
Arvo ei synny yksin

MARKKINOINTIESITE: Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä Virala Acquisition Company Oyj:n (VAC) suunnitellun listautumisannin yhteydessä 
laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat VACin julkaisemaan esitteeseen, joka on saatavilla osoitteessa www.virala.fi/fi/ipo MAINOS

Mahdollisuus sijoittaa suomalaiseen yrittämiseen 
tavalla, jollaista ei aiemmin ole ollut tarjolla.

Yleisöanti 15.6.–23.6.2021

http://www.virala.fi/fi/ipo


Sisällysluettelo

3 Merkintäohjeet

6 Toimitusjohtajalta

7 Hallituksen puheenjohtajalta

8 VAC lyhyesti

10 VAC-mallin hyötyjä

11 Sijoitusstrategia

12 Hallitus ja johtoryhmä

14 Virala perustajaosakkaana

16 Usein kysytyt kysymykset

17  Keskeiset riskit

20 Listautumisannin ehdot

Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta he ymmärtäisivät täysin 
arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Finanssivalvonnan esitettä 
koskevaa hyväksyntää ei pidä ymmärtää suunnitellussa listautumisannissa tarjottavien ja Nasdaq Helsingin säännellyn 
markkinan SPAC-segmentille kaupankäynnin kohteeksi haettavien arvopapereiden hyväksymiseksi. 
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Näin osallistut antiin

Merkintäpaikat 
Nordean asiakkaat 
• 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 voimassaoleva LEI-tunnus.  

• Nordean konttorit (pois lukien kassapalvelukonttorit) 
Suomessa niiden aukioloaikoina.

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

Nordnet ja muiden pankkien asiakkaat 
• 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. Erikseen 
sovittaessa Yleisöannissa Sitoumus voidaan antaa myös 
Nordnet Bank Ab Suomen sivuliikkeen toimipisteessä 
osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki, arkisin kello 
13.00–17.00.

Virala Acquisition Company Oyj eli VAC tarjoaa 
listautumisannissa merkittäväksi alustavasti  
9 miljoonaa uutta C-osaketta* institutionaalisille 
sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti sekä 
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa. 
Merkintähinta on 10,00 euroa osakkeelta.

Mikäli listautumisanti merkitään täysimääräisesti ja  
lisäosake-eriä ei tarjota, VACin  odotetaan keräävän 
listautumisannilla alustavasti 90 miljoonan euron bruttovarat 
ennen listautumisantiin liittyviä kuluja. Lisäksi hallituksella  
on oikeus kasvattaa listautumisantia yhteensä enintään  
25 miljoonan euron lisäosake-erillä. 

Tutustu listautumisannin ehtoihin tarkemmin tämän 
markkinointiesitteen sivuilla 20-26 sekä listalleottoesitteessä, 
joka on saatavilla osoitteessa www.virala.fi/fi/ipo, www.nordea.
fi/vac-fi ja www.seb.fi.

Lisätietoa tiedossa olevista antiin osallistuvista instituutioista ja 
muista sijoittajista löydät seuraavalta sivulta.

* Yhtiöllä on erilajisia osakkeita, jotka eroavat toisistaan suunnitellusta 
listautumisesta alkaen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. 
Listautumisannissa tarjotaan merkittäväksi uusia C-sarjan osakkeita 
(”C-osakkeita”), ja yhtiön C-sarjan osakkeet haetaan otettavaksi kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Yhtiön F-  
ja E-sarjojen osakkeita ei haeta otettavaksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi.
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Merkintähinta 10,00 eur/osake
Merkintäaika 15.6.–23.6.2021

Tärkeitä 
päivämääriä

15.6.2021 
Listautumisannin merkintäaika alkaa

28.6.2021 (arvio)
Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan

22.6.2021
Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan

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

23.6.2021
Yleisöannin merkintäaika päättyy

29.6.2021 (arvio)
C-osakkeiden kaupankäynti Nasdaq Helsingin 
säännellyn markkinan SPAC-segmentillä alkaa

24.6.2021 (viimeistään)
Instituutioannin merkintäaika päättyy

Julkistetut 
sijoittajat
 
Perustajaosakas Virala Oy Ab on sitoutunut 
merkitsemään C-osakkeita 30 miljoonalla eurolla (tai 
35 miljoonalla eurolla, jos listautumisannin koko on 
vähintään 100 miljoonaa euroa). Ennen suunniteltua 
listautumisantia tietyt ankkurisijoittajat ovat myös 
tietyin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään 
osakkeita yhteensä 26,5 miljoonalla eurolla 
seuraavasti:

• Ahlstrom Invest B.V. (9,0 miljoonaa euroa)

• Jussi Capital Oy (9,0 miljoonaa euroa)

• 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)

• Visio Varainhoito Oy (1,5 miljoonaa euroa) 

Tämän lisäksi yli 30 sijoittajaa on kirjallisesti 
ilmoittanut VACille aikomuksestaan merkitä 
listautumisannissa tarjottavia osakkeita määrällä, 
joka on yhteensä noin 25 miljoonaa. Lisäksi 
yhtiön toimitusjohtaja on ilmoittanut yhtiölle 
aikomuksestaan merkitä listautumisannissa 
tarjottavia osakkeita 0,3 miljoonalla eurolla.
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Liity osaksi 
ammattilaisten luotsaamaa 
sijoittajayhteisöä 

Virala Acquisition Company Oyj eli 
VAC on suomalainen yrityskauppojen 
toteuttamista varten perustettu 
yritysostoyhtiö eli SPAC. VACin 
perustajaosakas on teollinen 
omistajayhtiö Virala*.

Tavoitteenamme on hankkia kehityskelpoinen 
kohdeyhtiö ja tuottaa osakkeenomistajillemme 
merkittävää tuottoa sekä kohdeyhtiölle 
pitkäaikaista arvonnousua.

* Lisätietoa perustajaosakas Viralasta löytyy sivulta 14.
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Toimitusjohtajalta

Luodaan 
yhdessä arvoa 

Virala Acquisition Company eli VAC tarjoaa niin instituutioille kuin 
yksityissijoittajillekin sijoitustavan, jollaista ei aiemmin ole ollut 
tarjolla suomalaisilla pääomamarkkinoilla. Olemme suomalainen, 
suomalaiseen markkinaan sopivaksi suunniteltu SPAC-yhtiö. SPAC 
tulee sanoista ”special purpose acquisition company”. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan tarkoituksenamme on kerätä yhteen 
merkittävä pääoma sijoittajilta,  listata VAC pörssiin ja hankkia sitten 
yhtiö, jota kehitämme edelleen yhdessä sen omistajien ja johdon 
kanssa.

Etsimme nyt keskisuurta kasvuyhtiötä, jolla on vahvat siteet Suomeen 
ja jonka omistajilla on vahva halu kehittää yhtiötään. Keräämme 
kohdeyhtiön arvon kasvattamisen tueksi Suomen mittakaavassa 
poikkeuksellisen suuren pääoman.

Poikkeuksena moniin SPAC-yhtiöihin maailmalla, tarkoituksenamme 
on rahoittaa yrityskauppa lähtökohtaisesti VACin osakkeilla. Näin 
voimme käyttää merkittävän osan listautumisannissa kerätyistä 
varoista, joista 90 prosenttia talletetaan heti annin jälkeen suljetulle 
tilille, yhtiön kehittämiseen. Käytännössä kehittäminen voi tarkoittaa 
investointia esimerkiksi tehtaan rakentamiseen, tutkimus- ja 
kehitystyöhön tai vaikka kilpailijan ostamiseen. Tarkoituksenamme 
ei olekaan lähtökohtaisesti tarjota kohteellemme vain rahakasta 
exitiä, vaan haluamme yhtiön myyjien sitoutuvan yhdistyneen yhtiön 
tulevaisuuteen.  

VACiin sijoittaessaan osakkeenomistajat saavat palvelukseensa 
ammattimaisen tiimin verkostoineen sekä pääsyn sijoittajayhteisöön, 
jossa mukana on VACin perustajaosakas, teollinen omistajayhtiö 

Virala Oy Ab 30 tai 35 miljoonan euron sijoituksellaan. Yhdessä 
meillä on vuosikymmenten kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä vahvaa näyttöä liiketoiminnan 
johtamisesta ja kehittämisestä. Uskomme, että ainutlaatuiset 
verkostomme niin Suomessa kuin maailmallakin antavatkin meille 
keskeisen kilpailuedun oikeanlaisen kohdeyhtiön etsinnässä ja 
kehittämisessä edelleen.

SPAC-yhtiöitä on erilaisia, ja niitä kohtaan on maailmalla esitetty 
perustellusti myös kritiikkiä. Lopulta SPAC-yhtiöitä yhdistää 
vain tapa kerätä yhteen pääomaa ja listautua sen kanssa. Omaa 
VAC-yhtiömalliamme rakentaessamme olemme suunnitelleet 
kaikki yksityiskohdat niin, että perustajaosakkaan ja muiden 
osakkeenomistajien edut ovat mahdollisimman yhdenmukaiset. 
Olemme vakuuttuneita siitä, että vastuullisesti rakennettuja 
SPAC-yhtiöitä tarvitaan täydentämään ja kehittämään suomalaisia 
pääomamarkkinoita. Tavoitteenamme onkin, että VAC pystyy 
luomaan merkittävää tuottoa niin sijoittajille kuin  
hankittavalle yhtiölle. 

Toivotan sinut tervetulleeksi mukaan matkallemme! 

Johannes Schulman 
Toimitusjohtaja 
Virala Acquisition Company Oyj
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Hallituksen puheenjohtajalta 

Uutta helmeä 
kalastamassa

Maailmantalouden voimakas elvytys ja sen odotettu kasvu 
pandemian pahimman vaiheen jälkeen näkyy nyt myös Suomen 
pääomamarkkinoilla. Suomalaiset startupit keräävät ennätysmäärän 
kasvurahaa – suhteutettuna bruttokansantuotteeseen selvästi 
eniten Euroopassa – ja pörssiin listautuneiden yhtiöiden määrä on 
ollut kovassa kasvussa monen rauhallisemman vuoden jälkeen. On 
ilahduttavaa nähdä, että pörssilistautujat hakevat nyt rahaa pääasiassa 
liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvun edistämiseen. 

On tärkeää, että Suomesta löytyy kasvuyhtiöitä ja yrittäjiä, joilla 
on paloa yhtiöidensä kehittämiseen. Meidän pitää kuitenkin myös 
varmistaa, että jo startup-vaiheen ohittaneet yhtiöt ja esimerkiksi 
kasvua havittelevat perheyhtiöt löytävät tarvitsemansa rahoituksen. 
Tämä on se osa-alue, johon Virala Acquisition Company Suomen 
ensimmäisenä SPAC-yhtiönä voi erityisesti tuoda oman tärkeän lisänsä. 
Uskon, että VACin kaltaiset yhtiöt tulevat jatkossa olemaan tehokas 
ja kilpailukykyinen kanava rahoituksen kanavoimiseen potentiaalisiin 
keskisuuriin kasvuyhtiöihin. Muuttuvassa markkinaympäristössä 
me voimme tarjota kohdeyhtiölle nopeasti Suomen mittakaavassa 
merkittävän määrän pääomaa kasvuinvestointeihin sekä antaa johdolle 
mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintansa kehittämiseen.

Edustamani Virala toimii VACin perustajaosakkaana, koska haluamme 
olla mukana luomassa merkittävää arvoa niin osakkeenomistajille kuin 
hankittavalle yhtiöllekin. Uskomme aktiiviseen ja käytännönläheiseen 
lähestymistapaan, jossa omistamiemme yhtiöiden arvon positiivinen 
kehitys on hyvin suunniteltujen toimien ja strategian luonnollinen 
seuraus. Aktiivisena, ketteränä ja yrittäjähenkisenä liiketoimintojen 
kehittäjänä pystymme reagoimaan nopeasti kasvumahdollisuuksiin. 

Viralan omistajastrategiana on sitoutua omistuksiinsa pitkäaikaisesti; 
merkittävien pörssiyhtiöomistustemme keskimääräinen omistusaika 
on keskimäärin yli 10 vuotta. Olen erittäin ylpeä VACin hallituksesta 
ja johdosta, jotka olemme saaneet mukaan rakentamaan suomalaista, 
suomalaiseen pääomamarkkinaan sopivaa VACia. Yhdessä meillä on 
ainutlaatuiset verkostot ja vuosikymmenten kokemus arvoa luovien 
strategisten transaktioiden ja muiden yhtiöiden uudelleenjärjestelyjen 
suunnittelusta ja toteutuksesta. Samalla olemme oppineet paljon siitä, 
millaiset ratkaisut eivät toimi.  

Toimintamme keskiössä ovat arvomme: luotettavuus, rehellisyys sekä 
kunnioitus. Meille on keskeisen tärkeää, että Virala on luotettava ja 
rehellinen yhteistyökumppani, joka pitää lupauksensa ja toimii aina 
avoimesti kaikissa toimissaan. Vastuullinen toimintatapamme on kantanut 
myös hedelmää: vuosina 2014-2020 Virala-konsernin keskimääräinen 
vuotuinen oman pääoman tuotto on ollut 24,7 prosenttia.

Sijoitamme antiin 30 tai 35 miljoonaa euroa samoilla ehdoilla kuin 
muut sijoittajat. Tämän lisäksi merkitsemistämme perustajaosakkeista 
hyödymme vain, jos ostamamme yhtiö menestyy ja onnistumme 
pitkällä aikavälillä luomaan arvonnousua kaikille osakkeenomistajille.  

Aikomuksenamme on pysyä merkittävänä ja aktiivisena omistajana 
myös yritysoston toteuttamisen jälkeen. Toivon, että lähdet mukaan 
kalastamaan helmeä kanssamme. 

Alexander Ehrnrooth 
Hallituksen puheenjohtaja 
Virala Acquisition Company Oyj 

Toimitusjohtaja  
Virala Oy Ab, VACin perustajaosakas 
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VAC on ainutlaatuinen mahdollisuus niin 
sijoittajille kuin arvonsa kasvattamiseen 
tähtääville suomalaisille yhtiöille. 

Tavoitteena luoda kotimaista arvoa
Virala Acquisition Company Oyj eli VAC on Viralan ja muiden 
kokeneiden sijoittamisen ja liiketoiminnan ammattilaisten 
johtama yritysostoyhtiö eli SPAC (”Special Purpose 
Acquisition Company”). VACin tarkoituksena on etsiä ja 
hankkia kehittämiskelpoinen kasvuyhtiö*. Tämän jälkeen 
VAC yhdistyy sen kanssa uudeksi listayhtiöksi ja investoi 
yhdistyneen yhtiön kannattavaan kasvuun.

Sijoittamista ammattilaisten luotsaamana
Omistajilleen VAC tarjoaa sijoitustavan, jollaista ei aiemmin 
ole ollut tarjolla Suomessa.  Osakkeenomistajat saavat 
palvelukseensa ammattimaisen tiimin verkostoineen sekä 
pääsyn läpinäkyvään sijoittajayhteisöön, jonka tukirankana 
on perustajaosakkaana toimiva teollinen omistajayhtiö 
Virala, jolla on pitkä kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kohteena 50-500 miljoonan euron kasvuyhtiö
Yritysoston kohteiksi VAC etsii yhtiötä*, jolla on hyvä kasvu- ja 
kannattavuuspotentiaali pitkällä aikavälillä. Kohteiden koko on yritysarvolla 
mitattuna arviolta 50-500 miljoonaa euroa ja niillä on vahvat siteet Suomeen. 
Lopullisen päätöksen yritysostosta tekevät VACin osakkeenomistajat 
yhtiökokouksessa. 

Kohdeyhtiölle kasvurahoitusta, tukea ja verkostoja 
Yritysoston kohteille tämä tuetun listautumisen malli tarjoaa Suomessa 
uudenlaisen mahdollisuuden rahoittaa kannattavaa kasvua. Samalla kohteet 
saavat joustavasti VACilta tuekseen merkittävää osaamista ja kattavat verkostot. 
Tähän asti ulkomaiseen omistukseen siirtyminen on usein ollut ainoa kannattava 
vaihtoehto monille lupaaville suomalaisille kasvuyhtiöille. VAC tarjoaa monille 
kasvua tavoitteleville yhtiöille ainutlaatuisen mahdollisuuden nostaa arvoaan 
täyteen potentiaaliinsa - ajan kanssa, yhdessä rakentaen. VACin tarjoama malli 
on erittäin joustava – yritysoston kohteiden nykyiset omistajat saattavat jäädä 
jopa enemmistöosakkaiksi kehittämään yhdistynyttä yhtiötä.

*Yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta

Keskeiset 
periaatteemme

Sitoudumme pitkäjänteisesti arvonluontiin 
aktiivisesti kehittämällä hankittavaa yhtiötä 
yhteistyössä yhtiön johdon ja muiden 
omistajien kanssa .

Kaikkien osakkeenomistajien edut ovat 
mahdollisimman yhdenmukaiset .

Toimimme läpinäkyvästi, ketterästi ja 
suoraviivaisesti .

Kehitämme ja täydennämme  
suomalaisia pääomamarkkinoita  
yhdessä osakkeenomistajiemme kanssa. 

1

2

3

4
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Ainutlaatuinen suomalainen SPAC*-yhtiömalli

Hankittavan  
yhtiön  

tunnistaminen 
Yhdistyminen

Listautuminen
Perustajaosakas Virala sijoittaa 30 tai 35 miljoonaa 
euroa C-osakkeisiin, samoilla ehdoilla kuin muut 
osakkeenomistajat. Viralan listautumisannissa 
merkitsemiä osakkeita koskee kuitenkin kolmen vuoden 
lukitusjakso, jonka aikana Virala ei voi myydä tai 
muutoin luovuttaa osakkeitaan. Lisäksi Virala omistaa 
perustajaosakkeita (lue lisää oikealta).

Sijoittajat osallistuvat listautumisantiin.

VAC listataan Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan 
SPAC-segmentille.

Kohteen 
tunnistaminen
VAC etsii hankittavaksi 
yhden tai useita 
kasvuyhtiöitä, joilla on 
vahvat siteet Suomeen. 
Kohteen alustava yritysarvo 
on noin 50-500 miljoonaa 
euroa. VACilla on 
korkeintaan 36 kuukautta 
aikaa etsiä sopiva yhtiö.

Hyväksyntä
Lopullisesti osakkeenomistajat 
hyväksyvät yritysoston 
yhtiökokouksessa ja 
yhdistynyt yhtiö listataan 
Nasdaq Helsingin 
hyväksynnän jälkeen 
pörssilistalle tai Nasdaq 
First North Growth Market 
-markkinapaikalle. Yhtiön 
pitää täyttää normaalit 
listaamisen edellytykset.

Yhtiön kannattava 
kehittäminen pitkällä 
aikavälillä

* SPAC eli Special Purpose Acquisition Company

“Yritysosto ei ole tarinan loppu, vaan uuden aikakauden alku.”

Sijoittajat

Merkittävä osa listautumisannissa 
kerätyistä varoista tarkoitus käyttää 
yhdistyneen yhtiön kehittämiseen. 

Hankittavan yhtiön johto ja omistajat 
sitoutuvat yhtiön tulevaisuuteen.

Perustajaosakkaan Viralan tarkoituksena 
on olla yhdistyneen yhtiön aktiivinen 
pitkäaikainen omistaja.

Yhtiön 
kehittäminen 

1
2
3

Perustajaosakas saa 
lisäomistusta suhteessa 
C-osakkeen hintakehitykseen
Virala omistaa listautumisannissa 
merkitsemiensä C-osakkeiden lisäksi 
F- ja E-sarjojen osakkeita, jotka yhdessä 
muodostavat VACin perustajaosakkeet.

F-sarjan osakkeet voidaan muuntaa 
C-osakkeiksi, mutta vain sijoittajan 
kokonaistuottoon sidottujen ehtojen (katso 
taulukko alla) täyttyessä aikaisintaan 
kolmen ja viimeistään seitsemän vuoden 
päästä listautumisesta. E-sarjan osakkeet 
voidaan muuntaa F-sarjan osakkeiksi 
tietyissä tilanteissa, joissa lasketaan liikkeelle 
C-osakkeita suunnatusti. 
 
Viralan saamat lisäosakkeet vastaavat siis 
korkeintaan 8 prosenttia kaikista C- ja 
F-osakkeista.

Osakkeen 
hinta ja 
osinkotuotto, 
eur

Muunnettavat 
perustajaosakkeet, 
% kaikista 
osakkeista (C ja F)

Yhteensä

10 - -

12 1,5 % 1,5 %

16 2,0 % 3,5 %

20 2,0 % 5,5 %

24 2,5 % 8,0 %

Ehdot
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Avoimesta VAC-mallista hyötyvät  
kaikki osapuolet

 Sijoita ammattilaisten rinnalla 
Saat mahdollisuuden hyödyntää VAC-tiimin ja Viralan 
verkostoja ja päästä sijoittamaan ammattilaisten rinnalla. 

Uusi mahdollisuus 
Tämä on Suomessa aivan uusi tapa päästä pörssin 
kautta sijoittamaan toistaiseksi listaamattomaan yhtiöön. 

Tue suomalaista yrittämistä 
Pääset mukaan sijoittamaan pitkäjänteisesti 
suomalaiseen yrittämiseen. Virala ammattimaisena ja 
ketteränä perustajaosakkaana tukee arvonluontia. 

Yhtenevät edut 
Sijoitat VACiin listautumisannissa samoilla ehdoilla 
perustajaosakkaan kanssa ja perustajaosakkaan 
perustajaosakkeiden kautta saama lisäomistus on 
sidottu C-osakkeen positiiviseen kurssikehitykseen.

 

Nopeuta kasvua 
Tarkoituksenamme on tukea ja kiihdyttää yhtiön kasvua 
ja kehitystä sekä auttaa sitä tarttumaan nopeasti uusiin 
liiketoimintamahdollisuuksiin. 

Pääsy pääomamarkkinoille 
Yhtiö saa suoran yhteyden pääomamarkkinatoimijoihin, 
sijoittajiin ja parhaisiin resursseihin. VAC-tiimillä on 
vahva kokemus pääomamarkkinoilla toimimisesta sekä  
pääomarakenteen optimoinnista. 

Aktiivinen omistaja 
Yrittäjähenkinen ja aktiivinen omistaja auttaa yhdistynyttä 
yhtiötä luomaan arvoa yhdessä. 

Yhtenevät edut 
VAC-yhtiömallin tarkoituksena on varmistaa etujen 
yhtenevyys ja pitkäjänteinen perheyhtiölähtöinen 
toimintatapa tuo vakautta. 

Samoilla ehdoilla listautumisannissa
Virala osallistuu listautumisantiin samoilla ehdoilla  
muiden osakkeenomistajien kanssa ja sijoittaa siihen  
30 tai 35 miljoonaa euroa.

Vahva sitoutuminen
Viralan listautumisannissa merkitsemiä osakkeita koskee 
kolmen vuoden lukitusjakso, jonka aikana Virala ei saa 
niitä myydä tai muutoin luovuttaa. Näin on haluttu 
tehdä, jotta käy selväksi, että Virala ei ole hakemassa 
pikavoittoja vaan sitoutuu yhtiöön pitkäjänteisesti. Muut 
osakkeenomistajat voivat myydä tai ostaa osakkeitaan 
normaalisti markkinoilla.

Yhtenevät edut 
Virala omistaa listautumisannissa merkitsemiensä 
C-osakkeiden lisäksi perustajaosakkeet, jotka voidaan 
muuntaa C-osakkeiksi, mutta vain osakkeiden 
kokonaistuottoon sidottujen ehtojen täyttyessä. 
Perustajaosakkeet vastaavat korkeintaan 8 prosenttia 
VACin kaikista C- ja F-osakkeista ja ne voidaan muuntaa 
C-osakkeiksi aikaisintaan kolmen ja viimeistään seitsemän 
vuoden päästä VACin listautumisesta. 

Merkittäviä etuja 
osakkeenomistajille 

Uusia mahdollisuuksia 
hankittavalle yhtiölle

Perustajaosakkaalla vahva kannustin 
pitkäaikaiseen arvonluontiin 
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Koko 
• Kohdeyhtiön alustava 

yritysarvo on arviolta  
50-500 miljoonaa euroa. 

• Hyvä kasvupotentiaali 
– tarkoitus on sijoittaa 
merkittävä osa osakeannissa 
kerättävistä varoista 
kannattavaan kasvuun.

* Yksi tai useampi yhtiö ja/tai liiketoiminta. 

Toimiala
• Kohdeyhtiölle ei ole 

määritetty tiettyä toimialaa. 

• VAC-tiimillä ja Viralalla on 
laaja kokemus ja kattavat 
verkostot useilla toimialoilla .

• Viralan globaali 
sijoitusportfolio ja 
verkostot tarjoavat 
VACille näkemyksiä ja 
liiketoimintamahdollisuuksia 
monilla sektoreilla.

Liiketoiminta
• Kohdeyhtiöllä on kyky 

kasvaa ja kehittyä 
kannattavalla tavalla.

• Kyky jakaa osinkoa 
lyhyellä tai keskipitkällä 
aikavälillä. Osingonmaksun 
odotetaan alkavan kuitenkin 
aikaisintaan 12 kuukautta 
yritysoston jälkeen.

• Kohdeyhtiön liiketoimintaa 
on mahdollista kehittää 
vastuullisella ja kestävän 
kehityksen mukaisella tavalla 
pitkällä aikavälillä.

Kehitysvaihe
• Kohdeyhtiö on laadukas ja 

sillä on kehityspotentiaalia .

• Kasvuyhtiöt .

• Pääomasijoituksia  
saaneet yhtiöt.

• Perheyhtiöt .

• Yhtiöt, jotka suunnittelevat 
listautumista.

Sijainti
• Kohdeyhtiöt sijaitsevat 

Suomessa tai niillä on vahvat 
siteet Suomeen.

• Yhtiön näkemyksen 
mukaan VAC-tiimin ja 
Viralan kattavat sijoitus- 
ja liiketoimintaverkostot 
Suomessa ovat kilpailuetu.

Tavoitteenamme on sijoittaa 
kasvuyhtiöön*, jolla on vahvat 
siteet Suomeen ja arviolta 50-
500 miljoonan euron yritysarvo.

VACin listautuminen 1
Yritysostokohteiden 
tunnistaminen*
Kohdeyhtiöiden etsinnässä hyödynnetään

• Hallituksen verkostot 

• Johtoryhmän verkostot 

• Viralan verkostot 

• Muiden sijoittajien verkostot

2

Yritysostokohteiden 
analysointi 
Kun kohdeyhtiö on tunnistettu, se käy läpi laajan 
arvioinnin, jossa varmistetaan riskit ja 
tuotto-odotus

3

Hallituksen hyväksyntä
Hallitus käy huolellisesti ehdotukset läpi ja 
Viralasta riippumattomat jäsenet hyväksyvät 
lopulta yhtiökokoukselle ehdotettavan 
yritysoston varmistaen, että ehdotus nojaa 
syvälliseen ymmärrykseen kohdeyhtiöstä ja  
sen potentiaalista

4

Yhtiökokouksen ja Nasdaq 
Helsingin hyväksyntä 5
Yhtiöiden yhdistyminen 
listatuksi operatiiviseksi 
yhtiöksi

6
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VAC-tiimillä on vuosikymmenten 
kokemus sijoitustoiminnasta, 
liiketoiminnan johtamisesta ja 
kehittämisestä sekä kattavat 
verkostot niin Suomessa kuin 
globaalistikin.

Alexander Ehrnrooth
Puheenjohtaja
20+ vuotta kokemusta sijoittamisesta ja 
yhtiöiden kehittämisestä erityisesti aktiivisen 
hallitustyöskentelyn kautta  
– Virala Oy Ab:n toimitusjohtaja

Yrityskauppojen 
toteuttaminen 

Megatrendien 
hyödyntäminen 

Operatiivinen 
kokemus 

liiketoiminnasta 

Kasvu ja 
liiketoiminnan 
skaalaaminen 

Hallitus Johto
Johannes Schulman
Toimitusjohtaja
20+ vuotta kokemusta pankkialalta, viestinnästä ja 
osaketutkimuksesta, bisnesenkeli 

Mia Alholm
Talousjohtaja
20+ vuotta kokemusta rahoitusalalta, useita 
talousjohtajan tehtäviä ja hallitusjäsenyyksiä

Kai Seikku
Hallituksen jäsen 
Tarkastusvaliokunnan jäsen
20+ vuotta kokemusta toimitusjohtajana globaalisti 
toimivissa teollisuus- ja teknologiayhtiöissä

Jaakko Eskola
Hallituksen jäsen 
Tarkastusvaliokunnan jäsen
Globaalin teollisuusliiketoiminnan johtaja. 20+  
vuotta kokemusta liiketoiminnan operatiivisesta 
johtamisesta

Mammu Kaario
Varapuheenjohtaja 
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 
Hallitusammattilainen, 20+ vuotta kokemusta 
pääomasijoittamisesta ja investointipankkitoiminnasta

Vahva 
sitoutuminen 

vastuullisuuteen 

Ahlstrom-Munksjö, Fiskars,  
YIT, Wärtsilä.

CapMan, Korona Invest,  
Partnera, Ponsse, Aspo.

Verkkokauppa.com, Intera, 
HKScan, Hasan & Partners.

ZetaDisplay, Virala, Oral Hammaslääkärit, 
Turvatiimi, Atine Group.

Varma, Neles, Wärtsilä, Ahlstrom-Munksjö, 
Cargotec, Suominen, Enersense.

Miltton, FIM, Nordea, Nordnet, SEB, 
Handelsbanken, Aktia.
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VAC-tiimillä ja Viralalla on yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus onnistuneesta arvonluonnista useilla eri toimialoilla.

Kuluttajatuotteet

Fiskars 
Verkkokauppa.com 
HKScan

Blush-Bar 
Korttelikauppa

Suomen Asuntoneuvoja 
Zigg 
T2H 
Arcano 
Fifth Wall

Deutsche Bank 
SEB 
CapMan 
Aktia 
Nordea 
Handelsbanken 
Partnera

ZetaDisplay 
Greater Than

EnersenseYIT Suominen 
Cargotec 
Neles 
Wärtsilä 
Ponsse 
Aspo 
Robit

Li
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at
ut

 y
ht

iö
t

Li
st

aa
m
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to

m
at

 y
ht
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t

Rakentaminen ja 
kiinteistöala 

Teknologia, media ja 
tietoliikenne (TMT)

Vastuullisuus Finanssisektori Teollisuus

TuneIn 
Revieve 
Chaos 
TactoTek 
Wristcam 
Anocca 
Miltton 
Asantech

Calucé 
Infinited Fiber Company 
Parkkisähkö 
Onbone 
CollectiveCrunch 
Skeleton Technologies 
Gubbe 
Ilmastorahasto

FIM 
Intera 
Korona Invest

Ahlstrom-Munksjö 
Okmetic
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* Q1/2021 nettotulos 56,8 miljoonaa euroa.

Virala – arvostettu suomalainen perheyhtiö 
Virala-konsernilla on yli 20 vuotta kokemusta 
liiketoiminnan kehittämisestä eri toimialoilla. 
Aktiivisen omistusstrategiansa kautta Viralalle 
on kertynyt vankkaa kokemusta sekä listattujen 
ja listaamattomien yhtiöiden omistamisesta 
että niiden kehittämisestä. Sillä on myös 
pitkä kokemus merkittävien yritysjärjestelyjen 
suunnittelusta ja toteuttamisesta.   

Merkittävä pohjoismainen omistaja
Virala on tällä hetkellä pääomistajana viidessä 
listatussa yhtiössä Suomessa ja Ruotsissa. 
Virala-konsernin osakkuusyhtiöiden liikevaihto 
vuonna 2020 oli 4,6 miljardia euroa ja niissä 
työskenteli yli 13 000 työntekijää ympäri 
maailmaa. Konsernin keskimääräinen oman 
pääoman tuotto on vuosina 2014–2020 ollut 
24,7 prosenttia.

VACilla on erittäin tärkeä asema Viralan 
sijoitussalkussa ja sijoitamme yhtiön C-osakkeisiin 
30 tai 35 miljoonaa euroa samoilla ehdoilla muiden 
sijoittajien kanssa. Lisäksi annamme osaamisemme 
ja resurssimme parhaan mahdollisen kohdeyhtiön 
löytämiseen ja kehittämiseen. Haluamme VACin 
avulla kehittää suomalaisia pääomamarkkinoita 
vastuullisella tavalla. – Alexander Ehrnrooth.

Nettotulos*

milj.124
Oma pääoma

milj.414%
Oman pääoman tuotto

34,9
Virala-konserni (2020)

Oman pääoman tuotto keskimäärin

%24,7

Virala-konsernin varat

   Ahlstrom-Munksjö  17 %
   Fiskars 27 %
   YIT 15 %
   Enersense  3 %
   Greater Than  3 %
   Zetadisplay  1 %
   Lyhytaikainen    

 arvopaperikauppa 3 %
    Pääoma- ja  

riskisijoitukset  16 %
    Suorat sijoitukset  

(22 kohdetta)  13 %
   Käteistä 2 % 

Sijoituksia yhteensä 88:ssa eri 
rahastossa

Virala-konserni (2014-2020)
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Viralan omistusfilosofian ytimessä ovat 
sukupolvelta toiselle säilyneet arvot 

Luotettavuus ja 
rehellisyys
Olemme luotettava ja rehellinen 
liikekumppani. Pidämme lupaamamme ja 
toimimme aina rehellisesti. Osoitamme 
kunnioitusta liikekumppanejamme kohtaan 
ja kunnioitamme tekemiämme sopimuksia. 
Rehellisyys ja luotettavuus ovat moraalisia 
ohjenuoriamme. 

Omistautuminen ja 
ketteryys
Olemme sitoutuneet kehittämään pitkällä 
aikavälillä niitä yrityksiä, joihin sijoitamme. 
Sitoudumme niiden onnistumisen 
ja menestymisen varmistamiseen ja 
olemme ketteriä päätöksenteossa. 
Yrittäjähenkisyytemme ja matala 
organisaatiomme antaa meille kyvyn 
reagoida nopeasti kasvumahdollisuuksiin. 

Kunnioitus
Arvostamme   jokaisen yksilöllisiä kykyjä 
ja kunnioitamme erilaisia   elämän- ja 
työskentelytapoja. Kunnioitamme 
toisiamme, työtämme ja asiakkaitamme 
kaikessa, mitä teemme. Kohtelemme 
ihmisiä samalla tavalla sukupuolesta, 
koosta, iästä tai taustasta riippumatta. 
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Usein kysyttyjä kysymyksiä
Miksi VAC suunnittelee listautumista?
Virala Acquisition Company Oyj (VAC) on suomalainen yhtiö, jonka 
perustajaosakas on Virala ja jonka tavoitteena on tunnistaa ja hankkia 
kehityskelpoinen kasvuyhtiö ja muodostaa yhdessä tämän kanssa uusi 
yhdistynyt listattu yhtiö.

VAC haluaa olla kehittämässä ja täydentämässä suomalaisia 
pääomamarkkinoita. Suomesta on puuttunut tämän kaltainen 
mahdollisuus koota yhteen merkittävä kasvupääoma sijoitettavaksi valitun 
yritysostokohteen kehittämiseen. Tämä on samalla mahdollisuus vahvistaa 
suomalaista omistajuutta. Luonnollisesti kaikki osakkeenomistajat 
odottavat saavansa sijoitukselleen myös hyvän tuoton.

Mihin listautumisannissa kerättävät  
varat käytetään?
VAC on suomalainen yritysostoa varten perustettu julkinen 
osakeyhtiö, eli niin sanottu SPAC-yhtiö. VACin tarkoituksena on kerätä 
pääomaa listautumisannilla ja 36 kuukauden kuluessa kaupankäynnin 
alkamisesta hankkia kehittämiskelpoinen kasvuyhtiö, joka Nasdaq 
Helsingin listalleottoprosessin jälkeen listataan VACin kautta Nasdaq 
Helsingin pörssilistalle tai Nasdaq First North Growth Market 
-markkinapaikalle. Yritysosto on lähtökohtaisesti tarkoitus toteuttaa 
VACin osakkeilla ja listautumisannissa kerätyt varat käytetään 
yhdistyneen yhtiön kasvua ja kannattavuutta tukevien parannusten 
rahoittamiseen. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa investointia 

esimerkiksi tehtaan rakentamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön tai 
vaikka kilpailijan ostamiseen.

Milloin osakkeita voi merkitä? 
Yleisöannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 kello 10.00 ja päättyy 
23.6.2021 kello 16.00. Instituutioannin merkintäaika alkaa 15.6.2021 
kello 10.00 ja päättyy 24.6.2021 kello 12.00 (viimeistään).

Yhtiön hallituksella on ylikysyntätilanteessa oikeus instituutioannin ja 
yleisöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 22.6.2021 kello 16.00.

Miten voin merkitä osakkeita?
Yleisöannin merkintäpaikat on kuvattu tämän markkinointiesitteen 
sivulla 3. 

Mikä on osakkeen hinta listautumisessa? 
Listautumisannissa osakkeita tarjotaan 10,00 euron merkintähintaan 
tarjottavalta osakkeelta.

Kuinka paljon osakkeita voin merkitä 
yleisöannissa?
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.

Saanko varmasti merkitsemäni 
määrän osakkeita?
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 listalleottoesitteen kohdassa ‘merkintäsitoumukset’ annetut 
sitoumukset.

Milloin kaupankäynti VACin osakkeella alkaa?
C-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin 
säännellyn markkinan SPAC-segmentillä arviolta 29.6.2021.

Mistä saan lisätietoja listautumisesta?
Lisätietoja VACin listautumisesta ja Finanssivalvonnan hyväksymä 
listalleottoesite on saatavilla osoitteesta osoitteesta  
www.virala.fi/fi/ipo, www.nordea.fi/vac-fi ja www.seb.fi.
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Riskitekijät
Tässä esitetty riskikuvaus on tiivistelmä riskitekijöistä, ja se perustuu 
listalleottoesitteen päivämääränä saatavilla olleisiin tietoihin ja 
arvioihin. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua huolellisesti 
listalleottoesitteessä kokonaisuudessaan kuvattuihin riskitekijöihin. 
Listalleottoesite on saatavilla osoitteesta www.virala.fi/fi/ipo,  
www.nordea.fi/vac-fi ja www.seb.fi.

Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, joiden 
toteutumisella voi olla haitallinen vaikutus sijoituksen arvoon. 
Mahdollisten sijoittajien tulee ottaa tarkoin huomioon seuraavat 
riskitekijät sekä muut listalleottoesitteen 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.

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. 

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

• VACin kyky toteuttaa Yritysosto onnistuneesti on erittäin 
riippuvainen Viralasta sekä VACin johdosta ja hallituksesta. 

• VACiin 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 VACiin kielteisesti. 

• 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. 

• 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. 

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

• Osakkeenomistajilla on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa 
Yritysostoon. 

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

Yritysostoon liittyvät riskit 
• 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. 

• 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.  

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

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

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. 

• COVID-19-pandemia ja muut mahdolliset pandemiat ja epidemiat 
saattavat olennaisesti vaikuttaa Yhtiön kohdeyhtiön etsimiseen.

Yhtiön taloudelliseen tilanteeseen  
liittyvät riskit  
• Varojen puute voi rajoittaa Yhtiön kykyä saavuttaa liiketoimintansa 

tavoite.  

• 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. 

• VACin taloudellinen asema voi heikentyä, jos suuri osa 
osakkeenomistajista pyytää C-osakkeidensa lunastamista 
äänestettyään ehdotettua Yritysostoa vastaan. 

• 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. 

Verotukseen liittyvät riskit
• VACin verovastuut saattavat kasvaa verotarkastusten sekä 

verolakien, käytäntöjen ja tulkintojen muutosten vuoksi. 

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

• VACille ja hankittavalle kohteelle saattaa aiheutua Yritysostosta 
veroseuraamuksia. 

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

• Ei ole varmaa, että Yhtiö kykenee maksamaan tuotot sijoittajien 
kannalta verotehokkaasti. 

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

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

MARKKINOINTIESITE  |  18Merkintäohjeet
Toimitusjohtaja ja  

hallituksen puheenjohtaja Tietoa VACista Perustajaosakas Virala Q&A Riskit ja ehdot



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. 

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

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

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

• 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. 

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

• Tietyt ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää 
merkintäoikeuksiaan. 

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

Listautumisantiin liittyvät riskit 
• C-osakkeiden hinta voi olla volatiili. 

• 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. 

• Ankkurisijoittajien sitoumuksille ei ole toimitettu vakuutta.

Eturistiriidat
• VAC on tunnistanut, että sen vuorovaikutuksessa eri osapuolten 

kanssa voi ilmetä mahdollisia eturistiriitoja liittyen Viralan asemaan 
VACin perustajaosakkaana ja suurimpana omistajana. Viralan 
intressit eivät välttämättä aina ole yhteneviä VACin tai sen kaikkien 
osakkeenomistajien intressien kanssa. Mahdollisia eturistiriitoja 
voi aiheuttaa esimerkiksi se, että VACin toimitusjohtaja ja 
talousjohtaja ovat Viralan työntekijöitä ja että Viralalta ostetaan 
keskeisiä palveluita osana Viralan ja VACin välistä sopimusta 
transaktioihin liittyvistä palveluista ja tietyistä muista palveluista. 
VACin hallituksen puheenjohtaja on myös Viralan toimitusjohtaja 
ja hallituksen jäsen, minkä vuoksi hän ei ole riippumaton suhteessa 
Viralaan tai VACin johtoon. Viralan taloudellinen intressi voi olla 
suurempi muissa Virala-konsernin sijoituksissa kuin VACissa.
Mahdollisia eturistiriitoihin liittyviä riskejä on pyritty pienentämään 
tietyillä sopimusehdoilla VACin 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.
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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 listalleottoesitteen kohdassa ”Osakkeet ja 
osakepääoma” ja listalleottoesitteen 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 VACin 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 
listalleottoesitteen 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 
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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.  

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 listalleottoesitteen 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 
listalleottoesitteen 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 
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 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 

MARKKINOINTIESITE  |  24Merkintäohjeet
Toimitusjohtaja ja  

hallituksen puheenjohtaja Tietoa VACista Perustajaosakas Virala Q&A Riskit ja ehdot



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.

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:
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• 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.

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 
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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”.

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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 www.virala.fi 

Mahdollisia sijoittajia kehotetaan tutustumaan listautumisannin ehtoihin sekä muihin esitteen tietoihin 
ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Esite ja lisätietoja on saatavilla osoitteessa: www.virala.fi/fi/ipo 

http://www.virala.fi/fi/ipo

