa, jossa sijoituspalveluyritys tai luottolaitos on asetettu konkurssiin, 
yrityssaneerausmenettelyyn tai on muusta syystä kuin väliaikaisesta maksukyvyttömyydestä johtuen kykenemätön 
maksamaan saatavia määrätyn ajanjakson aikana. Pätevien saatavien perusteella korvausrahaston maksama korvauksen 
määrä on 90 prosenttia sijoittajan kultakin sijoituspalveluyritykseltä tai luottolaitokselta olevan saatavan määrästä, 
enintään 20 000 euroa. Korvausrahasto ei maksa korvausta tappioista, jotka johtuvat osakkeen arvon alentumisesta tai 
huonoista sijoituspäätöksistä. Sijoittajat ovat siten edelleen vastuussa omien sijoituspäätöstensä seurauksista. 

Rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014, muutoksineen) mukaan talletuspankkien on kuuluttava 
talletussuojajärjestelmään, jonka tarkoituksena on turvata talletuspankissa tilillä olevien tai tilille vielä kirjaamattomien 
maksunvälityksessä olevien saatavien maksu, jos talletuspankki on muutoin kuin tilapäisesti maksukyvytön. 
Talletuspankin asiakkaat voivat saada korvausta talletussuojarahastosta enintään 100 000 euroa. Sijoittajan varat voidaan 
turvata joko talletussuojarahastolla tai korvausrahastolla. Sijoittajan varoja ei kuitenkaan voida turvata molemmilla 
rahastoilla yhtä aikaa. 
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VEROTUS 

Alla esitetty yhteenveto perustuu Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön sekä oikeus- 
ja verotuskäytäntöön. Muutokset verolainsäädännössä sekä oikeus- ja verotuskäytännössä saattavat vaikuttaa 
verotukseen ja muutoksilla voi olla myös takautuva vaikutus veroseuraamuksiin. Seuraava yhteenveto ei ole tyhjentävä, 
eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetty muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä tai oikeus- ja verotuskäytäntöä. 
Seuraavassa kuvauksessa ei käsitellä VAC:n verotusta eikä osakkeenomistajien erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät 
muun muassa yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa harjoittamattomiin 
yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin, sijoitusrahastoihin, avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa 
ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia. 

Liikkeeseenlaskijan perustamismaan verolainsäädännön lisäksi arvopapereista saatavan tulon verotukseen vaikuttaa 
sijoittajan asuinmaan verolainsäädäntö. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida veroasiantuntijoitaan saadakseen 
tietoa Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista Tarjottavien Osakkeiden hankinnan, omistuksen tai luovuttamisen 
osalta. Mahdollisen sijoittajan, jonka verotukseen jonkin muun maan lainsäädäntö saattaa vaikuttaa, tulee ottaa yhteyttä 
veroasiantuntijaansa omiin erityisolosuhteisiinsa liittyvien veroseuraamusten selvittämiseksi.  

Suomen verotus  

Tausta  

Seuraavassa esitetään yleiskuvaus tietyistä Suomen veroseuraamuksista, joilla saattaa olla merkitystä Listautumisannin 
kannalta. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisiin ja siinä käsitellään Tarjottavien 
Osakkeiden hankintaan, omistukseen ja luovuttamiseen liittyviä veroseuraamuksia. 

Kuvaus perustuu pääosin seuraaviin lakeihin: 

 tuloverolakiin; 

 elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin (360/1968, muutoksineen); 

 rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettuun lakiin (627/1978, muutoksineen); 

 ennakkoperintälakiin (1118/1996, muutoksineen); 

 varainsiirtoverolakiin (931/1996, muutoksineen); ja 

 verotusmenettelystä annettuun lakiin (1558/1995, muutoksineen) 

Lisäksi kuvauksessa on otettu huomioon asiaankuuluva oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten päätökset ja lausunnot, 
jotka ovat voimassa ja saatavilla Esitteen päivämääränä. 

Kaikkiin yllä mainittuihin kohtiin voi tulla muutoksia. Muutokset voivat vaikuttaa alla kuvattuihin veroseuraamuksiin ja 
ne saattavat soveltua myös takautuvasti. 

Yleistä 

Verovelvollisen verovelvollisuusasema määrittää Suomen verotusoikeuden laajuuden. Suomessa verotuksellisesti asuvat 
ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan (yleinen verovelvollisuus). Muita kuin Suomessa 
verotuksellisesti asuvia verotetaan vain Suomesta saaduista tuloista (rajoitettu verovelvollisuus). Lisäksi rajoitetusti 
verovelvollisen Suomessa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan liittyviä tuloja verotetaan Suomessa. Suomea sitovat 
verosopimukset voivat rajoittaa Suomen kansallisen verolainsäädännön soveltumista ja rajoitetusti verovelvollisen 
Suomesta saaman tulon verottamista Suomessa. 

Yleensä luonnollisen henkilön katsotaan olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee 
Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen 
kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja kolmen seuraavan vuoden ajan, ellei hän näytä, 
ettei hänellä ole ollut kyseisenä verovuonna olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa verotetaan progressiivisen 
veroasteikon mukaan. Enintään 30 000 euron kalenterivuoden pääomatulo verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan 
ja 30 000 euroa ylittävä osuus kalenterivuoden pääomatulosta verotetaan 34 prosentin verokannan mukaan. Suomen lain 
mukaisesti perustetut yhtiöt ja ulkomaiset yhtiöt, joiden tosiasiallinen johtopaikka sijaitse Suomessa, ovat Suomessa 
yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa yhteisöverovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on 
tällä hetkellä 20 prosenttia. 
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Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta (Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentti) tuloverolain 33 a §:n 2 
momentissa tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä (”Noteerattu Yhtiö”) verotetaan osingonjakona. Näin ollen alla 
osingonjaon osalta kuvattu soveltuu myös varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. 

Osinkojen verotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia verotetaan pääomatulona 30 prosentin 
verokannan mukaisesti (kuitenkin niin, että jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, 
ylimenevästä määrästä vero on 34 prosenttia) ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elin-
keinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön Noteeratusta Yhtiöstä saamista osingoista 85 
prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, jota verotetaan osittain ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja 
osittain pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin 34 prosentin verokannan mukaan pääomatulon 
määrästä, joka ylittää 30 000 euroa kalenterivuodessa), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. 

Osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille 
maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osingosta. Osinkoa 
jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys hyvitetään luonnollisen henkilön saaman osinkotulon lopullisessa 
verotuksessa. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista toimitetaan kuitenkin 50 prosentin 
ennakonpidätys, jos osingon maksaja tai osingon saajaa lähinnä oleva rekisteröity säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä ei voi 
toimittaa Verohallinnolle verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettuja osingon saajan loppusaajatietoja, jos osingon 
saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen. 

Yleisesti verovelvollisen on tarkistettava esitäytetystä veroilmoituslomakkeesta verovuonna saamansa osinkotulot ja 
ennakonpidätyksen määrät sekä tarvittaessa korjattava oikeat tiedot veroilmoitukseen. 

Osakesäästötilillä säilytetyille osakkeille maksettavat osingot ovat osakesäästötilin tuottoja, jotka käsitellään osittain 
veronalaisena pääomatulona silloin, kun tuotot nostetaan osakesäästötililtä. Lisätietoja osakesäästötilien tuottojen 
verotuksesta jäljempänä kohdassa ”– Luovutusvoittoverotus”. 

Yleisesti verovelvolliset osakeyhtiöt 

Osingot, jotka Noteerattu Yhtiö saa toiselta Noteeratulta Yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet 
kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla tässä 
tarkoitettua sijoitusomaisuutta), niistä saatavista osingoista 75 prosenttia on verotettavaa tuloa ja loput 25 prosenttia 
verovapaata tuloa. 

Osingot, jotka yleisesti verovelvollinen julkisesti noteeraamaton yhtiö saa Noteeratulta Yhtiöltä, ovat lähtökohtaisesti 
kokonaan verotettavaa tuloa. Jos julkisesti noteeraamaton yhtiö kuitenkin omistaa välittömästi vähintään kymmenen 
prosenttia osinkoa jakavan Noteeratun Yhtiön osakepääomasta, tällaisille osakkeille saatava osinko on verovapaata 
edellyttäen, että osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat 
osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista 75 prosenttia on verotettavaa tuloa loppuosan ollessa 
verovapaata tuloa. 

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista toimitetaan kuitenkin 50 prosentin ennakonpidätys, jos 
osingon maksaja tai osingon saajaa lähinnä oleva rekisteröity säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä ei voi toimittaa Verohallinnolle 
verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettuja osingon saajan loppusaajatietoja, jos osingon saaja on Suomessa 
yleisesti verovelvollinen. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Yleisesti verovelvollisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle osakkeenomistajalle maksamasta osingosta peritään 
lähdevero Suomessa. Osinkoa jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon 
maksamisen yhteydessä. Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön saamasta osingosta menevän lähdeveron 
määrä on 30 prosenttia ja rajoitetusti verovelvollisen yhteisön 20 prosenttia, ellei soveltuvassa kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskevassa sopimuksessa (”Verosopimus”) toisin määrätä. Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta 
osingosta pidätetään kuitenkin 35 prosentin lähdevero, jos osingon maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä ei ole 
verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitettuja osingon saajan loppusaajatietoja. 

Suomi on solminut useiden valtioiden kanssa Verosopimuksia, jotka alentavat sovellettavaa lähdeveroprosenttia sellaisille 
henkilöille maksettujen osinkojen osalta, jotka ovat oikeutettuja sopimusten mukaisiin etuihin. Seuraavassa on esitetty 
esimerkkejä Suomen lähdeveroprosenteista, joita Suomen ja mainittujen valtioiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella 
yleensä sovelletaan portfolio-osakkeille maksettavaan osinkoon: Alankomaat 15 prosenttia, Belgia 15 prosenttia, Espanja 
15 prosenttia, Irlanti 0 prosenttia, Italia 15 prosenttia, Itävalta 10 prosenttia, Japani 15 prosenttia, Kanada 15 prosenttia, 
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Norja 15 prosenttia, Ranska 0 prosenttia, Ruotsi 15 prosenttia, Saksa 15 prosenttia, Sveitsi 10 prosenttia, Tanska 15 
prosenttia, Yhdistynyt kuningaskunta 0 prosenttia ja Yhdysvallat 15 prosenttia. Luettelo ei ole tyhjentävä. 
Verosopimuksen mukainen lähdeveroprosentti on yleensä vielä alhaisempi, jos osakkeenomistaja on yhteisö, joka omistaa 
tietyn osuuden osinkoa jakavasta yhteisöstä (yleensä vähintään 10 tai 25 prosenttia osinkoa jakavan yhteisön 
osakepääomasta tai äänistä). Verosopimuksen mukaista alennettua lähdeveroprosenttia voidaan soveltaa jo 
osingonmaksuhetkellä kuitenkin vain, jos osingon maksaja tai mahdollinen rekisteröitynyt säilyttäjä voi jo maksuhetkellä 
varmistua soveltuvan verolainsäädännön ja Verohallinnon ohjeistuksen edellyttämällä tavalla, että Verosopimusta 
voidaan soveltaa osingon saajaan. 

Rajoitetusti verovelvollinen osingonsaaja voi hakea liikaa perityn lähdeveron palauttamista Verohallinnolta. Veron 
palauttaminen edellyttää, että osingonsaaja osoittaa olevansa oikeutettu alempaan lähdeverokantaan Suomen 
verolainsäädännön tai soveltuvan Verosopimuksen nojalla. 

EU-oikeudessa tarkoitettua tosiasiallisen edunsaajan käsitettä koskevilla tuoreilla Euroopan unionin tuomioistuimen 
ratkaisuilla (yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16 sekä yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16) voi 
olla jatkossa vaikutusta Suomen verolainsäädäntöön, mikä voi johtaa muun muassa lisäkriteerien asettamiseen alennetun 
osingon lähdeverokannan soveltamiselle. 

Yleensä lähdeveroa ei peritä rajoitetusti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden ulkomaisilla osakesäästötileillä 
säilytetyille osakkeille maksettavista osingoista, jos ulkomainen osakesäästötili on riittäviltä osin rinnastettavissa 
suomalaiseen osakesäästötiliin. Lisätietoja osakesäästötilien tuottojen verotuksesta on esitetty jäljempänä kohdassa ”– 
Luovutusvoittoverotus”.  

Euroopan unionin jäsenvaltioissa asuvat ulkomaiset yhteisöt 

Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan EU:n jäsenvaltiossa asuvalle ja 
kotivaltiossaan yhteisöveronalaiselle eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä 
verojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiiveillä 
2013/13/EU ja 2014/86/EU, (”Emo-tytäryhtiödirektiivi”) 2 artiklan mukaiselle ulkomaiselle yhteisölle, joka 
välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan yleisesti verovelvollisen yhtiön osakepääomasta. 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset yhteisöt 

Tietyille Euroopan talousalueella sijaitseville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai 
niihin sovelletaan alennettua lähdeverokantaa riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin, jos se maksettaisiin vastaavalle 
suomalaiselle yhteisölle. 

Lähdeveroa ei peritä yleisesti verovelvollisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle yhteisölle maksamista osingoista, jos 
(i) osinkoa saavan yhteisön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja 
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annettu neuvoston direktiivi 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna 
direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen 
alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376 (”Virka-apudirektiivi”), tai jokin sopimus virka-avusta ja 
tietojenvaihdosta veroasioissa koskee osingonsaajan kotivaltiota; ja (iii) osinkoa saava yhteisö vastaa tuloverolain 33 d 
§:n 4 momentissa tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:ssä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko 
olisi kokonaan verovapaa, jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhtiölle (katso edellä kohta ”– Yleisesti 
verovelvolliset osakeyhtiöt”); ja (v) osinkoa saava yhtiö antaa selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisen antaman 
todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan 
Verosopimuksen mukaisesti. 

Edellä mainitun rajoittamatta osinko on vain osittain verovapaa, jos osinkoa maksavan yhtiön osakkeet kuuluvat osinkoa 
saavan yhtiön sijoitusomaisuuteen eikä osinkoa saava yhtiö ole Emo-tytäryhtiödirektiivissä tarkoitettu yhteisö, joka 
omistaa suoraan vähintään 10 prosenttia jakavan yhtiön osakepääomasta. Tässä tapauksessa sovellettava lähdeverokanta 
on 15 prosenttia edellyttäen, että edellä kohdissa (i), (ii) ja (iii) esitetyt vaatimukset täyttyvät. Sovellettavasta 
Verosopimuksesta riippuen sovellettava lähdeverokanta voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia (katso edellä kohta ”– 
Rajoitetusti verovelvolliset”). 

Euroopan talousalueella asuvat ulkomaiset luonnolliset henkilöt 

Ulkomailla asuville rajoitetusti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavat osingot voidaan kyseisen henkilön 
pyynnöstä edellä kuvatun lähdeverotuksen (katso edellä ”– Rajoitetusti verovelvolliset”) sijaan verottaa 
verotusmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä eli vastaavasti kuin Suomessa yleisesti verovelvollisia 
verotetaan (katso edellä kohta ”– Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt”). Tämä edellyttää kuitenkin, että (i) 
osinkoa saavan luonnollisen henkilön kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Virka-apudirektiivi tai jokin sopimus 
virka-avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa koskee osingonsaajan asuinvaltiota; ja (iii) luonnollinen henkilö antaa 
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selvityksen (asuinvaltion veroviranomaisen antaman todistuksen), että lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan 
hyvittää osingonsaajan asuinvaltiossa soveltuvan Verosopimuksen mukaisesti. 

Luovutusvoittoverotus 

Yleisesti verovelvolliset luonnolliset henkilöt 

Tarjottavien Osakkeiden myynnistä (tai Tarjottavien Osakkeiden lunastamisesta) syntynyt luovutusvoitto tai -tappio 
verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona tai pääomatulosta vähennyskelpoisena 
luovutustappiona. Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin niin, että jos 
pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia). Jos 
osakkeiden luovutus liittyy myyjän elinkeinotoiminnan harjoittamiseen (elinkeinotulolähteeseen), osakkeiden 
luovutusvoiton katsotaan kuuluvan myyjän yritystuloon, joka jaetaan tuloverolain säännösten mukaan verotettavaksi 
ansiotulona progressiivisen asteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin niin, että jos 
pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia). 

Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet 
kulut. Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-
olettamaa, jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 
prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton 
hankkimisesta aiheutuneiden kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan eikä niitä voida enää vähentää 
erikseen myyntihinnasta. 

Yleisesti verovelvollinen luonnollinen henkilö voi vähentää Tarjottavien Osakkeiden luovutuksesta aiheutuneet tappiot 
ensisijaisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön luovutusvoitoista ja toissijaisesti muusta pääomatulosta samana ja 
viitenä luovutusta seuraavana verovuotena. Luovutustappiota ei oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää 
kyseiselle verovuodelle ja siten tappiot eivät myöskään vaikuta alijäämähyvityksen määrään. 

Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön saama omaisuuden luovutusvoitto, kuten 
Tarjottavista Osakkeista saatu luovutusvoitto, ei ole verotettavaa tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden 
yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen 
verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun 
omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja kaiken verovuonna luovutetun omaisuuden 
luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa. 

Osakesäästötilillä olevien arvopapereiden myynnistä saatava voitto ei ole veronalaista tuloa luovutushetkellä. Kun varoja 
nostetaan osakesäästötililtä, varat jaetaan pääomanpalautukseen, joka ei ole veronalaista tuloa, ja voittoon, joka verotetaan 
pääomatulona. Tällä hetkellä pääomatuloja verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin niin, että jos 
pääomatulojen yhteismäärä ylittää kalenterivuodessa 30 000 euroa, vero ylimenevästä määrästä on 34 prosenttia). 

Osakesäästötilillä olevien arvopapereiden myynnistä aiheutuva tappio ei ole vähennyskelpoinen luovutushetkellä. 
Osakesäästötilin tappio on verotuksessa vähennyskelpoinen veronalaisista pääomatuloista ainoastaan sinä verovuonna, 
jona osakesäästötili on lopetettu. Osakesäästötilin tappio vähennetään puhtaasta pääomatulosta luovutustappioiden 
jälkeen ja ennen muita pääomatulosta tehtäviä vähennyksiä. Siltä osin kuin tappiota ei verovuonna ole vähennetty 
veronalaisista pääomatuloista, se otetaan huomioon vahvistettaessa pääomatulolajin tappio. Osakesäästötilin tappiota ei 
oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulojen alijäämää kyseiselle verovuodelle ja siten tappio ei vaikuta myöskään 
alijäämähyvityksen määrään. Pääomatulolajin tappio vähennetään pääomatuloista seuraavien kymmenen verovuoden 
aikana sitä mukaa kuin pääomatuloja syntyy. 

Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden on tarkistettava esitäytetyltä veroilmoitukselta, että 
arvopapereiden, kuten Tarjottavien Osakkeiden, myyntiä koskevat tiedot ovat oikein sekä tarvittaessa korjata ne 
ilmoitukseen.  

Purkautumisen johdosta tapahtuva jako-osan saaminen käsitellään purkautuvan yhtiön osakkeenomistajan verotuksessa 
luovutuksena, jossa purkautuvan yhtiön osakkeet vaihdetaan jako-osaan. Purkautuvan yhtiön osakkeiden luovutushintana 
pidetään jako-osana saatavan omaisuuden käypää arvoa. Luovutusvoiton tai -tappion määrä lasketaan pääsääntöisesti 
vähentämällä jako-osan käyvästä arvosta osakkeiden hankintameno. Jos jako-osan käypä arvo on suurempi kuin 
osakkeiden hankintameno, osakkeenomistajalle syntyy luovutusvoitto, joka verotetaan Suomessa yleisesti 
verovelvollisten luonnollisten henkilöiden tulona edellä esitettyjen sääntöjen mukaisesti. Vastaavasti jos osakkeiden 
hankintameno on suurempi kuin jako-osan käypä arvo, osakkeenomistajalle syntyy luovutuksesta luovutustappio, jonka 
vähentämiseen Suomessa yleisesti verovelvollisten luonnollisten henkilöiden verotuksessa sovelletaan edellä esitettyjä 
sääntöjä. 
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Yleisesti verovelvolliset osakeyhtiöt  

Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia yleisesti verovelvollisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain mukaan. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa 
20 prosentin yhteisöverokannalla. Verovuodesta 2020 lähtien tuloverolain soveltamista on rajoitettu huomattavasti, ja 
yhteisöjen verotettava tulo lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan (tietyin 
poikkeuksin, kuten eräät kiinteistöyhtiöt tai maatalouden verotettavan tulon laskeminen).  

Osakkeet voivat kuulua yhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- (ainoastaan raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi olla tässä 
tarkoitettua sijoitusomaisuutta), rahoitusomaisuuteen tai muuhun omaisuuteen. Osakkeiden luovutusten ja 
arvonalentumisten verotuskohtelu voi vaihdella osakkeiden omaisuuslajista riippuen.  

Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi yleisesti verovelvollisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. 
Vastaavasti osakkeiden hankintahinta on vähennyskelpoinen meno liiketoiminnan tulosta luovutuksen yhteydessä. 
Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täyttyessä yleisesti verovelvollisen osakeyhtiön saamat osakkeiden 
luovutusvoitot voivat kuitenkin olla verovapaita. Muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön saama 
luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio 
ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) myyjä on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden 
ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta vähintään 10 prosentin osuuden luovutettavan yhtiön 
osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin; (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö 
ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti 
kiinteistöjen omistamista tai hallintaa; ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai 
yhtiö, jota tarkoitetaan Emo-tytäryhtiödirektiivin 2 artiklassa, tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka 
kanssa Suomi on solminut osinkoihin soveltuvan Verosopimuksen. Lisäksi oikeuskäytännössä on asetettu verovapaan 
osakkeiden luovutuksen edellytykseksi muun muassa toiminnallinen yhteys osakkeita luovuttavan yhtiön ja 
osakeluovutuksen kohteena olevan yhtiön välillä.  

Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin verovapaasti luovutettavien) osakkeiden luovutuksesta 
syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista veronalaisista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana 
verovuonna. Vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen 
luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä seuraavana verovuonna yleisten 
tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti. Mikäli luovutustappio aiheutuu muuhun omaisuuteen kuuluvien 
osakkeiden luovutuksesta, luovutustappio vähennetään muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta 
saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana verovuonna. Siirtymäsäännöksen mukaan luovutustappiot, jotka 
on laskettu tuloverolain mukaisesti ja joita ei ole vähennetty ennen verovuotta 2020, voidaan vähentää omaisuuden 
luovutusta seuraavan viiden verovuoden ajan ja vähennys tehdään ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta 
saaduista luovutusvoitoista ja toissijaisesti käyttöomaisuusosakkeiden tai käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutuksesta 
saaduista luovutusvoitoista. 

Purkautumisen johdosta tapahtuva jako-osan saaminen käsitellään purkautuvan yhtiön osakkeenomistajan verotuksessa 
luovutuksena, jossa purkautuvan yhtiön osakkeet vaihdetaan jako-osaan. Purkautuvan yhtiön osakkeiden luovutushintana 
pidetään jako-osana saatavan omaisuuden käypää arvoa. Luovutusvoiton tai -tappion määrä lasketaan vähentämällä jako-
osan käyvästä arvosta osakkeiden hankintameno. Jos jako-osan käypä arvo on suurempi kuin osakkeiden hankintameno, 
osakkeenomistajalle syntyy luovutusvoitto, joka verotetaan Suomessa yleisesti verovelvollisten osakeyhtiöiden tulona 
edellä esitettyjen sääntöjen mukaisesti. Vastaavasti jos osakkeiden hankintameno on suurempi kuin jako-osan käypä arvo, 
osakkeenomistajalle syntyy luovutuksesta luovutustappio, jonka vähentämiseen Suomessa yleisesti verovelvollisten 
osakeyhtiöiden verotuksessa sovelletaan edellä esitettyjä sääntöjä. 

Rajoitetusti verovelvolliset 

Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia Tarjottavien Osakkeiden luovutuksesta 
saamastaan luovutusvoitosta, mukaan lukien mahdollisen purkautumisen seurauksena saatavasta luovutusvoitosta, paitsi, 
jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa ja soveltuvassa Verosopimuksessa tarkoitettu kiinteä 
toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi tai luovutuksen kohteena olevan 
yhtiön kokonaisvaroista enemmän kuin 50 prosenttia muodostuu yhdestä tai useammasta Suomessa sijaitsevasta 
kiinteistöstä. 

Jos rajoitetusti verovelvollisella on Suomessa osakesäästötili, osakesäästötililtä nostettu tuotto voidaan kuitenkin verottaa 
Suomessa rajoitetusti verovelvollisen henkilön tulona, jos Verosopimus ei estä tuoton verottamista. Osakesäästötililtä 
nostetusta tuotosta peritään lähdeveroa 30 prosenttia, jos lähdeveron perimistä estävää Verosopimusta ei ole.  

Osakesäästötilin lopettamisen johdosta syntynyttä osakesäästötilin tappiota ei voida vähentää rajoitetusti verovelvollisen 
lähdeveron alaisista tuloista. Jos rajoitetusti verovelvollisella on Suomesta saatua verotusmenettelylain nojalla 
verotettavaa pääomatuloa, osakesäästötilin tappio voidaan kuitenkin vähentää tällaisesta tulosta. Osakesäästötilin tappiota 
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ei kuitenkaan voida vähentää pääomatulosta eikä sitä oteta huomioon vahvistettaessa pääomatulolajin tappiota, jos 
Verosopimus estää osakesäästötililtä nostetun tuoton verottamisen Suomessa. 

Varainsiirtoverotus  

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja merkinnästä ei peritä Suomessa varainsiirtoveroa. 

Suomessa ei pääsääntöisesti peritä varainsiirtoveroa suomalaisen yhtiön osakkeiden luovutuksista, joissa osakkeita 
vaihdetaan kiinteää rahavastiketta vastaan säännöllisesti toimivassa, yleisölle avoinna olevassa kaupankäynnissä 
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että välittäjä tai muu kaupan 
osapuoli on sijoituspalvelulaissa (747/2012, muutoksineen) määritelty sijoituspalveluyritys, ulkomainen 
sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai luovutuksensaaja on hyväksytty 
kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos luovutuksensaajan välittäjänä tai toisena 
osapuolena on muu kuin suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai 
luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, verottomuuden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja antaa 
luovutuksesta ilmoituksen kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai välittäjä antaa luovutuksesta verotusmenettelystä 
annetun laissa tarkoitetun vuosi-ilmoituksen Verohallinnolle.  

Verovapauden piirissä eivät ole tietyt erikseen määritellyt luovutukset, kuten pääomasijoituksena tai varojen jakona 
tapahtuvat luovutukset tai luovutukset, joissa vastike muodostuu osittain tai kokonaan työpanoksesta. Verovapaus ei 
myöskään koske luovutusta, joka tapahtuu Osakeyhtiölaissa säädetyn vähemmistöosakkeenomistajan 
lunastusvelvollisuuden täyttämiseksi 

Muista kuin edellä mainitut edellytykset täyttävistä osakkeiden luovutuksista ostaja on velvollinen maksamaan 
varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnasta (varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden 
luovutuksiin sovelletaan 2 prosentin verokantaa). Jos ostaja tällaisessa tilanteessa ei ole Suomessa yleisesti 
verovelvollinen tai ulkomaisen luottolaitoksen suomalainen sivukonttori eikä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, 
rahastoyhtiön tai Euroopan talousalueella sijaitsevan vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, myyjän on 
perittävä vero ostajalta. Mikäli kaupan välittäjänä on suomalainen arvopaperinvälittäjä tai luottolaitos taikka ulkomaisen 
arvopaperinvälittäjän tai luottolaitoksen Suomessa oleva sivuliike tai -konttori, se on velvollinen perimään 
varainsiirtoveron ostajalta ja tilittämään sen tämän puolesta. Mikäli kumpikaan kaupan osapuolista ei ole Suomessa 
yleisesti verovelvollinen taikka ulkomaalaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tai rahastoyhtiön tai Euroopan 
talousalueella sijaitsevan vaihtoehtorahastojen hoitajan suomalainen sivuliike, ei osakeluovutuksesta peritä Suomessa 
varainsiirtoveroa (pois lukien varainsiirtoverolaissa määriteltyjen kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutukset). 
Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava, jos veron määrä on vähemmän kuin kymmenen euroa. 
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NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalina työaikana kello 
9–16 Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Unioninkatu 7 B 15, 00130 Helsinki, sekä Yhtiön verkkosivuston 
sijoittajille suunnatussa osiossa osoitteessa www.virala.fi/fi/ipo: 

1. Yhtiön yhtiöjärjestys sellaisena kuin se on voimassa tämän Esitteen päivämääränä; 

2. Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset 31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden 
jaksolta sekä 31.12.2019 ja 31.12.2020 päättyneiltä tilikausilta; 

3. tämä Esite; ja 

4. Offering Circular -asiakirja. 

 

http://www.virala.fi/fi/ipo
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LIITE A – YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 

Tässä liitteessä kuvattu Yhtiöjärjestys on voimassa Yhtiön suunnitellusta Listautumisesta alkaen. 

Virala Acquisition Company Oyj:n yhtiöjärjestys 

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka 

Yhtiön nimi on Virala Acquisition Company Oyj ja englanniksi Virala Acquisition Company Plc. Yhtiön kotipaikka on 
Helsinki. 

2 § Toimiala 

Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa aluksi yritysostoyhtiönä (SPAC-yhtiö) pörssin sellaisiin yhtiöihin, joiden osakkeet on 
otettu tai jotka on haettu otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä, soveltuvien sääntöjen mukaisesti toteuttamalla markkinatutkimuksia, strategisia ja 
kaupallisia arviointeja, laajentumis- ja yhteisyrityssuunnitelmia, yritysosto-, rahoitus- ja muita neuvotteluja, due diligence 
-tarkastuksia, hankittaville yhtiöille tai liiketoiminnoille tarjottavia palveluita koskevia neuvotteluita sekä muita 
valmistelutoimia ja, ehdollisena yhtiökokouksen hyväksynnälle, joko suoraan tai välillisesti, (i) hankkimalla yhden tai 
useamman yhtiön osakkeita ja/tai (ii) hankkimalla yhden tai useamman liiketoiminnan ja harjoittamalla sen jälkeen edellä 
olevan kohdan (i) ja/tai (ii) mukaisesti hankittuja liiketoimintoja suoraan tai välillisesti yhden tai useamman tytäryhtiön 
kautta ja toteuttamalla liiketoimintastrategiaa tai -strategioita edistääkseen liiketoimintojen pitkän aikavälin arvoa. Yhtiö 
harjoittaa lisäksi muuta siihen liittyvää liiketoimintaa.  

3 § Osakkeet 

Yhtiöllä on kolme osakelajia: C-sarjan osakkeet, F-sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet.  

Osakelajien oikeudet osinkoon ja muuhun varojenjakoon ovat seuraavat: 

1. C-sarjan osakkeilla on etuoikeus osinkoihin ja muuhun varojenjakoon siihen asti, kunnes yhteensä 20 000 000 
euroa on jaettu C-sarjan osakkeille, minkä jälkeen C-sarjan osakkeilla ja F-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus 
osinkoihin ja muuhun varojenjakoon, ellei tässä yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä;  

2. Ennen edellä kohdassa 1 viitatun kokonaissumman täyttymistä F-sarjan osakkeilla on seuraavan mukainen 
oikeus osinkoon ja muuhun varojenjakoon: 

(i)  Jos 11 §:n kohdan 3 alakohdan (i) mukainen Osakkeen Hintaraja (kuten on määritelty 
jäljempänä 11 §:ssä huomioiden mahdolliset siihen liittyvät oikaisut) täyttyy minä tahansa 
ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään 
osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta ja edellyttäen, että 11 §:n kohdan 3 alakohdan (i) 
mukaisia muunnettavissa olevia F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu 11 §:n mukaisesti C-sarjan 
osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 1,5 prosenttia vastaavaan osuuteen jaettavaksi 
päätettyjen varojen määrästä; 

(ii) Jos 11 §:n kohdan 3 alakohdan (ii) mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä tahansa 
ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään 
osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta ja edellyttäen, että 11 §:n kohdan 3 alakohdan (ii) 
mukaisia muunnettavissa olevia F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu 11 §:n mukaisesti C-sarjan 
osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,0 prosenttia vastaavaan osuuteen jaettavaksi 
päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdassa (i) tarkoitetun oikeuden varojenjakoon lisäksi; 

(iii) Jos 11 §:n kohdan 3 alakohdan (iii) mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä tahansa 
ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään 
osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta ja edellyttäen, että 11 §:n kohdan 3 alakohdan (iii) 
mukaisia muunnettavissa olevia F-sarjan osakkeita ei ole muunnettu 11 §:n mukaisesti C-sarjan 
osakkeiksi, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,0 prosenttia vastaavaan osuuteen jaettavaksi 
päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdissa (i) ja (ii) tarkoitettujen oikeuksien 
varojenjakoon lisäksi; 

(iv) Jos 11 §:n kohdan 3 alakohdan (iv) mukainen Osakkeen Hintaraja täyttyy minä tahansa 
ajankohtana mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa päätetään 
osingonmaksusta tai muusta varojenjaosta, F-sarjan osakkeilla on oikeus 2,5 prosenttia 
vastaavaan osuuteen jaettavaksi päätettyjen varojen määrästä edellä alakohdissa (i)–(iii) 
tarkoitettujen oikeuksien varojenjakoon lisäksi. 
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Edellä alakohdissa (i)-(iv) mainitut prosentit on laskettu sillä oletuksella, että yhtiöllä on vielä ulkona 
olevia E-sarjan osakkeita. Jos yhtiö kaikkien ulkona olevien E-sarjan osakkeiden muuntamisen jälkeen 
päättää laskea liikkeeseen C-sarjan osakkeita tai mitä tahansa muita C-sarjan osakkeisiin oikeuttavia 
erityisiä oikeuksia (mukaan lukien yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat C-sarjan osakkeet) 
suunnatussa annissa, jossa F-sarjan osakkeiden omistajille ei anneta etuoikeutta 
(”Laimennustapahtuma”), edellä alakohdissa (i)-(iv) mainittuja prosentteja pienennetään välittömästi 
mainittujen C-sarjan osakkeiden tai niihin oikeuttavien erityisten oikeuksien rekisteröinnin jälkeen 
heijastamaan F-sarjan osakkeiden laimentunutta osuutta suhteessa C-sarjan osakkeiden lukumäärään. 

3. E-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta osinkoon tai muuhun varojenjakoon.  

Jokaisella C-sarjan osakkeella ja F-sarjan osakkeella on yksi (1) ääni, ellei tässä yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. E-
sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta.  

Osakeyhtiölain säännösten mukaisesti niissä tilanteissa, joissa yhtiön osakkeenomistajille myönnetään etuoikeuksia, on 
ne myönnettävä jokaiselle osakelajille rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta päättää suunnatusta osakeannista tai 
optioiden tai muiden yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poiketen osakeyhtiölain mukaisesti, jolloin sovelletaan 12 §:ää. 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 § Hallitus 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten 
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

5 § Yhtiön edustaminen 

Yhtiötä edustaa hallitus. Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin tai kahdella (2) hallituksen 
jäsennellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi myös valtuuttaa nimetyn henkilön edustamaan yhtiötä yksin tai 
yhdessä toisen henkilön kanssa. 

6 § Tilintarkastajat 

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

7 § Tilikausi 

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. 

8 § Yhtiökokouskutsu 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen 
yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla 
kutsu yhtiön verkkosivuilla. 

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa 
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta. 

9 § Varsinainen yhtiökokous 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa 
tilikauden päättymisestä. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä: 

1. tilinpäätös, joka käsittää konsernitilinpäätöksen, ja  

2. tilintarkastuskertomus, 

päätettävä: 

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, 

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä, 
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5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,  

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja 

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä, 

valittava: 

8. hallituksen jäsenet ja 

9. tilintarkastaja sekä 

käsiteltävä: 

10. muut kokouskutsussa mahdollisesti erikseen mainitut asiat. 

10 § Oikeus lunastukseen osakkeenomistajien pyynnöstä 

Seuraavat määräykset koskevat lunastusta C-sarjan osakkeiden omistajien pyynnöstä: 

1. Osakkeenomistajilla, jotka äänestävät yhtiökokouksessa edellä 2 §:ssä tarkoitettujen osakkeiden ja/tai yhden tai 
useamman liiketoiminnan hankkimista vastaan, sellaisen hankinnan tai sellaisten hankintojen ollessa tarkoitettu 
muodostamaan soveltuvissa pörssin säännöissä tarkoitettu yritysosto (”Yritysosto”), on oikeus pyytää 
osakkeidensa lunastamista käteissummalla, joka vastaa kyseisen osakkeenomistajan osakkeiden pro rata -osuutta 
suljetuilla pankkitileillä olevien varojen kokonaismäärästä. Vain ne C-sarjan osakkeet voidaan lunastaa, joiden 
osalta lunastusta pyytävä osakkeenomistaja on merkitty arvo-osuusjärjestelmässä pidettävään yhtiön 
osakasluetteloon kyseisten osakkeiden omistajana viimeistään Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen 
yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n määräpäivään mennessä. Lunastusoikeus edellyttää, että kyseinen 
Yritysosto hyväksytään ja toteutetaan soveltuvien määräysten mukaisesti. 

2. Osakkeenomistajien oikeus saada osakkeensa lunastettua on kuitenkin rajattu yhteensä enintään kymmeneen 
(10) prosenttiin Yritysoston hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n 
määräpäivän mukaisesta yhtiön liikkeeseen laskettujen ja ulkona olevien C-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä.  

3. Osakkeenomistajat voivat esittää kaikkien (ja vain kaikkien) edellä kohdassa 1 tarkoitettujen osakkeidensa 
lunastusta koskevan pyynnön yhtiön hallitukselle kymmenen (10) työpäivän kuluessa kyseisen Yritysoston 
hyväksymistä varten kokoontuneen yhtiökokouksen päivästä, kyseinen päivä mukaan luettuna. Pyyntö on 
tehtävä kirjallisesti yhtiön määräämällä tavalla ja tarjoamalla lomakkeella, ja siinä on esitettävä lunastettavaksi 
pyydettävien osakkeiden lukumäärä. 

4. Osakkeenomistaja voi pyytää vain edellä kohdassa 1 tarkoitettujen kaikkien osakkeidensa lunastamista ja vain 
kaikki osakkeenomistajan sellaiset osakkeet voidaan lunastaa yllä olevan mukaisesti, ja lisäksi vain, jos 
seuraavat ehdot ovat täyttyneet: 

(i) osakkeenomistaja vakuuttaa yhtiön tarjoamalla lunastuspyyntölomakkeella, ettei 
osakkeenomistaja kuulu niiden henkilöiden ryhmään, joilla ei sovellettavien pörssin sääntöjen 
mukaan ole oikeutta pyytää osakkeidensa lunastamista, ja 

(ii) lunastus voidaan toteuttaa osakeyhtiölain varojen jakamista koskevan 13 luvun mukaisesti. 

5. Kun hallitus on todennut osakkeiden lunastuspyynnön täyttävän tässä yhtiöjärjestyksessä, osakeyhtiölaissa ja 
muussa soveltuvassa lainsäädännössä sekä pörssin säännöissä asetetut edellytykset, yhtiö lunastaa osakkeet 30 
kalenteripäivän kuluessa Yritysoston toteuttamisesta. Jos lunastuspäivä ei ole pankkipäivä, lunastus tapahtuu 
kyseistä päivää välittömästi edeltävänä pankkipäivänä. Lunastushinta maksetaan yhtiön sijoitetusta vapaasta 
omasta pääomasta. Lunastushinnalle ei makseta korkoa. 

6. Jos edellä 4 kohdan (ii) alakohdassa tarkoitettujen olosuhteiden vuoksi on mahdollista lunastaa pienempi määrä 
osakkeita kuin mitä koskevia lunastuspyyntöjä hallitus on saanut, hallitus päättää mahdollisimman suuren 
osakemäärän lunastamisesta. Hallitus tekee silloin päätöksen mahdollisten lunastamatta jääneiden, 
lunastettavaksi pyydettyjen osakkeiden lunastamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun edellä 4 kohdan 
(ii) alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät. 

7. Jos lunastuspyynnöt koskevat suurempaa osakemäärää kuin mikä edellä tämän 10 §:n 4 kohdan (ii) alakohdan 
mukaan voidaan lunastaa tai jos lunastettavaksi pyydettyjen osakkeiden määrä ylittää edellä tämän 10 §:n 2 
kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän, lunastettavien osakkeiden lukumäärät määritetään suhteessa kunkin 
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lunastusta pyytäneen osakkeenomistajan edellä kohdassa 1 tarkoitettuna määräpäivänä omistamien osakkeiden 
lukumäärään. Mikäli edellä tarkoitettu osakkeiden jako ei mene tasan, jakamista jatketaan arpomalla. 

11 § F-sarjan osakkeiden muuntaminen 

1. F-sarjan osakkeiden omistajalla on oikeus vaatia F-sarjan osakkeidensa muuntamista C-sarjan osakkeiksi tämän 
11 §:n mukaisesti.  

2. F-sarjan osakkeiden muuntamista C-sarjan osakkeiksi voi vaatia aikaisintaan 36 kuukauden kuluttua C-sarjan 
osakkeiden listautumisannin toteuttamisesta (”Listautumisanti”) ja viimeistään Listautumisannin 
seitsemäntenä (7.) vuosipäivänä edellyttäen, että muunto-oikeus on tullut voimaan jäljempänä olevan 3 kohdan 
mukaisesti, ellei muunto-oikeutta ole käytetty jäljempänä olevan 5 kohdan mukaisesti. 

Osakkeen Hintarajaan perustuva muuntaminen 

3. Muunto-oikeus voi tulla voimaan sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona C-sarjan osakkeiden 
kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi Nasdaq Helsingissä tai muulla säännellyllä markkinalla tai 
monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jossa C-sarjan osakkeet on yhtiön hakemuksesta otettu 
kaupankäynnin kohteeksi, on kymmenen (10) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana (”Osakkeen 
Keskihinta”) yhtä suuri tai suurempi kuin jäljempänä määritetty raja, johon sovelletaan jäljempänä olevan 4 
kohdan mukaisia oikaisuja (kukin ”Osakkeen Hintaraja”), tällaisen muunto-oikeuden ollessa kuitenkin 
rajoitettu kunkin Osakkeen Hintarajan osalta alla esitetyn mukaisiin F-sarjan osakkeiden 
enimmäismuuntomääriin:  

(i) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 

12 euroa,  
1,5

8,0
  (eli 18,75 prosenttia) F-sarjan osakkeista voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi; 

(ii) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 

16 euroa, 
2,0

6,5
  (eli noin 30,77 prosenttia) edellä olevan (i)-alakohdan mukaisen muuntamisen jälkeen 

jäljellä olevista F-sarjan osakkeista voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi; 

(iii) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 

20 euroa, 
2,0

4,5
 (eli noin 44,44 prosenttia) edellä olevien (i)- ja (ii)-alakohtien mukaisten 

muuntamisten jälkeen jäljellä olevista F-sarjan osakkeista voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi; 

(iv) sellaisen kaupankäyntipäivän jälkeen, jona Osakkeen Keskihinta on yhtä suuri tai suurempi kuin 
24 euroa, kaikki edellä olevien (i)-, (ii)- ja (iii)-alakohtien mukaisten muuntamisten jälkeen jäljellä 
olevat F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi. 

Mikäli muunnettavien F-sarjan osakkeiden lukumäärä on murtoluku, murto-osat pyöristetään ylös- tai 
alaspäin lähimpään kokonaislukuun normaaleja pyöristyssääntöjä noudattaen. 

4. Jos yhtiö maksaa C-sarjan osakkeille osinkoa tai jakaa omaisuutta käteisenä, arvopapereina tai muuna 
omaisuutena milloin tahansa sellaisena aikana, jona F-sarjan osakkeita on ulkona, lukuun ottamatta 10 §:n 
mukaisesti jaettavia varoja (”Osinko”), Osakkeen Hintarajaa alennetaan euro eurosta -periaatteella välittömästi 
kyseisen Osingon täsmäytyspäivää seuraavana päivänä määrällä, joka vastaa C-sarjan osakkeille Osinkona 
maksettua rahasummaa ja mahdollista arvopapereiden tai muiden varojen käypää arvoa (jonka määrittää 
vilpittömin mielin yhtiön hallitus).  

Tiettyihin Muuntotapahtumiin perustuva muuntaminen 

5. Edellä olevassa 3-kohdassa määritetystä Osakkeen Hintarajaan perustuvasta muunto-oikeudesta poiketen 
kaikkia F-sarjan osakkeita koskeva muunto-oikeus tulee voimaan, mikäli julkistetaan yhtiön osakkeita koskeva 
ostotarjous tai jos osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 18 lukuun perustuva oikeus ja velvollisuus lunastaa 
osakkeet yhtiön muilta osakkeenomistajilta, tai jos tapahtuu mikä tahansa osakeyhtiölain mukainen 
sulautuminen tai jakautuminen, jossa yhtiö on osallisena Yritysoston jälkeen, tai jos yhtiö kaikkien ulkona 
olevien E-osakkeiden muuntamisen ja Yritysoston jälkeen julkistaa Laimennustapahtuman (kukin 
”Muuntotapahtuma”). Kaikki F-sarjan osakkeet (selvyyden vuoksi mukaan lukien kaikki F-sarjan osakkeet, 
jotka on muunnettu E-sarjan osakkeista alla olevan 12 §:n mukaisesti ennen Muuntotapahtumaa tai sen 
toteuttamisen yhteydessä) voidaan muuntaa C-sarjan osakkeiksi välittömästi Muuntotapahtuman julkistamisen 
jälkeen. 

6. F-sarjan osakkeiden omistajalla on oikeus vaatia kaikkien muunnettavissa olevien F-sarjan osakkeiden 
muuntamista, kun relevantti Osakkeen Hintaraja tai Osakkeen Hintarajat ovat täyttyneet tai ylittyneet tai koska 
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tahansa sen jälkeen, jollei edellä olevasta kohdasta 2 johdu muuta, tai Muuntotapahtuman tapahtuessa, tekemällä 
yhtiön hallitukselle kirjallinen muuntovaatimus, jossa esitetään (i) relevantti Osakkeen Hintaraja tai Osakkeen 
Hintarajat tai Muuntotapahtuma ja (ii) muunnettavien F-sarjan osakkeiden lukumäärä (eli kaikki F-sarjan 
osakkeet, jotka ovat muunnettavissa). 

7. Yhtiön hallitus toteuttaa muunnon ja ilmoittaa osakelajien osakkeiden lukumäärän muuttumisen 
kaupparekisteriin niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. 

8. F-sarjan osake muunnetaan C-sarjan osakkeeksi yksi yhteen -muuntosuhteella (1:1). 

9. F-sarjan osakkeen katsotaan tulleen muunnetuksi C-sarjan osakkeeksi, kun merkintä on tehty kaupparekisteriin.  

10. Yhtiön hallitus antaa muuntomenettelystä tarkemmat ohjeet. 

11. Ellei tämän 11 §:n mukaista muunto-oikeutta ole käytetty, F-sarjan osakkeet eivät välittömästi Listautumisannin 
seitsemännen (7.) vuosipäivän jälkeen enää (i) oikeuta osinkoon tai muuhun varojenjakoon, tai (ii) tuota 
äänioikeuksia, ja yhtiöllä on oikeus lunastaa F-sarjan osakkeet jäljempänä olevan 13 §:n mukaisesti. 

12 § E-sarjan osakkeiden muuntaminen 

1. Listautumisannin kolmanteen (3.) vuosipäivään saakka ja edellyttäen, että yhtiöllä on ulkona olevia F-sarjan 
osakkeita, E-sarjan osakkeet muunnetaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi tämän pykälän määräysten 
mukaisesti, jos yhtiö julkistaa Laimennustapahtuman. E-sarjan osakkeet muuntuvat automaattisesti F-sarjan 
osakkeiksi suhteessa Laimennustapahtumassa liikkeeseen laskettujen C-sarjan osakkeiden lukumäärään tai 
erityisten oikeuksien perusteella annettavaan C-sarjan osakkeiden enimmäismäärään (selvyyden vuoksi, C-
sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien osalta automaattinen muuntaminen tapahtuu, kun sellaisia 
erityisiä oikeuksia lasketaan liikkeeseen), jotta suhde C-sarjan ja F-sarjan osakkeiden yhteismäärän ja F-sarjan 
osakkeiden määrän välillä säilyy. Mikäli muunnettavien E-sarjan osakkeiden lukumäärä on murtoluku, murto-
osat pyöristetään ylös- tai alaspäin lähimpään kokonaislukuun normaaleja pyöristyssääntöjä noudattaen. 

2. E-sarjan osakkeiden automaattisesta muuntamisesta F-sarjan osakkeiksi on ilmoitettava kaupparekisteriin 
kyseisen Laimennustapahtuman rekisteröinnin yhteydessä. Yhtiön hallitus toteuttaa muunnon ja ilmoittaa 
osakelajien osakkeiden lukumäärän muuttumisen kaupparekisteriin niin pian kuin se on käytännössä 
mahdollista. 

3. E-sarjan osake muunnetaan F-sarjan osakkeeksi yksi yhteen -muuntosuhteella (1:1). 

4. E-sarjan osakkeen katsotaan tulleen muunnetuksi F-sarjan osakkeeksi, kun merkintä on tehty kaupparekisteriin. 

5. Yhtiön hallitus antaa muuntomenettelystä tarkemmat ohjeet. 

6. Ellei tämän 12 §:n mukaista muunto-oikeutta ole käytetty, yhtiöllä on oikeus lunastaa E-sarjan osakkeet 
välittömästi Listautumisannin kolmannen (3.) vuosipäivän jälkeen jäljempänä olevan 13 §:n mukaisesti. 

13 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisten osakkeiden lunastaminen 

Jos edellä olevan 11 §:n 11 kohdan mukaisten, F-sarjan osakkeita koskevien, tai edellä olevan 12 §:n 6 kohdan mukaisten, 
E-sarjan osakkeita koskevien muuntoaikojen päättymisen jälkeen on ulkona olevia F-sarjan osakkeita tai E-sarjan 
osakkeita, yhtiöllä on oikeus lunastaa kaikki ulkona olevat F-sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet soveltuvin osin. Yhtiön 
hallituksen on silloin tehtävä ehdotus seuraavalle yhtiökokoukselle F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan osakkeiden 
lunastamisesta päättämiseksi tai hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lunastamisesta. Lunastushinta on 0,001 euroa 
jokaiselta F-sarjan osakkeelta ja E-sarjan osakkeelta, soveltuvin osin, ja joka määritetään osakkeenomistajien oikeuksien 
toteutuneiden muutosten perusteella edellä 11 §:ssä ja 12 §:ssä esitetysti. Lunastushinta maksetaan yhtiön sijoitetun 
vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokouksen päätöksen jälkeen yhtiö ilmoittaa F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan 
osakkeiden omistajille lunastusvaatimuksen, jossa annetaan tarvittavat ohjeet osakkeiden lunastuksen toteuttamiseksi. F-
sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet lunastetaan yhden (1) kuukauden kuluessa päätöksestä käyttää yhtiön 
lunastusoikeutta, tai niin pian kuin soveltuvan lainsäädännön ja määräysten mukaan on mahdollista. Yhtiö mitätöi kaikki 
sille tämän pykälän mukaisesti siirretyt F-sarjan osakkeet ja E-sarjan osakkeet. 

14 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva suostumuslauseke 

F-sarjan osakkeiden tai E-sarjan osakkeiden hankkimiselle millä tahansa suorana tai välillisenä myyntinä, siirtona, 
luovutuksena, lahjana, trustiin asettamisena (liittyen äänioikeuksiin tai muuten) tai muuna minkä tahansa laisena 
luovutuksena kelle tahansa henkilölle, lukuun ottamatta Listautumisannin toteuttamishetken F-sarjan tai E-sarjan 
osakkeiden omistajien konserniyhtiöiden välisiä siirtoja, tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. 
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15 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva lunastuslauseke 

Jos F-sarjan osake tai E-sarjan osake siirtyy millä tahansa tavalla muulle uudelle omistajalle kuin yhtiölle itselleen tai 
Listautumisannin toteuttamishetken F-sarjan tai E-sarjan osakkeiden omistajien konserniyhtiölle, mukaan luettuna yhtiön 
olemassa olevalle osakkeenomistajalle, siirron saajan on ilmoitettava viipymättä hallitukselle siirrosta ja sen ehdoista, ja 
yhtiöllä (tai yhtiön nimittämällä osapuolella tai nimittämillä osapuolilla) on oikeus lunastaa osakkeet seuraavilla ehdoilla: 

1. Yhtiö tai sen nimittämä osapuoli päättää lunastusoikeuden käyttämisestä ja esittää lunastusvaatimuksen siirron 
saajalle kahden (2) viikon kuluessa päivästä, jona siirron saaja on ilmoittanut siirrosta yhtiölle.  

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirron saajan sopima hinta tai 0,22 euroa F-sarjan osakkeelta ja 0,003 euroa E-
sarjan osakkeelta, kumpi on alhaisempi. 

3. Lunastushinta on maksettava siirron saajalle kahden (2) viikon kuluessa päivästä, jona lunastuspyyntö on 
esitetty, käteisellä, tilisiirtona siirron saajan ilmoittamalle pankkitilille tai pankin vahvistamalla shekillä tai 
mainitussa ajassa talletettava toimivaltaiseen viranomaiseen. 

16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Niin kauan kuin kenelläkään osakkeenomistajalla on yhtään F-sarjan osaketta tai E-sarjan osaketta, tämän 
yhtiöjärjestyksen seuraavien pykälien muuttamiseen (muuttamalla tai poistamalla tai lisäämällä niiden vastaisia uusia 
pykäliä) vaaditaan F-sarjan osakkeiden ja E-sarjan osakkeiden omistajien 2/3 enemmistön suostumus: 3 § Osakkeet, 11 
§ F-sarjan osakkeiden muuntaminen, 12 § E-sarjan osakkeiden muuntaminen, 13 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisten 
osakkeiden lunastaminen, 14 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva suostumuslauseke, 15 § F-sarjan 
ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva lunastuslauseke, 16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, 17 § Riitojen 
ratkaisu ja 18 § Asettaminen selvitystilaan.  

Jos F-sarjan osakkeiden tai E-sarjan osakkeiden muuntamisen tai lunastamisen seurauksena ulkona ei ole yhtään tietyn 
osakelajin tai osakelajien osaketta tai osakkeita, kyseisen osakelajin tai osakelajien oikeuksien soveltaminen tämän 
yhtiöjärjestyksen tarkoittamassa mielessä lakkaa, ja ellei suunnitteilla ole kyseisen osakelajin tai osakelajien osakkeiden 
antia, seuraavassa yhtiökokouksessa esitetään ehdotus tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi viittauksien poistamiseksi 
F-sarjan osakkeisiin tai E-sarjan osakkeisiin soveltuvin osin.   

17 § Riitojen ratkaisu 

Yhtiön, osakkeenomistajien, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan ja/tai yhtiön osakkeiden 
lunastukseen tai siirtoon liittyvän osapuolen väliset riidat, jotka koskevat pykäliä 3 § Osakkeet, 11 § F-sarjan osakkeiden 
muuntaminen, 12 § E-sarjan osakkeiden muuntaminen, 13 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisten osakkeiden 
lunastaminen, 14 § F-sarjan ja E-sarjan lunastusehtoisia osakkeita koskeva suostumuslauseke, 15 § F-sarjan ja E-sarjan 
lunastusehtoisia osakkeita koskeva lunastuslauseke, 16 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, 17 § Riitojen ratkaisu ja 18 § 
Asettaminen selvitystilaan, ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin 
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi, ellei 
jokin osapuoli pyydä, että välimiesmenettelyn kieli on englanti. 

18 § Asettaminen selvitystilaan 

1. Jos Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa yhtiön C-sarjan osakkeiden ensimmäisestä 
kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä, yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle 3 kuukauden kuluessa 
ja tekee ehdotuksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Jos yhtiökokous päättää asettaa yhtiön selvitystilaan, 
yhtiön nettovarallisuus jaetaan osakkeenomistajien kesken alla esitetyllä tavalla. Jos yhtiökokous ei päätä asettaa 
yhtiötä selvitystilaan, yhtiön hallituksen on selvitettävä vaihtoehtoisia tapoja osakkeenomistajille luopua 
osakkeistaan. 

2. Selvitystilassa yhtiön nettovarallisuus jaetaan siten, että C-sarjan osakkeiden omistajilla on ensin oikeus saada 
jako-osuus, joka vastaa C-sarjan osakkeista Listautumisannissa maksettua merkintähintaa, ja sen jälkeen 
mahdollisesti jäljellä oleva nettovarallisuus jaetaan C-sarjan osakkeiden ja F-sarjan osakkeiden omistajille pro 
rata -periaatteella.
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LIITE B – YHTIÖN TILINTARKASTETUT TILINPÄÄTÖKSET JA TILITARKASTUSKERTOMUKSET 
31.12.2018 PÄÄTTYNEELTÄ 13 KUUKAUDEN JAKSOLTA SEKÄ 31.12.2019 JA 31.12.2020 

PÄÄTTYNEILTÄ TILIKAUSILTA 
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Virala Acquisition Company Oyj 

 

Tilinpäätös 31.12.2018 päättyneeltä 13 kuukauden 
tilikaudelta sekä 31.12.2019 ja 31.12.2020 

päättyneiltä tilikausilta  
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Laaja tuloslaskelma 

EUR Liitetieto 1.1-31.12  
2020 

1.1-31.12 
2019  

30.11.2017 
31.12.2018 

Liikevaihto  0,00 0,00 0,00 
Liiketoiminnan muut kulut 2.3 -642,60 -607,60 -380,00 
Liikevoitto  -642,60 -607,60 -380,00 
Voitto/(tappio) ennen veroja  -642,60 -607,60 -380,00 
Tilikauden voitto/(tappio)  -642,60 -607,60 -380,00 
     
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva 
osakekohtainen tulos: 

    

Laimentamaton ja 
laimennusvaikutuksella oikaistu 
osakekohtainen tulos  

2.5 0,00 0,00 0,00 

 

Tase 

EUR Liitetieto 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 30.11.2017 
Lyhytaikaiset varat      
Saamiset emoyhtiöltä  0,00 372,00   
Osakeantisaaminen     3 300,00 
Rahat ja pankkisaamiset  1 669,80 1 940,40 2 920,00  
Lyhytaikaiset varat yhteensä  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
Varat yhteensä  1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2.4 3 300,00 3 300,00 3 300,00  
Osakeanti     3 300,00 
Kertyneet tappiot  -987,60 -380,00 0,00  
Tilikauden voitto/(tappio)  -642,60 -607,60 -380,00  
Oma pääoma yhteensä   1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
      
Oma pääoma ja velat 
yhteensä 

 1 669,80 2 312,40 2 920,00 3 300,00 
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Oma pääoma 

EUR 
Liitetieto Osakepääoma Osakeanti 

Kertyneet 

tappiot 

Oma pääoma 

yhteensä 

30.11.2017 2.4  3 300,00  3 300,00 

Osakepääoman maksu  3 300,00 -3 300,00  0,00 
Tilikauden voitto/(tappio)    -380,00 -380,00 

31.12.2018  3 300,00 0,00 -380,00 2 920,00 
      
1.1.2019  3 300,00  -380,00 2 920,00 

Tilikauden voitto/(tappio)    -607,60 -607,60 

31.1.2019  3 300,00 0,00 -987,60 2 312,40 
      
1.1.2020  3 300,00  -987,60 2 312,40 

Tilikauden voitto/(tappio)    -642,60 -642,60 

31.12.2020  3 300,00 0,00 -1 630,20 1 669,80 
 

Rahavirtalaskelma 

EUR 1.1-31.12. 2020 1.1-31.12. 2019 
30.11. 2017 – 
31.12. 2018 

Liiketoiminta       

Tilikauden voitto/(tappio) -642,60 -607,60 -380,00 

Käyttöpääoman muutos:    

Saamiset emoyhtiöltä 372,00 -372,00  

Liiketoiminnan rahavirta yhteensä -270,60 -979,60 -380,00 

Investointien rahavirta yhteensä 0,00 0,00 0,00 

Rahoituksen rahavirta       

Osakepääoman maksu   3 300,00 

Rahoituksen rahavirta yhteensä 0,00 0,00 3 300,00 

Rahavarojen lisäys/(vähennys)  -270,60 -979,60 2 920,00 

Rahavarat tilikauden alussa 1 940,40 2 920,00 0,00 

Rahavarat tilikauden lopussa 1 669,80 1 940,40 2 920,00 

 

1. Yleiset tiedot 
 
Virala Acquisition Company Oyj (jäljempänä “VAC” tai “Yhtiö”) (Y-tunnus: 2890898-5), aikaisemmin 
Untuva Ab, on suomalainen ja Suomen lakien alainen julkinen osakeyhtiö ja yritysostoa suunnitteleva 

SPAC-yhtiö (”Special Purpose Acquisition Company”). Yhtiö on Virala Oy Ab:n (”Perustaja”) (Y-tunnus: 
0147485-7) kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki ja pääkonttori on osoitteessa 

Unioninkatu 7 B 15, 00130, Helsinki. Tässä tilinpäätöksessä esitetyillä kausilla, Yhtiöllä ei ole ollut 
muuta liiketoimintaa kuin hallinnollisia toimintoja (kuten Yhtiön perustamiseen liittyviä toimintoja) ja 

tilikauden päättymisen jälkeen oman pääoman merkintään, listautumisvalmisteluihin ja listautumisantiin 
sekä ankkurisijoittajien etsimiseen liittyviä toimintoja. Yhtiöllä ei ole ollut tuottoja. 

Yhtiö on perustettu 30.11.2017 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallitukseen 1.3.2018.  Yhtiön 
lakisääteinen tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi 30.11.2017-31.12.2018 oli 13 

kuukauden mittainen. 

Yhtiön sijoitusstrategiana on tunnistaa ja hankkia yksi tai useampi kohdeyhtiö ja/tai liiketoiminta, joilla 
VAC arvioi olevan hyvä pitkän aikavälin kasvu- ja kannattavuuspotentiaali joko orgaanisen kasvun ja/tai 

yritysjärjestelyjen kautta. Kohdeyhtiöiden kasvu- ja kannattavuuspotentiaalin laajuus ja aikajänne voivat 
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vaihdella toimialasta, liiketoimintamallista, kehitysvaiheesta tai muista kohdeyhtiöiden relevanteista 
ominaisuuksista riippuen. Mahdollisilla kohdeyhtiöillä on aktiivisia yhteyksiä Suomeen tai ne sijaitsevat 

Suomessa, ja niiden yritysarvot ovat 50–500 miljoonaa euroa.  Yhtiön tavoitteena on hankkia 
enemmistöosuus tai vähintään merkittävä vähemmistöomistusosuus kohdeyhtiöstä tai kohdeyhtiön 

liiketoiminta (”Yritysosto”). VAC voi rahoittaa Yritysoston omalla pääomallaan, listautumisannista 
saaduilla käteisvaroilla, vieraalla pääomalla tai yhdistelmällä edellä mainittuja rahoitusmuotoja. 

Yhtiön hallituksen tavoitteena on Yhtiön listaaminen ja sen C-sarjan osakkeiden ottaminen julkisen 

kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Listautumisen 
ehdot kuvataan Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä. Sen jälkeen, kun Yhtiön C-sarjan osake 
on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sillä on 36 kk aikaa toteuttaa edellä määritelty Yritysosto. 

Yhtiö voi myös hakea vieraan tai oman pääoman ehtoista lisärahoitusta saavuttaakseen 
liiketoiminnallisen tavoitteensa. Uuden 13.6.2021 päivänä hyväksytyn, suunnitellusta listautumisesta 

alkaen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti, mikäli Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden 
kuluessa Yhtiön C-sarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä Nasdaq Helsingissä, 
Yhtiön hallituksen tulee kutsua koolle yhtiökokous ja tehdä ehdotus Yhtiön asettamisesta selvitystilaan 

sen yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous voi sen jälkeen päättää Yhtiön asettamisesta 
selvitystilaan. 

Ennen Yritysostoa, Yhtiön liiketoiminnan ei odoteta kerryttävän liiketoiminnan tuottoja. Yritysoston 

jälkeen Yhtiö tulee jatkamaan hankitun liiketoiminnan harjoittamista itse tai tuottamaan 
hallinnointipalveluita tytäryhtiöilleen, jotka jatkavat hankitun liiketoiminnan harjoittamista. 

2. Merkittävät tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
  

2.1. Laatimisperusta 

 

Tilinpäätös on laadittu euroina mikä on Yhtiön toimintavaluutta ja luvut esitetään kahden desimaalin 
tarkkuudella, ellei toisin mainittu. Tilinpäätös on laadittu noudattaen International Accounting Standards 

Boardin (IASB) antamia ja EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja 
(IFRS) sekä IFRS-tulkintakomitean tulkintoja, jotka ovat voimassa 31.12.2020. Tämä ovat Yhtiön 

ensimmäinen IFRS-tilinpäätös, joka ovat laadittu ainoastaan Esitteeseen sisällytettäväksi osana Yhtiön 
osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki -markkinapaikalle ja sitä ei tule käyttää mihinkään muuhun 
tarkoitukseen. 

Yhtiö soveltaa tässä tilinpäätöksessä IFRS 1 Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto -standardia.  
Yhtiön tilinpäätökset on 31.12.2020 asti laadittu Suomen tilinpäätösstandardien (FAS) mukaisesti. 
Koska Yhtiön siirtymästä IFRS-standardeihin ei aiheutunut oikaisuja laajaan tuloslaskelmaan tai 

taseeseen, Yhtiö ei esitä tavanomaisia IFRS 1 standardin vaatimia oman pääoman tai laajan tuloksen 
täsmäytyslaskelmia tässä tilinpäätöksessä esitetyiltä raportointikausilta. 

Tilinpäätös on laadittu alkuperäiseen hankintamenoon perustuen, ellei alla esitetyissä 

laatimisperiaatteissa muuta esitetä. Yhtiöllä ei ole ollut tässä tilinpäätöksessä esitetyillä kausilla 
liikevaihtoa tai tuottoja 

Alla olevia laatimisperiaatteita on sovellettu 31.12.2020 päättyneen tilikauden, sekä vertailutietoina 

esitettyjen 31.12.2019 päättyneen tilikauden ja 31.12.2018 päättyneen 13 kuukauden mittaisen 
tilikauden sekä avaavan IFRS-taseen 30.11.2017 (Yhtiön IFRS-standardeihin siirtymäpäivä) 
laadinnassa.  
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2.2. Merkittävät laatimisperiaatteet 

 

Tärkeimmät laatimisperiaatteet tämän tilinpäätöksen laatimisessa on esitetty alla.  
 

2.2.1. Liiketoimintojen yhdistäminen ja liikearvo 
 

Liiketoimintojen hankintaan sovelletaan hankintamenetelmää, missä Yhtiö määrittää kirjanpidollisen 
hankkijaosapuolen IFRS 3 ohjeistuksen mukaisesti. Liiketoimintojen yhdistämisessä hankintameno 
määritellään luovutetun vastikkeen (käteisvarat ja/tai oma pääoma), joka määritetään hankinta-

ajankohdan käypään arvoon sekä hankitun kohteen määräysvallattomien omistajien osuuksien 
yhteismäärään. Jokaisen liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä Yhtiö voi valita, kirjaako se 

määräysvallattomien omistajien osuudet hankinnan kohteessa käypään arvoon, vai suhteellisen 
osuuden kohteen yksilöitävissä olevien nettovaroista. Hankintaan liittyvät kulut kirjataan kuluiksi niiden 
toteutuessa ja esitetään hallinnollisissa kuluissa. 

Yhtiö määrittelee hankkineensa liiketoiminnan silloin kun hankittuihin toimintoihin ja varoihin sisältyy 
panos ja tosiasiallinen prosessi, jotka yhdessä pystyvät aikaansaamaan tuotoksia. Hankittu prosessi 
katsotaan tosiasialliseksi, jos se on kriittinen tuotosten jatkuvalle tuottamiselle ja jos prosessin 

suorittamiseksi on hankittu panoksia kuten ammattitaitoista työvoimaa, osaamista ja kokemusta ja 
tämän kokonaisuuden voidaan katsoa olevan ainutlaatuinen tai harvinainen tai sitä ei voida korvata 

ilman merkittäviä kustannuksia, vaivaa tai viivettä prosessissa, jolla panoksia tuotetaan   

Kun yhtiö hankkii liiketoiminnan, se arvioi hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen 
luokittelun ja niiden luonteen hankintapäivänä sopimuksellisten ehtojen sekä taloudellisten ehtojen ja 
taloudellisten olosuhteiden mukaisesti.  

Mahdollinen hankkijan maksettavaksi tuleva ehdollinen vastike kirjataan käypään arvoon 
hankintapäivänä. Omaksi pääomaksi luokiteltavaa ehdollista vastiketta ei arvosteta uudelleen ja sen 
myöhempi suorittaminen kirjataan omaan pääomaan. Velaksi luokiteltava ehdollinen vastike 

arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon muutos kirjataan tulosvaikutteisesti.  

Liikearvo arvostetaan alun perin hankintamenoon (mikä on se määrä, jolla luovutettu vastike ja 
mahdollinen määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja mahdollinen aikaisemmin 

omistettu osuus ylittää yksilöitävissä olevien hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen 
määrän).  Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, liikearvo arvostetaan hankintamenoon, kertyneillä 

arvonalentumistappioilla vähennettyinä. Arvonalentumistestausta varten hankitusta liiketoiminnosta 
kirjattu liikearvo allokoidaan hankintapäivänä Yhtiön jokaiselle rahavirtaa tuottavalle yksikölle, jonka 
odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä, riippumatta siitä onko hankitun kohteen varoja tai 

velkoja allokoitu näille yksiköille. 

2.2.2. Oman pääoman ehtoisten instrumenttien liikkeeseenlaskuun liittyvät 
transaktiokulut 

 

Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta johtuvat transaktiokulut käsitellään oman pääoman 
vähennyksenä (oikaistuna verovaikutuksella) siltä osin kuin ne ovat lisämenoja, jotka välittömästi 

johtuvat osakkeiden liikkeeseenlaskusta ja joilta olisi muutoin vältytty. Osakkeisiin ja merkintäoikeuksiin 
liittyvät transaktiomenot kirjataan taseeseen, mikäli suunniteltu transaktio on todennäköinen. Nämä 

menot netotetaan niihin liittyvästä oman pääoman lisäyksestä. Jos suunniteltu transaktio ei toteudu, 
taseeseen kirjattujen kulujen arvon katsotaan alentuneen ja ne kirjataan kuluksi. Listautumiseen liittyvät 

menot kirjataan kuluksi kun ne toteutuvat. 
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2.2.3. Rahoitusinstrumentit 
 

Rahoitusinstrumentti on sopimus, josta aiheutuu yhteisössä rahoitusvara ja toisessa yhteisössä joko 
rahoitusvelka tai oman pääoman ehtoinen instrumentti. Yhtiö kirjaa rahoitusvaran tai -velan kun siitä 

tulee sopimusosapuoli järjestelyä koskevassa sopimuksessa.   

2.2.4. Rahavarat 

 
Taseessa esitetyt rahavarat sisältävät käteisvarat, vaadittaessa nostettavat pankkitalletukset ja 

sellaiset muut erittäin likvidit talletukset, joiden alkuperäinen juoksuaika on alle kolme kuukautta, ja jotka 
ovat helposti vaihdettavissa tiedossa olevaan määrään käteisvaroja, ja joihin liittyy vähäinen riski arvon 
muutoksesta. Näiden erien tasearvo vastaa niiden käypää arvoa. 

Rahavirtalaskelman rahavarat muodostuvat edellä kuvatuista rahavaroista, joista netotetaan sellaiset 
käytössä olevat luottolimiitit, jotka ovat olennainen osa Yhtiön kassanhallintaa. 

Vähintään 90 %:a suunnitellun listautumisen yhteydessä saaduista käteisvaroista vaaditaan 
talletettavaksi suljetuille sulkutileille. Sellaiset Yhtiön rahavarat, jotka eivät ole Yhtiön käytettävissä 

esitetään taseen erässä Muut saamiset ja niitä ei luokitella rahavirtalaskelman rahavaroihin. 

2.2.5. Käyvän arvon määrittäminen 
 

Käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä 
markkinaosapuolten välillä arvostuspäivänä toteutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. Käyvän 
arvon määrittäminen perustuu oletukselle, että varan myyntitransaktio tai velan siirto tapahtuu joko:  

 Varan tai velan pääasiallisilla markkinoilla, tai  

 Pääasiallisen markkinan puuttuessa suotuisimmilla markkinoilla.  

Yhtiöllä tulee olla pääsy pääasialliselle tai suotuisimmille markkinoille.  

Varan tai velan käypä arvo määritetään niitä oletuksia käyttäen, joita markkinaosapuolet käyttäisivät 
varaa tai velkaa hinnoitellessaan, olettaen että markkinaosapuolet toimivat taloudelliseksi parhaakseen.  

Rahoitusvaroihin kuulumattoman erän käyvän arvon määrityksessä huomioidaan markkinaosapuolen 

kyky tuottaa taloudellista hyötyä omaisuuserän parhaiten tuottavassa käytössä, tai myymällä 
omaisuuserä toiselle markkinaosapuolelle, joka käyttäisi omaisuuserää sen parhaiten tuottavassa 
käytössä. 

Yhtiö käyttää kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuvia valuaatiomenetelmiä, joiden käyttämiseksi 
käyvän arvon määrittämistä varten on saatavilla riittävät tiedot. Yhtiö maksimoi merkitykselliset 
havainnoitavissa olevat syöttötiedot ja minimoi ei-havainnoitavissa olevat syöttötiedot.  

Kaikki varat ja velat, jotka arvostetaan käypään arvoon tai joiden käypä arvo esitetään liitetiedoissa, 

luokitellaan käyvän arvon hierarkian tasoille alla kuvatun mukaisesti, perustuen matalimmalla hierarkian 
tasolla olevaan, koko käypään arvoon nähden merkitykselliseen syöttötietoon. 

 Taso 1 – Noteeratut markkinahinnat aktiivisilla markkinoilla identtisille omaisuuserille tai veloille 

 Taso 2 – Arvostusmenetelmät, joiden merkittävät syöttötiedot ovat havainnoitavissa 
omaisuuserälle tai velalle joko suoraan tai epäsuorasti.  

 Taso 3 – Arvostusmenetelmät, jonka alimman tason merkittävät syöttötiedot eivät ole 
havainnoitavissa.  

Käyvän arvon liitetietoja varten Yhtiö on määritellyt omaisuuserien ja velkojen luokat perustuen niiden 
luonteeseen, ominaisuuksiin sekä riskiin ja yllä kuvattuun käyvän arvon hierarkian tasoon.  

Tässä tilinpäätöksessä esitetyillä kausilla, Yhtiön rahoitusvarat koostuvat vain rahavaroista, joiden 

tasearvo vastaa likimain niiden käypiä arvoja.  
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2.2.6. Segmenttitiedot 
 

Koska Yhtiö ei ole perustamisestaan lähtien harjoittanut liiketoimintaa, se ei määritä raportoitavia 
segmenttejä. Yhtiön ainoa tavoite on toteuttaa yhden tai useamman kohdeyhtiön ja / tai liiketoiminnan 

hankinta ja Yhtiö tulee määrittämään IFRS 8 mukaiset toiminta- ja raportoitavat segmentit vasta 
Yritysoston toteuduttua. 

2.2.7. Verot 

 

Tuloslaskelman ja laajan tuloksen tuloverot sisältävät sekä kauden tulokseen perustuvat verot ja 
laskennalliset verot. 

2.2.7.1. Kauden tulokseen perustuvat verot 

 

Kauden tulokseen perustuvat verosaamiset ja verovelat kirjataan määriin, jotka oletetaan saataviksi 
veroviranomaisilta tai maksettaviksi veroviranomaisille. Määrät perustuvat verokantoihin ja 

verolakeihin, joista on säädetty tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään 
mennessä niissä maissa missä Yhtiöllä on toimintaa ja missä sille muodostuu verotettavaa tuloa. 

Verot, jotka liittyvät omaan pääomaan kirjattuihin eriin, kirjataan omaan pääomaan tuloslaskelman ja 

muun laajan tuloksen sijaan. 

2.2.7.2. Laskennalliset verot 

 

Laskennallinen vero kirjataan kaikista tilinpäätöksessä esitettyjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvojen 
ja verotuksellisten arvojen, joita käytetään verotuksellisen tuloksen laskemisessa välisistä väliaikaisista 
eroista.   

Laskennalliset verovelat kirjataan yleensä kaikista veronalaisista väliaikaisista eroista. Laskennalliset 

verosaamiset kirjataan yleensä kaikista vähennyskelpoisista väliaikaisista eroista siihen määrään asti 
kuin todennäköisesti on käytettävissä verotettavaa tuloa, jota vastaan vähennyskelpoinen väliaikainen 

ero voidaan hyödyntää. Laskennallisten verosaamisten arvonalentumista testataan perustuen 
liiketoimintasuunnitelmista johdettuihin verosuunnitelmiin. 

Laskennallisia verosaamisia ja verovelkoja ei kirjata, mikäli väliaikainen ero liittyy liikearvoon tai 

sellaisen omaisuuserän tai velan alkuperäiseen kirjaamiseen (muu kun liiketoimintojen yhdistäminen) 
jonka kirjaaminen ei vaikuta verotettavaan tuloon tai kirjanpidon tulokseen. 

2.2.8. Merkittävät harkintaan perustuvat ratkaisut, arviot ja oletukset 

 

IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii johdolta harkintaa sekä arvioiden ja oletusten käyttöä, 

jotka vaikuttavat sekä laatimisperiaatteiden soveltamiseen että varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen 
kirjattaviin määriin. 

Riskien ja epävarmuuksien takia toteumat saattavat poiketa johdon arvioista ja oletuksista, mukaan 

lukien nykyiseen taloudelliseen ympäristöön liittyvä epävarmuus, joka liittyy meneillä olevaan ja 
pitkittyneeseen koronaviruksen leviämiseen (COVID-19). 

COVID-19 on luonteeltaan jatkuva ja dynaaminen, minkä takia on vaikea ennustaa sen vaikutusta 

mahdollisten hankinnan kohteiden liiketoimintaan.  Vaikutuksen laajuus riippuu tulevasta kehityksestä, 
joka on erittäin epävarma ennustaa, kun huomioidaan mm. mahdollinen uusi tieto koskien 
koronaviruksen vakavuutta ja toimenpiteet, joilla koronaviruksen vaikutusta yritetään rajata. 

Arvioita ja niiden perustana olevia oletuksia arvioidaan jatkuvasti. Muutokset kirjanpidollisissa arvioissa 

kirjataan sillä ajanjaksolla, jolla arviota muutetaan ja niillä tulevilla kausilla, joille muutos vaikuttaa. 
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Koska Yhtiöllä ei ole tässä tilinpäätöksessä esitetyillä kausilla ollut toiminnallista historiaa, arvioita ja 
merkittävää harkintaa vaativia osa-alueita ei ole tunnistettu. Tilinpäätös on laadittu toiminnan 

jatkuvuuden periaatteella.  

2.3. Liiketoiminnan muut kulut 

 

EUR 1.1-31.12.2020 1.1-31.12.2019 30.11.2017 -
31.12.2018 

Hallinnolliset kulut 642,60 607,60 380,00 

Total  642,60 607,60 380,00 
 

2.4. Osakepääoma 

 

Yhtiön osakepääoma on EUR 3 300 ja muodostuu 330 osakkeesta. Jokainen osake antaa haltijalleen 
äänioikeuden ja yhtiökokouksen päätöksen mukaisen oikeuden osinkoihin. 

2.5. Osakekohtainen tulos 

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeiden omistajille kuuluva kauden voitto 

tai tappio kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. 

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla osakkeiden omistajille 
kuuluva kauden voitto tai tappio kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla 

keskiarvolla ja sillä osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, joka laskettaisiin liikkeelle mikäli 
kaikki laimennusvaikutusta aiheuttavat potentiaaliset osakkeet konvertoitaisiin osakkeiksi. 

Koska Yhtiöllä ei ole tässä tilinpäätöksessä esitetyillä kausilla laimennusvaikutusta aiheuttavia 
instrumentteja, osakekohtainen tulos ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat 

sama kaikilla esitetyillä kausilla.  

Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on huomioitu tilinpäätöspäivän jälkeen ja ennen tilinpäätöksen 
hyväksymistä tapahtunut  A-osakkeiden maksuton osakeanti, jossa Yhtiö antoi 869 235 uutta A-sarjan 

osaketta Yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle Virala Oy Ab:lle. Osakekohtainen tulos kaikilla 
raportoidulla kausilla perustuu oikaistuun uuteen osakemäärään, joka on 869 565 osaketta.     

2.6. Rahoitusriskien hallinta 

 
Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä liikevaihtoa tai tuottoja. Yhtiöllä ei ole ollut ulkomaan rahan määräisiä 
tapahtumia, eikä sillä ole ollut lainoja esitettävinä tilikausina. Näin ollen Yhtiö ei ole altistunut 

markkinariskeille, kuten valuuttakurssi- tai korkoriskille.  

2.6.1. Maksuvalmiusriski 
 

Maksuvalmiusriski on riski siitä, että Yhtiö ei pysty täyttämään rahoituksellisia velvoitteitaan niiden 

erääntyessä. Liiketoiminnallisen historian puuttuessa Yhtiöllä ei ollut raportointihetkellä merkittäviä 
sopimusvelvoitteita, eikä näin ollen vaikeuksia täyttää rahoituksellisia velvoitteitaan.  

Mikäli listautuminen toteutuu, 90% bruttotuotoista talletetaan suljetuille sulkutileille. Sulkutileille 

talletettu rahamäärä vapautuu Yritysoston yhteydessä, ulosottokelpoisen saatavan maksamista varten, 
yhtiökokouksen päättäessä Yhtiön asettamisesta selvitystilaan, tai toimivaltaisen tuomioistuimen 

asettaessa Yhtiön konkurssiin. Tilanteessa, jossa Yritysostoa ei ole toteutettu 36 kuukauden kuluessa 
listautumisesta ja Yhtiön hallituksen koollekutsuma yhtiökokous ei päätä asettaa Yhtiötä selvitystilaan, 
suljettujen pankkitilien varat vapautetaan Yhtiölle. Lisäksi, jos Yhtiön yhtiökokous päättää Yhtiön 

jakautumisesta ja kun tällaisen jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin, 
suljetuilla tileillä olevat varat vapautetaan jakautumissuunnitelmassa esitettyjen perusteiden 
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mukaisesti. Mikäli Nasdaq Helsinki on muutoin hyväksynyt varojen vapauttamisen, suljetuilla 
pankkitileillä olevat varat vapautetaan Yhtiölle tämän mukaisesti.  

Hallitus uskoo, että suunnitellun listautumisen toteutuessa sulkutilin ulkopuolelle jäävät varat (10 % 

listautumisannin bruttotuotoista) riittävät suoriutumaan Yhtiön kuluista, jotka syntyvät ennen Yritysoston 
toteuttamista.  

2.6.2. Pääoman hallinta 

 

Yhtiön tavoitteena on ylläpitää vahvaa pohjaa pääomalle, jotta sijoittajien, velkojien ja markkinoiden 

luottamus Yhtiöön säilyy. Vahva pääoma luo edellytyksiä Yritysoston toteuttamiselle ja rahoitukselle 
hankittavan liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseksi sekä varmistaa Yhtiön kyvyn jatkaa toimintaansa. 
Yllä kuvatun pääoman hallinnan tavoitteen täyttämiseksi Yhtiö suunnittelee hankkivansa rahoitusta 

suunnitellulla listautumisella Nasdaq Helsinkiin lähitulevaisuudessa. 

2.6.3. Luottoriski 
 

Luottoriski on riski siitä, että rahoitus- tai asiakassopimuksen vastapuoli ei täytä velvoitteitaan Yhtiötä 
kohtaan, aiheuttaen Yhtiölle luottotappion. Yhtiö on tällä hetkellä altistunut luottoriskille vain sen 

pankkitalletusten ja -tilien kautta. Erityistä vastapuoliriskiä ei ole tunnistettu koska rahavarat tullaan 
tallettamaan suljetuille sulkutileille, joita hallinnoivat Nordea Bank ja Skandinaviska Enskilda Banken.  

2.7. Ehdolliset velat ja vastuut 
 

Yhtiöllä ei ole ehdollisia velkoja tai vastuita 31.12.2020. 

2.8. Lähipiiritapahtumat 

 

Osapuolet kuuluvat toistensa lähipiiriin, mikäli toisella osapuolella on määräysvalta tai huomattava 

vaikutusvalta tehdä toista osapuolta koskevia taloudellisia ja toiminnallisia päätöksiä. Edelleen  
raportoiva yhteisö kuuluu sellaisen yhteisön lähipiiriin, joka kuuluu samaan konserniin. Lisäksi Yhtiön 
lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi johtoon kuuluvat avainhenkilöt, joita ovat Yhtiön hallituksen jäsenet sekä 

Yhtiön johto. 

Yhtiön lähipiiriin katsotaan kuuluvaksi johtoon kuuluvat avainhenkilöt, Yhtiön emoyhtiö Virala Oy Ab ja 
kaikki Virala-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt.  

Yhtiön hallinnolliset kulut emoyhtiölle olivat 300 ja 300 euroa tilikausilla 2019 ja 2020, vastaavasti. 

Yhtiöllä oli saaminen emoyhtiöltä 372 euroa 31.12.2019. 

2.9. Tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 

 

Yhtiön yhtiöjärjestystä muutettiin 7.5.2021 ja Yhtiölle luotiin kolme osakesarjaa. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan A-sarjan osakkeet eivät oikeuta osinkoon tai muuhun Yhtiön varojenjakoon, B- ja C-sarjan 

osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muuhun Yhtiön varojenjakoon. A-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta 
yhtiökokouksessa ja kullakin B- ja C-sarjan osakkeilla on yksi ääni yhtiökokouksessa. 

7.5.2021 hyväksytyn yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet ovat muunnettavissa B-sarjan 

osakkeiksi samassa suhteessa, kuin A-sarjan osakkeiden osakkeenomistajan omistusosuus B- tai C-
sarjan osakkeista ja B- tai C-sarjan osakkeisiin oikeuttavista erityisistä oikeuksista laskee suunnatun 

annin seurauksena. Muunnettaessa A-sarjan osakkeita B-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 
kuitenkin siten, että jos osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, 
muuntosuhdetta oikaistaan vastaavasti. Lisäksi B-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus esittää 

vaatimus, että hänen omistamansa B-sarjan osakkeet muunnetaan C-sarjan osakkeiksi. 
Muunnettaessa B-sarjan osakkeita C-sarjan osakkeiksi muuntosuhde on 1:1 kuitenkin siten, että jos 

Yhtiön osakkeita on splitattu tai niihin on kohdistunut muita vastaavia järjestelyjä, muuntosuhdetta 
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oikaistaan vastaavasti. Yhtiöjärjestys sisältää myös C-sarjan osakkeita koskevat lunastus- ja 
suostumuslausekkeet. 

Yhtiö toteutti 7.5.2021 suunnatun maksuttoman osakeannin ja antoi 869 235 uutta A-sarjan osaketta 

Yhtiön silloiselle ainoalle osakkeenomistajalle Virala Oy Ab:lle.   

Lisäksi Yhtiö antoi 7.5.2021 suunnatussa maksullisessa osakeannissa 695 652 uutta B-sarjan osaketta 
merkittäväksi Yhtiön silloiselle ainoalle osakkeenomistajalle Virala Oy Ab:lle. Osakekohtainen 

merkintähinta oli 0,22 euroa ja yhteenlaskettu merkintähinta oli 153 043,44 euroa. Yhtiön 
osakepääomaa korotettiin 80 000,00 euroon siten, että uusien B-sarjan osakkeiden merkintähinnasta 

76 700,00 euroa kirjattiin Yhtiön osakepääomaan. Loppuosa merkintähinnasta eli 76 343,44 euroa 
kirjattiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla Yhtiö kattoi toimintansa 
laajentamisen analysoinnin ja selvittämisen aiheuttamat kustannukset.  

Sekä A- että B-sarjan osakkeet ovat oman pääoman ehtoisia instrumentteja. 

Yhtiö antoi 10.5.2021 suunnatussa maksullisessa osakeannissa yhteensä 30 000 Yhtiön uutta C-sarjan 
osaketta merkittäväksi Jaakko Eskolalle, Makai Holding Oy:lle (Mammu Kaarion lähipiiriyhtiö) ja Seico 
Investments Oy:lle (Kai Seikun lähipiiriyhtiö). Osakekohtainen merkintähinta oli 5,00 euroa ja 

yhteenlaskettu merkintähinta kaikista uusista osakkeista oli 150 000,00 euroa. Merkintähinta kirjattiin 
Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannilla Yhtiö kattoi toimintansa 

laajentamisen analysoinnin ja selvittämisen aiheuttamat kustannukset.  Suunnatussa annissa merkityt 
C-sarjan osakkeet ovat luovutusrajoitusten alaisia kolme vuotta Yhtiön listautumisen toteuttamisesta. 
Näiden C-osakkeiden merkitsijöiden tekemät osakemerkinnät ovat IFRS 2 Osakeperusteiset maksut 

alaisia transaktioita, mutta koska merkintähinnan katsotaan vastaavaan käypää arvoa, järjestelystä ei 
tule kulukirjausta. 

Yhtiön hallitukseen on osakkeenomistajien 25.5.2021 tekemällä yksimielisellä päätöksellä valittu neljä 

jäsentä, Alexander Ehrnrooth, Mammu Kaario, Jaakko Eskola ja Kai Seikku. Puheenjohtajaksi valittiin 
Alexander Ehrnrooth ja varapuheenjohtajaksi Mammu Kaario. Samalla päätöksellä Yhtiön 

osakkeenomistajat päättivät hallituksen jäsenten palkkioista ja yhtiöjärjestysmuutoksista siten, että 
Yhtiön toiminimi on Virala Acquisition Company Oyj (englanniksi Virala Acquisition Company Plc).  
Yhtiön uusi toiminimi rekisteröitiin kaupparekisteriin 28.5.2021. Lisäksi samassa päätöksessä 

yksimieliset osakkeenomistajat päättivät Yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään ja 
siihen liittyvistä yhtiöjärjestysmuutoksista sekä arvo-osuusjärjestelmään liittämisen 

ilmoittautumisajasta, joka alkaa ja päättyy 10.6.2021.  

Yhtiö on solminut Virala Oy Ab:n kanssa kolme palvelusopimusta: sopimus transaktioihin liittyvistä 
palveluista ja tietyistä muista palveluista, sopimus toimitusjohtajapalveluista sekä sopimus ”Virala” ja 

”VAC a Virala Acquisition Company” toiminimien käytöstä. Näiden sopimusten kokonaiskorvaus on 41 
000 euroa (ALV 0 %) kuukaudessa ja veloitukset alkavat 2.6.2021. 

Yhtiön osakkeenomistajat ovat 13.6.2021 päättäneet yksimielisellä päätöksellä tietyistä muutoksista 
Yhtiön yhtiöjärjestykseen ehdollisena Yhtiön suunnitellun listautumisen toteuttamiselle, muun muassa 

osakelajien uudelleen nimeäminen seuraavasti: A-sarjan osakkeet nimetään E-sarjan osakkeiksi ja B-
sarjan osakkeet F-sarjan osakkeiksi. C-sarjan osakkeita ei uudelleennimetä, ja listautumisen 

toteutuessa Yhtiöllä on edelleen kolme osakelajia. Lisäksi yhtiöjärjestyksen muuntolausekkeet 
muunnetaan siten, että suunnitellusta listautumisesta alkaen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 

mukaan F-sarjan osakkeita voidaan tiettyjen Yhtiön C-sarjan osakkeen keskihintaan liittyvien 
hintarajojen täytyttyä muuntaa C-sarjan osakkeiksi. E-sarjan osakkeita muunnetaan listautumisesta 
alkaen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan automaattisesti F-sarjan osakkeiksi tietyin 

edellytyksin, jos Yhtiö laskee liikkeelle C-sarjan osakkeita suunnatusti. Listautumisesta alkaen 
voimassa oleva yhtiöjärjestys sisältää myös muun muassa eri osakelajien lunastusta koskevia 

määräyksiä. Lisäksi samalla päätöksellä Yhtiön osakkeenomistajat ovat päättäneet 
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ehdollisena suunnitellun listautumisen 
toteuttamiselle ja Yhtiön palkitsemispolitiikan hyväksymisestä ja suunniteltuun listautumisantiin 

liittyvästä osakeantivaltuutuksesta Yhtiön hallitukselle, jonka perusteella hallitus on valtuutettu 
päättämään suunnatusta maksullisesta uusien C-sarjan osakkeiden antamisesta listautumisannissa 
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Yhtiön osakkeenomistajat päättivät myös valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 900 000 
Yhtiön C-sarjan osakkeen annista ja/tai C-osakkeisiin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 

antamisesta, joko maksua vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä. 
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Tilintarkastuskertomus 
Virala Acquisition Company Oyj:n hallitukselle  

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Virala Acquisition Company Oyj:n (y-tunnus 2890898-5) tilinpäätöksen, joka sisältää 
taseen 31.12.2020, 2019 ja 2018, laajan tuloslaskelman, oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman ja 
rahavirtalaskelman tilikausilta 1.1.-31.12.2020, 1.1.-31.12.2019 ja 30.11.2017-31.12.2018 sekä liitetiedot, 
mukaan lukien yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta 
31.12.2020, 2019 ja 2018 sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista tilikausilta 1.1.-31.12.2020, 1.1.-
31.12.2019 ja 30.11.2017-31.12.2018 EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
(IFRS) mukaisesti, 

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten 
vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden 
vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, sekä myös 
sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei 
ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa 
ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on 
laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos 
yhtiö aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. 

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena 
väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka 
sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen 
virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden 
yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät 
tilinpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 
säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

— Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen 
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä 
ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää 
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havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 

— Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä 
tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 

— Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 

— Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin 
perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista 
epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos 
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää 
tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. 
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö 
pysty jatkamaan toimintaansa. 

— Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, 
että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. 

Muu seikka 

Tämä tilintarkastuskertomus on annettu ainoastaan sisällytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 
2017/1129 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 mukaisesti laadittuun esitteeseen. Virala 
Acquisition Company Oyj (entinen Untuva Ab) on tilikausilta 1.1. -31.12.2020, 1.1. -31.12.2019 ja 30.11.2017 
– 31.12.2018 laatinut lakisääteiset tilinpäätökset, jotka on laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Olemme yhtiökokoukselle antaneet 26.3.2021, 26.2.2020 ja 
1.3.2019 päivätyt tilintarkastuskertomukset lakisääteisistä tilinpäätöksistä. 
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