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MARKKINOINTIESITE

Tämä ei ole esite vaan markkinointiesite. Sijoittajien 
ei tule merkitä eikä ostaa arvopapereita eikä tehdä 
sijoituspäätöksiä muuhun kuin Talenom Oyj:n laa-
timan esitteen sisältämään tietoon perustuen. Esite 
on saatavilla sähköisenä yhtiön internet-osoitteesta 
www.talenom.fi/listautumisanti sekä osoitteesta 
www.summa.fi 20.5.2015 alkaen ja painettuna versiona 
21.5.2015 alkaen normaalina toimistoaikana yhtiön 
toimipisteestä Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu sekä 
Helsingin Pörssin vastaanotosta, osoitteesta Fabianin-
katu 14, 00130 Helsinki.

RAJOITUKSET

Markkinointiesitteen jakelu saattaa olla tietyissä maissa 
rajoitettua. Markkinointiesitettä ei saa levittää Austra-
liaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-See-
lantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tarjottavia 
osakkeita ei pidä tarjota tai myydä suoraan tai välilli-
sesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä tarjottavia 
osakkeita ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään 
Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksi-
neen tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperi-
lakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä 
suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin 
ilman Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaati-
muksista säädettyä poikkeusta ja soveltuvia Yhdysval-
tain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen.

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö asettaa rajoituksia 
markkinointiesitteen levittämiselle ja tarjottavien osak-
keiden tarjoamiselle tai myymiselle. Tarjottavia osak-
keita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään, eikä 
niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuo-
lella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt 
eivät välttämättä saa ottaa vastaan markkinointiesitettä 
tai ostaa tarjottavia osakkeita. Asianmukaisten tietojen 
hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten 
noudattaminen eivät ole yhtiön tai pääjärjestäjän vas-
tuulla. Markkinointiesitettä ei saa levittää tai julkaista 
listautumisannin yhteydessä sellaisissa valtioissa tai 
muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa tarjottavien 
osakkeiden tarjoaminen tai myyminen olisi lainvas-
taista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukai-
sia toimia. Markkinointiesite ei muodosta tarjousta tai 
tarjouspyyntöä ostaa tai merkitä tarjottavia osakkeita 
sellaisessa valtiossa, jossa tarjous tai tarjouspyyntö olisi 
lainvastainen. Yhtiöllä ja pääjärjestäjällä ja heidän edus-
tajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näi-
den rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko 
tällaiset rajoitukset tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista 
harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään 
oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä 
minkä tahansa merkinnän, jonka se tai sen edustajat 
perustellusti epäilevät aiheuttavan lain, säännön tai 
määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

TALENOM
SIJOITUSKOHTEENA

Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa vuonna 2013 oli 
890 miljoonaa euroa (lähde: Tilastokeskus: Yritysten 
rakenne- ja tilinpäätöstilasto)1 ja Taloushallintoliiton 
mukaan vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 3,0 prosent-
tia edellisvuoteen verrattuna. Tilitoimistomarkkinan 
keskimääräinen liikevaihdon vuosikasvu aikavälillä 
2001–2013 on ollut 5 prosenttia (lähde: Tilastokeskus: 
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto)1. Talenom on 
yksi suurimmista toimijoista fragmentoituneella mark-
kinalla ja yhtiö on kyennyt kasvattamaan liikevaihtoaan 
nopeasti. Talenomin markkinaosuus vuonna 2013 oli 
noin 3 prosenttia.

Talenomin tavoitteena on jatkaa toimintamarkkinoi-
taan nopeampaa kasvua. Keskipitkällä aikavälillä Ta-
lenom tavoittelee keskimäärin 15-20 prosentin vuo-
tuista liikevaihdon kasvua ja keskimäärin 20 prosentin 
käyttökatetasoa.

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka 
tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopal-
veluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia 
asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä on omaa ohjelmistoke-
hitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen 
taloushallinnon työkaluja. 

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli 29,6 
miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 ver-
rattuna 14 prosenttia. Talenomin kasvuhistoria on vah-
va – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu 2005–
2014 oli 16 prosenttia. 

Talenomilla on toimipisteet Suomessa 18 paikkakunnal-
la ja sen palveluksessa on noin 530 työntekijää. Yhtiöllä 
on noin 5 500 pääosin pientä tai keskisuurta yritysasia-
kasta useilla eri toimialoilla. 

AVAINLUVUT 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2013
(TILINTARKASTAMATON) (TILINTARKASTAMATON)

Liikevaihto, 1000 euroa* 29 576 25 936

Liikevaihdon kasvu, % 14,0 8,0

Käyttökate 6 287 4 252

Käyttökate liikevaihdosta, % 21,3 16,4

Käyttökate ennen kasvun kuluja** 8 525 6 674

Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,8 25,7

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia*** 2 755 3 042

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia liikevaihdosta, % 9,3 11,7

Liikevoitto, 1 000 euroa* 1 544 287

Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,2 1,1

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 3 166 1 308

* Tilintarkastettu 
**Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä 
uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja 
*** Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyvistä myynnin ja käyttöönoton kuluista 
sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluista tehtyjä aktivointeja, vaan ne on käsitelty kuluina

Talenom sijoituskohteena

1 Viitatessa Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilastoon, jota on julkaistu vuoden 2013 tiedoista alkaen, tarkoitetaan myös sitä edeltäviä tilastoja: 2001-2006 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 
2002) ja 2007-2012 Yritysrekisterin vuositilasto (TOL 2008)
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YLEISTÄ 
FIRST NORTH
-LISTAUTUMIS- 
ANNISTA
Talenom Oyj on hakenut listautumista NASDAQ OMX 
Helsinki Oy:n ylläpitä mälle First North Finland –mark-
kinapaikalle. Listautumisannissa tarjotaan Talenomin 
osakkeita yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, 
institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainväli-
sesti sekä yhtiön henkilöstölle.

MERKINTÄPAIKKA

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM 
Sijoituspalvelut Oy (”Merkintäpaikka”). 

Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkintä-
sitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoit-
teessa www.fim.com/talenom. Erikseen sovittaessa 
Yleisöantiin osallistuva sijoittaja voi antaa sitoumuk-
sen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n konttoreissa FIM 
Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun (asiakaspalvelu@
fim.com, p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukai-
sesti.

Henkilöstöantiin osallitumiseen oikeutetuille lähete-
tään merkintäohjeet erikseen.

Instituutioantiin osallistuvat sijoittajat antavat merkin-
täsitoumukset Pääjärjestäjältä / Merkintäpaikalta saa-
tavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän 
puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 
6134 6250).

MERKINTÄHINTA

7,36 euroa osakkeelta Yleisöannissa ja 
Instituutioannissa sekä 6,62 euroa osakkeelta 
Henkilöstöannissa.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ 
 
20.5.2015 Merkintäaika alkaa

27.5.2015 Merkintäaika voidaan 
  aikaisintaan keskeyttää

3.6.2015 Merkintäaika päättyy

4.6.2015 Lopullinen tulos 
  julkistetaan (arvio)

10.6.2015 Osakkeet kirjataan 
  sijoittajien arvo- 
  osuustileille (arvio)

11.6.2015 Kaupankäynti yhtiön 
  osakkeilla alkaa 
  First Northissa (arvio)
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Talenom on suomalainen vuonna 1972 perustettu tili-
toimistoalan edelläkävijä – suomalainen kasvutarina. 
Olemme yli neljäkymmentävuotisen historiamme aika-
na kasvaneet yhdeksi Suomen merkittävimmistä valta-
kunnallisista tilitoimistoista. Olemme toiminnassamme 
yhdistäneet henkilökohtaisen palvelun automatisoitui-
hin taloushallinnon prosesseihin. Kaiken tekemisemme 
lähtökohtana on asiakkaiden menestyksen tukeminen. 
Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman tilitoi-
mistopalveluja ja muita asiakkaidemme liiketoimintaa 
tukevia juridiikkaan, verotukseen sekä talouteen liit-
tyviä neuvonantopalveluita. Meillä on oma vahva oh-
jelmistokehitysyksikkö ja tarjoamme asiakkaillemme 
myös edistyksellisiä sähköisen taloushallinnon työkalu-
ja. Tämä kokonaisuus tekee meistä erilaisen, huolenpi-
tävän tilitoimiston. Työllistämme merkittävän määrän 
suomalaisia taloushallinnon ammattilaisia kautta maan.

Talenom on voimakkaassa kasvun vaiheessa rakenne-
muutoksen edessä olevalla toimialalla. Markkinoiden 
pirstaleisuus ja vanhakantaisuus ovat avanneet ja tu-
levat edelleen avaamaan meille merkittäviä uusia or-
gaanisen kasvun mahdollisuuksia. Muutosten ajureina 
toimivat voimakas digitalisaatio ja sähköistyminen, 
niin kirjanpitoaineiston kuin tiedonsiirronkin osalta. 
Myös tilitoimistoyrittäjien eläköityminen tulee muok-
kaamaan toimialaamme. Uskon vahvasti, että toimi-
alan haastajana meillä on mahdollisuus edelleen voittaa 
markkinaosuuksia vahvalla myynnillämme, palvelui-
tamme skaalaamalla sekä pitämällä edelleen erityisen 
hyvää huolta asiakkaistamme, selkokielisesti heidän 
menestystään tukien.

Edelläkävijä 

haastaa itsensä 

joka päivä.

Talenom on erilainen tilitoimisto ja olemme ylpeitä siitä. 
Erilaisuutemme kumpuaa toimintaamme ohjaavista pe-
riaatteista, jotka ovat asiakaskeskeisyys, edelläkävijyys, 
avoimuus ja tuloksellisuus. Kirjanpidon perusrutiinien 
lisäksi panostamme merkittävästi sekä asiakaspäälli-
köidemme että kirjanpitäjiemme asiakkaillemme tuot-
tamaan henkilökohtaiseen palveluun ja neuvontaan. 
Meillä on vahvoja kilpailuetuja, joita haluamme nyt 
hyödyntää kasvutarinamme edelleen rakentamisessa. 
Näitä ovat palveluidemme skaalaedut, palvelukeskus-
malli, oma sähköinen taloushallinnon järjestelmä, auto-
maation tuoma sisäinen tehokkuus, pieni asiakasvaih-
tuvuus, huolenpitopalvelut, muut lisäarvopalvelut sekä 
laaja-alaiset erikoisasiantuntijapalvelut. Nämä kaikki 
ovat asioita, joita asiakkaamme kertovat arvostavansa.

Perheyhtiön toimitusjohtajana koen tärkeäksi kehittää 
Talenomia pitkäjänteisesti Suomen arvostetuimmaksi 
tilitoimistoksi. First North -listautuminen on merkittä-
vä askel osana tarinaamme. Listautumisannilla kerättä-
villä varoilla mahdollistamme vieläkin nopeamman or-
gaanisen kasvun. Laajempi omistuspohja tarjoaa meille 
hyvän kasvualustan. Tervetuloa mukaan rakentamaan 
menestystarinaamme edelleen.

Harri Tahkola 
Toimitusjohtaja 
Talenom Oyj  

TOIMITUSJOHTAJAN
TERVEHDYS
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TILITOIMISTO- 
MARKKINA SUOMESSA

TOIMIALAN TRENDIT

Tilitoimistomarkkinan koko Suomessa vuonna 2013 oli 
890 miljoonaa euroa (lähde: Tilastokeskus: Yritysten 
rakenne- ja tilinpäätöstilasto) ja Taloushallintoliiton 
mukaan vuoden 2014 liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna.

Tilitoimistomarkkina Suomessa on kasvanut lähes joka 
vuosi vuodesta 2001 lähtien finanssikriisistä ja Suomen 
BKT:n ajoittaisesta supistumisesta huolimatta. Tilitoi-
mistopalveluiden markkina on defensiivinen johtuen 
yhtiöiden regulatiivisesta tarpeesta järjestää kirjanpito. 
Tilitoimistomarkkinan keskimääräinen liikevaihdon 
vuosikasvu aikavälillä 2001–2013 on ollut 5 prosenttia 
(lähde: Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpää-
töstilasto). Talenom näkee toimialan kasvun johtuneen 
hintojen noususta, käsiteltävien tositteiden määrän li-
sääntymisestä sekä tavanomaista palvelua täydentävien 
lisäpalveluiden myynnin kasvusta. 

Suomalaisista pk-yrityksistä 90 prosenttia käyttää alan 
palveluita. Myös suuremmissa yrityksissä ja julkishal-
linnossa odotetaan taloushallinnon toimintojen ulkois-
tustrendin kasvavan lähivuosina (lähde: TEM: Toimi-
alaraportti 2011, TEM: Yrittäjyyskatsaus 2012 ja yhtiö). 

Kuusi suurinta toimijaa tilitoimistomarkkinalla olivat 
vuoden 2013 liikevaihdon perusteella Accountor, Visma 
Service, Talenom, Rantalainen-Yhtiöt, Administer ja 
Norlic. Näiden toimijoiden liikevaihto oli yhteensä 243 
miljoonaa euroa (Lähde: Yritysten tilinpäätöstiedot). 
Tilitoimistomarkkina Suomessa on hyvin fragmentoi-
tunut. Vuonna 2013 alalla oli 4 294 yritystä ja keski-
määräinen yrityksen koko oli 2,8 työntekijää (Lähde: 
Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, 
työntekijämäärä laskettu jakamalla henkilöstön koko-
naismäärä yhtiöiden kokonaismäärällä). Tilitoimisto-
markkinoilla toimii paljon yhden hengen toimistoja ja 
sivutoimena alalla toimivia toimistoja. Alalle pääsyn 
esteet ovat matalia, sillä tilitoimistopalvelut eivät ole 
luvanvaraisia. Markkinan tarjoamat skaalaedut ovat 
kuitenkin huomattavia muun muassa IT-järjestelmissä, 
myynnissä ja markkinoinnissa sekä toiminnan järjestä-
misessä.

Markkinan konsolidoitumistrendin odotetaan jatkuvan, 
kun suuri määrä yrittäjiä lähestyy eläkeikää ja suuret 
toimijat kasvavat valtaamalla markkinaosuuksia pienil-
tä ja keskisuurilta toimijoilta. Toimijoiden keskimääräi-
sestä pienestä koosta ja yrittäjien korkeasta keski-iästä 
johtuen uudistushalukkuus toimialalla on vähäinen.

yli 9 henk.

5-9 henk.

3-4 henk.

1-2 henk.

0 %

1
1 = Pyrkii palvelemaan ensisijaisesti 
asiakkaita, jotka haluavat lakisääteistä 
peruspalvelua tehokkaasti ja hinta- 
kilpailukykyisesti

5 = Pyrkii palvelemaan erityisesti 
asiakkaita, jotka ovat valmiita maksa-
maan lisäarvo- ja tulosohjaus- 
palveluista

2 3 4 5

20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

 
Tilitoimistomarkkinoihin vaikuttaa sekä asiakkaiden 
että tilitoimistoalan pyrkimys paperittomaan toimis-
toon. Kirjanpitoa pyritään järjestämään siten, ettei asi-
akkaan kuitteja ja tulosteita käsitellä paperisesti, vaan 
nämä liikkuvat sähköisessä muodossa asiakasyrityksen 
ja kirjanpitopalvelun järjestäjän välillä. Tämä vähentää 
asiakkaan tarvetta papereiden arkistointiin ja tehostaa 
keskittymistä asiakasyrityksen varsinaiseen liiketoimin-
taan. 

Tilitoimistopalveluita ja etenkin kirjanpitoa automati-
soidaan, jolloin rutiinityön siirtyminen koneiden teke-
mäksi vapauttaa asiantuntijoiden aikaa vaativimpiin 
työvaiheisiin. Taloushallinnon sähköistyminen on lisäk-
si kytkenyt tilitoimistopalveluita ohjelmistoalaan, mikä 
lisää mahdollisuuksia tarjota asiakkaille laajempia ko-
konaisuuksia yhdeltä toimittajalta. 

Yritystoiminnan tarve reaaliaikaiseen pääsyyn kirjanpi-
toon, taloushallinnon järjestelmiin ja lukuihin on kas-
vanut viimeaikaisen teknologisen kehityksen myötä. 
Tämä luo tilitoimistoille mahdollisuuden sisällyttää ta-
loushallinnon ohjelmistoja palveluvalikoimaansa. Eten-
kin pilvipalvelut, digitalisaatio ja prosessiautomaatio 
muokkaavat tilitoimistomarkkinaa lähitulevaisuudessa. 
Sähköisten taloushallinnon palveluiden tarjoaminen 
edellyttää kuitenkin tietotaitoa ja investointeja, joihin 
pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole mahdollisuuk-
sia. 

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tilitoimistomark-
kinat polarisoituvat entisestään, jolloin erot pienten 
tilitoimistojen ja suurempien, monipuolisia palveluita 
tarjoavien toimistojen välillä kärjistyvät erityisesti säh-
köistymisen tuomien muutosten myötä.

Seuraavassa kuvataan yhtiön johdon näkemyksiä tilitoimistomarkkinoiden yleisistä trendeistä.

 
Asiakkaat odottavat tilitoimistoilta monipuolisempaa, 
proaktiivisempaa ja yhtenäisempää palvelutarjontaa, 
jonka voidaan katsoa olevan lähempänä ulkoistettua 
talousosastoa. Rutiinityön automatisointi ja sähköisty-
minen mahdollistavat tilitoimistojen palvelutarjonnan 
laajentamisen konsultatiivisempaan suuntaan. Palve-
lutarjonnassa keskitytään yhä enemmän rutiinityön 
ohessa toimimaan asiakasyhtiön johdon tukena liike-
toiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Konsultatii-
vinen toimintatapa asettaa suurempia vaatimuksia tili-
toimistojen henkilökunnan osaamiselle sekä osaamisen 
myynnille.

 
Asiakkaiden toimintaympäristön monimutkaistuminen 
on synnyttänyt tarpeen asiantuntijapalveluille. Asia-
kastarpeiden kehittyminen ajaa tilitoimistoja laajenta-
maan palveluitaan muun muassa verotusneuvonnalla, 
lakineuvonnalla sekä omistusjärjestelyneuvonnalla. 
Tämä on osittain lisännyt kilpailua suurten tilintarkas-
tustoimistojen kanssa muun muassa taloushallinnon 
konsultoinnin alueella. Tilintarkastustoimistot keskit-
tyvät kuitenkin pääasiassa suurempiin asiakkaisiin, kun 
taas tilitoimistojen asiantuntijapalvelut ovat pääasiassa 
suunnattuja pk-yrityksille. Asiantuntijapalveluiden tar-
joaminen edellyttää tilitoimistoilta osaamista ja resurs-
seja, joita pienillä tilitoimistoilla ei välttämättä ole. 

1 TALOUSHALLINNON 
SÄHKÖISTYMINEN 2 KONSULTATIIVISEN

TOIMINNAN YLEISTYMINEN

3 ERILLISTEN NEUVONANTO-
PALVELUIDEN LISÄÄNTYMINEN

16

0

200

400

600

800

1000

Toimialan
koko (€ milj.)

CAGR 2001-2013: 5 %

472

2001 2002

531

2003

585

2004

582

2005

538

2006

644

2007

671

2008

728

2009

768

2010

821

2011

861

2012

892

2013

890

TILITOIMISTOMARKKINAN KOKO SUOMESSA VUOSINA 2001-2013

TILITOIMISTOJEN STRATEGINEN SUUNTAUTUMINEN

5

6

7
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13 51 26 2

10 49 29 6

4 29 46 16

Lähde: Tilastokeskus: Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto

Lähde: Taloushallintoliitto, Jäsentutkimus 2013
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TALENOMISTA
Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, 
joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoi-
mistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liike-
toimintaa tukevia asiantuntijapalveluita. Yhtiöllä 
on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoi-
mistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työ-
kaluja. Talenom ei tee erillistä ohjelmistomyyntiä, 
vaan sen ohjelmistot tarjotaan asiakkaiden käyt-
töön osana palvelukokonaisuutta.

Talenomilla on toimipisteitä Suomessa 18 paik-
kakunnalla sisältäen palvelukeskukset Oulussa ja 
Tampereella. Yhtiön palveluksessa on noin 530 
työntekijää. Yhtiöllä on noin 5 500 pääosin pien-
tä tai keskisuurta yritysasiakasta useilla eri toimi-
aloilla.

Talenom sai alkunsa vuonna 1972, kun Paavo ja 
Anneli Tahkola perustivat Ouluun Tilitoimisto 
Paavo Tahkolan.  Perustetun yhtiön toiminta läh-
ti kasvamaan nopeasti ja kahden toimintavuoden 
jälkeen palveluksessa oli jo 6 työntekijää. Ensim-
mäinen tietokone otettiin käyttöön vuonna 1980. 
Samalla yhtiön toiminta alkoi laajentua, ja vuonna 
1994 yhtiöllä oli toimintaa Oulun lisäksi Pulkki-
lassa ja Haapajärvellä. Vuonna 1998 toteutettiin 
sukupolvenvaihdosjärjestely, jolloin yhtiön joh-
taminen siirtyi veljesten Harri, Markus ja Jaakko 
Tahkolan vastuulle. 

Vuonna 2000 yhtiö laajeni yrityskaupalla Helsin-
kiin ja vuonna 2001 yhtiö julkaisi ensimmäisen 
version Talenom Online -palvelusta: Yhtiön nimi 
muuttui Talenomiksi vuonna 2002. Yhtiö alkoi 
tarjota asiantuntijapalveluita vuonna 2008. Yhtiö 
laajeni voimakkaasti, ja on tehnyt historiansa ai-
kana kymmeniä yritysostoja.

Vuonna 2009 yhtiö sai pääomasijoituksen 
oululaiselta Teknoventure-pääomasijoitusyhtiöltä. 
Teknoventuren tultua merkittäväksi vähemmis-
töomistajaksi yhtiö määritti kasvustrategiansa 
uudelleen. Vuonna 2010 toteutettiin yksi yritys-
kauppa, jonka jälkeen yhtiö päätti keskittyä orgaa-
niseen kasvuun. Orgaanista kasvua varten raken-
nettiin erillinen myyntiorganisaatio, jolla pyrittiin 
kasvun nopeuttamiseen ja tehostamiseen.

Vuonna 2013 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Etera sekä Suomen Teollisuussijoitus korvasivat 
Teknoventuren merkittävinä vähemmistöomista-
jina. Omistuspohjan uudistuttua Talenom jatkoi 
voimakkaan orgaanisen kasvun hakemista.

Toimipiste

Palvelukeskus
ja toimipiste
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TALENOM-KONSERNIN LIIKEVAIHTO 2005-2014

TALOUSPROSESSIEN
ULKOISTUS

TALOUSHALLINNON 
OHJELMISTOT

HUOLENPITO-
PALVELUT

TILITOIMISTOPALVELUT

• Kirjanpito

• Tulosseuranta

• Myyntilaskutus

• Laskujen maksu

• Palkanlaskenta

• Talenom Online 
(sähköinen talous-
hallinnon palvelu)

• Talenom App 
(älypuhelinsovellus)

• Talenom Linkki 
(rajapinnat muihin 
taloushallinnon 
ohjelmistoihin)

• Asiakaspäällikkö

• Asiakaspalvelu- 
keskus

• Talouden tilanne-
tarkistukset

• Asiantuntija- 
kartoitukset

• Talousaamu- 
tapahtumat

ASIANTUNTIJA-
PALVELUT

• Talouspalvelut

• Veropalvelut

• Lakipalvelut

• Omistusjärjestelyt

• Vuokratalous- 
päällikkö

Lähde: Talenom-konsernin tilinpäätökset

Huom: Luvut on esitetty havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne ole tilikausien poikkeavuuksien johdosta täysin vertailukelpoisia. Konsernin järjestelyistä johtuen emoyhtiöt ovat vaihtuneet kuvan 

tarkastelujakson aikana. Konsernin järjestelyt eivät ole vaikuttaneet liiketoimintaan. Jaksojen 1.9.2009–30.11.2009 (3 kk) ja 1.9.2012–31.12.2012 (4 kk) liikevaihtoja ei ole esitetty kuvassa. Esitteessä esitetyt 

liikevaihdon keskimääräiset kasvuprosentit (CAGR) huomioivat myös kuvasta puuttuvat jaksot, ja tilikausien ajankohtaero (1.9.-31.8. vs. 1.1.-31.12.) on oikaistu vuotuista kasvuprosenttia laskettaessa. 

Tilikausien pituudet ja konsernin emoyhtiön Y-tunnukset ovat seuraavat:

2005: 1.9.2004-31.8.2005, 12 kuukautta, 1912266-5 

2006: 1.9.2005-31.8.2006, 12 kuukautta, 1912266-5 

2007: 1.9.2006-31.8.2007, 12 kuukautta, 1912266-5 

2008: 1.9.2007-31.8.2008, 12 kuukautta, 1912266-5 

2009: 1.9.2008-31.8.2009, 12 kuukautta, 1912266-5 

2010: 1.12.2009–31.8.2010, 9 kuukautta, 2300982-5 

2011: 1.9.2010-31.8.2011, 12 kuukautta, 2300982-5 

2012: 1.9.2011-31.8.2012, 12 kuukautta, 2300982-5 

2013: 1.1.2013-31.12.2013, 12 kuukautta, 2551454-2

2014: 1.1.2014-31.12.2014, 12 kuukautta, 2551454-2

TALENOMIN PALVELUVALIKOIMA
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Talenom myy tilitoimistopalve-
luita kuukausittain laskutettava-
na palvelukokonaisuutena, jonka 
hinnoittelu riippuu asiakkaan va-
litseman palvelukokonaisuuden 
laajuudesta. Talenomin toimin-
tamalli poikkeaa perinteisestä ti-

litoimistomallista siten, että asiakaspalvelu ja talous-
prosessien ulkoistuspalveluiden palveluntuotanto on 
eriytetty toisistaan. Asiakkaan ensisijaisena yhteyshen-
kilönä toimii paikallinen asiakaspäällikkö. Varsinainen 
palvelutuotanto tapahtuu yhtiön palvelukeskuksissa 
Oulussa ja Tampereella. Talenomin kaikilla tilitoimis-
toasiakkailla on lisäksi mahdollisuus ottaa maksutta 
käyttöönsä taloushallinnon sähköinen työkalu Talenom 
Online sekä älypuhelinsovellus, jotka sekä helpottavat 
asiakkaan päivittäistä talouden hallintaa että toimivat 
tehokkaana rajapintana asiakkaan ja Talenomin välil-
lä palveluntuotannossa. Esimerkiksi yli 50 prosenttia 
Talenomin asiakkaiden ostolaskuista käsitellään säh-
köisessä muodossa, kun ostolaskujen sähköisyys on toi-
mialalla 5,3 % (mediaani) (Lähde: Taloushallintoliiton 
esitys: TAL-mittarit, alan keskiarvoluvut, Pilottiryhmän 
keskiarvo ja mediaani 5/2014). Yhtiön johto uskoo, että 
henkilökohtainen palvelu, tehokkaat toimintamallit ja 
sähköisten palvelujen käyttäminen johtavat korkeaan 
laatuun ja kustannustehokkuuteen. Talenomin johdon 
näkemyksen mukaan yhtiön nykyinen toimintamalli 
on helposti skaalattavissa palvelemaan nykyistä suu-

rempia asiakasmääriä. Tilitoimistopalveluiden osuus 
Talenomin liikevaihdosta vuonna 2014 oli noin 94 pro-
senttia.

Palvelutuotanto hoidetaan Talenomin palvelukeskuk-
sissa Oulussa ja Tampereella, joissa toimii yhteensä noin 
340 työntekijää. Yhtiö on panostanut palvelukeskuksis-
sa tehtävän työn automatisointiin sekä jakamiseen eri 
työvaiheisiin, mikä yhtiön johdon käsityksen mukaan 
nostaa palveluntuotannon laatua ja tehokkuutta. Työn 
automatisoinnissa keskeisenä työkaluna on Talenomin 
itse kehittämä ohjelmisto. Keväällä 2015 valmistuivat 
ensimmäiset kokonaan automaattisesti laaditut asi-
akkaiden kuukausikirjanpidot. Toimintamallin tehok-
kuutta osoittavat alan keskiarvoa huomattavasti ly-
hyemmät tositteiden ja palkkalaskelmien käsittelyajat.

Palvelutuotannon malli on kustannustehokas, mikä 
mahdollistaa selvästi laajemman palvelukokonaisuu-
den tarjoamisen. Tämä merkitsee sitä, että asiakas saa 
asiakaspäällikön, välitilinpäätöstasoisen kuukausikir-
janpidon, sähköisen taloushallinnon työkalut sekä huo-
lenpitopalvelut vastaavaan hintaan kuin peruspalvelun 
yleisesti toimialalla.

Asiakkaan ensisijaisena yhteyshenkilönä toimii paikal-
linen asiakaspäällikkö. Asiakaspäälliköillä on kaupal-
lisen alan tutkinto, tavallisesti KTM-, merkonomi- tai 
tradenomitutkinto, sekä useamman vuoden kokemus 
taloushallinnosta. Asiakaspäälliköt ovat säännöllisesti 

yhteydessä asiakkaaseen ja pystyvät käymään asiak-
kaan kanssa läpi hänelle tuotettuja raportteja ja an-
tamaan suosituksia mahdollisista lisätoimenpiteistä. 
Yhtiön palveluksessa on noin 30 asiakaspäällikköä. 
Asiakaspäällikön lisäksi jokaisella asiakkaalla on oma 
nimetty kirjanpitäjä, johon asiakas voi halutessaan olla 
myös yhteydessä. Talenom on lisäksi lanseerannut fran-
chising-mallin, jossa itsenäiset yrittäjät voivat toimia 
yhtiön asiakkaiden asiakaspäällikkönä paikkakunnilla, 
joilla Talenomilla ei ole omaa toimipistettä. Franchi-
sing-mallissa varsinainen palvelutuotanto tapahtuu 
yhtiön omissa palveluyksiköissä. Franchising-mallin 
käyttöönoton on suunniteltu tapahtuvan vuoden 2015 
toisella vuosipuoliskolla. Ensimmäiset sopimukset fran-
chising-yrittäjien kanssa allekirjoitettiin keväällä 2015.

Talenom Online on kaikille yhtiön asiakkaille tarjot-
tava sähköinen taloushallinnon työkalu. Sen avulla on 
mahdollista esimerkiksi tulosraporttien lukeminen, os-
tolaskujen hyväksyntä ja maksaminen, myyntilaskujen 
käsittely, palkkatietojen ilmoittaminen sekä kirjanpito-
aineiston katseleminen. Talenom Online -palvelua käyt-
tää aktiivisesti jo yli 10 000 henkilöä. Talenom Linkki 
-palvelun avulla asiakkaan käyttämät omat laskutus- tai 
ERP-ohjelmistot voidaan integroida Talenomin omiin 
järjestelmiin. Talenomin älypuhelinsovellutuksen avul-
la asiakas voi toimittaa yhtiölle erilaista aineistoa, kuten 
kuitteja ja laskuja.

TALENOMIN
LIIKETOIMINTAMALLI

TILITOIMISTO
PALVELUT
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Talenomin asiantuntijayksikkö 
tarjoaa laajasti juridiikkaan, ve-
rotukseen sekä talouteen liittyviä 
neuvonantopalveluita, joiden to-
teuttamisesta sovitaan aina erik-
seen.  Juridisia palveluita ovat esi-
merkiksi yhtiölainsäädäntöön sekä 

sopimusjuridiikkaan liittyvät toimeksiannot, kuten yri-
tysrakenteiden muutosten, sukupolvenvaihdosten sekä 
omistusjärjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Ve-
rotukseen liittyvät toimeksiannot liittyvät useimmiten 
yritysten yleiseen verosuunnitteluun sekä erilaisiin yri-
tysjärjestelyihin. Talouden neuvonantopalveluita ovat 
esimerkiksi yritysten taloushallinnon prosessien tai 

sisäisen laskennan arvioinnit ja niihin liittyvät kehitys-
projektit, muutostilanteiden hallinta sekä ulkopuoliset 
talouspäällikköpalvelut. Yhtiön asiantuntijayksikössä 
työskentelee noin 24 henkilöä. 

Asiantuntijapalveluiden osuus Talenomin liikevaihdos-
ta vuonna 2014 oli noin 6 prosenttia. Kasvustrategian-
sa mukaisesti yhtiö pyrkii tulevaisuudessa lisäämään 
asiantuntijapalveluiden osuutta liikevaihdostaan.

Talenomin omassa ohjelmisto-
tuotannossa työskentelee noin 20 
henkilöä. Yhtiön itse tuottamiin 
ohjelmistoihin kuuluvat oma säh-
köinen taloushallinnon työkalu 
(Talenom Online), sekä sitä tukeva 
älypuhelinsovellus (Talenom App). 

Lisäksi yhtiö on rakentanut valmiita rajapintoja muihin 
taloushallinnon ohjelmistoihin (Talenom Linkki). 

Oman ohjelmistotuotannon tehtäviin kuuluu Talenomin 
asiakkaille tarjottavien taloushallinnon ohjelmistojen 
edelleen kehittäminen ja ylläpito. Oma ohjelmisto-
tuotanto vastaa myös yhtiön sisäisessä käytössä olevien 
ohjelmistojen sekä yhtiön oman palvelutuotannon pro-
sessien sekä sitä tukevien menetelmien suunnittelusta 
ja kehittämisestä. 

Talenomilla on erillinen myynti-
organisaatio, joka keskittyy uusien 
asiakkaiden hankintaan. Myynti- 
ja käyttöönottotoiminnoissa työs-
kentelee noin 50 henkilöä. Myyn-
tiorganisaatio kontaktoi ja tapaa 
potentiaalisia uusia asiakkaita 

kartoittaakseen tarpeen Talenomin palveluille. Kaikil-
le uusille asiakkaille osoitetaan käyttöönottokonsultti, 
jonka vastuulla on asiakkaan perehdyttäminen yhtiön 
palveluihin liiketoiminnan häiriintymättä. Käyttöönot-
toprosessit on tarkkaan määritelty yhtiön eri palveluille. 
Käyttöönottovaihe kestää 2-3 kuukautta, jonka jälkeen 
asiakas siirtyy asiakaspäällikön vastuulle, joka vastaa 
myös asiakkaille tehtävästä lisämyynnistä. 

ASIANTUNTIJA
PALVELUT

OHJELMISTO-
TUOTANTO

JA IT

MYYNTI JA 
PALVELUIDEN

KÄYTTÖÖNOTTO

OSTOLASKUTOSITTEIDEN JA PALKKALASKELMIEN KÄSITTELYAIKA YHTIÖN 
JÄRJESTELMÄSSÄ SEKÄ ALALLA KESKIMÄÄRIN

Ostolaskut Palkkalaskemat

Lähde: 

Taloushallintoliitto, TAL-

mittarit vuonna 2014 (alan 

yritysten mediaaniluvut)
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MIKSI ORGAANINEN KASVU?

Orgaaninen kasvu nähdään yritysostojen kautta ta-
pahtuvaa kasvua parempana vaihtoehtona seuraavista 
syistä.

Sopimukset: Orgaanisessa kasvussa sopimukset 
asiakkaiden kanssa tehdään Talenomin omalla mal-
lilla ja muita sopimuksia tehdään tarpeen mukaan. 
Yritysostoissa peritään kohteen vanha sopimuskanta.

Palvelumalli: Orgaanisessa kasvussa Talenomin 
yhdenmukainen toimintamalli saadaan suoraan jal-
kautettua. Yritysostot johtavat pirstaleiseen toimin-
tamalliin, jolloin tarvitaan integrointia.

IT: Orgaanisessa kasvussa päästään hyödyntämään 
suoraan Talenomin käytössä olevia järjestelmiä, kun 
taas yritysostojen kohteilla on käytössä omat järjes-
telmänsä. Yritysostoissa kohteiden IT-infrastruktuu-
ri on erikseen integroitava Talenomiin.

Henkilöstö: Orgaanisessa kasvussa rekrytoidaan 
henkilöstöä tarpeen mukaan – halutulla koulutuksel-
la, halutulle paikkakunnalle ja haluttuun tehtävään. 
Yritysostoissa peritään kohteen henkilöstö, joka ei 
välttämättä sovi Talenomin tarpeisiin.

Kokonaiskustannukset: Yhtiön johdon arvion 
mukaan orgaanisessa kasvussa asiakkuuden hankin-
nasta aiheutuu kustannuksia noin 70–85 % tulevasta 
vuosiliikevaihdosta. Johdon kokemuksen mukaan 
yritysostot ovat kalliimpi tapa kasvaa – tilitoimiston 
ostohinta on tyypillisesti noin 70–110 % liikevaih-
dosta, minkä lisäksi haltuunotosta ja integraatiosta 
aiheutuu lisäkustannuksia, jotka vastaavat tyypilli-
sesti noin 50–80 % kohteen liikevaihdosta.

Riskit: Orgaanisen kasvun riskit liittyvät lähinnä 
rekrytointeihin. Yritysostoihin liittyy merkittäviä 
asiakas- ja henkilöstövaihdosriskejä, koska asiakas- 
suhteet henkilöityvät usein vahvasti kirjanpitäjään.

Uusasiakashankinta sitoo kuitenkin pääomia. Käyt-
töönottokuluista sekä asiakkaan opetuskuluista johtuen 
asiakkaalta saatava kassavirta on tyypillisesti negatiivi-
nen asiakkuuden muutaman ensimmäisen kuukauden 
ajan. Kun palvelua tuotetaan normaalisti, asiakkuus 
alkaa tuottaa positiivista kassavirtaa. Käyttöönottokulut 
sekä asiakkaan opetuskulut huomioiden asiakkuuden 
takaisinmaksuaika on noin 6 kuukautta. Mikäli myös 
uusasiakashankintaan liittyvät myynnin kustannukset 
huomioidaan, asiakkuus maksaa itsensä takaisin noin 2 
vuoden kuluessa. Uusien asiakkaiden hankkiminen or-
gaanisesti vaatii siis merkittäviä alkupanostuksia, jotka 
sitovat pääomaa. Asiakkuudet ovat tyypillisesti pitkä-
kestoisia, mikä tekee kasvun mallista Talenomin kan-
nalta kannattavan.

TALENOMIN
LIIKETOIMINTASTRATEGIA

Talenomin liiketoimintastrategia Talenomin liiketoimintastrategia

Kassavirta
(€)

0

0 kk 6 kk 24 kk

Laskutus
Palveluntuotannon kustannukset
Kumulatiivinen kassavirta
Kumulatiivinen kassavirta ilman myynnin kustannuksia

Talenomin tavoitteena on orgaanisen kasvun jatkaminen sekä palvelu- 

tuotannon prosessien kehittäminen.

YKSITTÄISEN ASIAKKUUDEN KASSAVIRTA 
(HAVAINNOLLISTAVA)

Voimakas panostus uusasiakashankintaan. 

Talenomin viime vuosien toteutunut kasvu 
on perustunut aktiiviseen myyntitoimintaan, 

johon yhtiö aikoo panostaa myös jatkossa. Tavoitteena 
on rekrytoida lisää henkilöstöä sekä myyntiin että 
myynnin tukitoimintoihin. 

Edelläkävijyyden säilyttäminen palvelutar-

jonnassa. Yhtiö kehittää jatkuvasti palvelui-
densa laatua, selkeyttä ja kustannustehokkuut-

ta palvelujen digitalisoinnilla sekä ottamalla käyttöön 
uusia toimintatapoja.  

Lisämyynti nykyisille asiakkaille. Asiantunti-
japalveluiden osuus Talenomin liikevaihdosta 
vuonna 2014 oli noin 6 prosenttia, mitä pyritään 

kasvattamaan. Tilitoimistoasiakkailla  on lisääntyvissä 
määrin tarvetta erilaisille asiantuntijapalveluille, kuten 
yhtiölainsäädäntöön sekä sopimusjuridiikkaan liittyvät 
kysymykset tai sukupolvenvaihdosten sekä omistus- 
järjestelyjen suunnittelu ja toteuttaminen. Asiakaspääl-
liköt tunnistavat aktiivisesti asiakkaiden tarpeita asian-
tuntijapalveluille. Lisäksi Talenom seuraa jatkuvasti 
asiakkaiden muiden tarpeiden kehittymistä ja palvelu-
valikoimaan tehdään tarvittaessa lisäyksiä.  

Talenom pyrkii kehittämään ja tehostamaan sen palvelutuotannon prosesseja etenkin automaatioasteen nostamisella 
sekä läpimenoaikojen lyhentämisellä. Yhtiö pyrkii lisäksi sähköisen asioinnin määrän lisäämiseen sekä yhtiön järjestel-
mien käyttöönottoprosessien yksinkertaistamiseen ja helpottamiseen.

Uusien liiketoimintakonseptien käyttöönotto. 

Esimerkkinä uudesta liiketoimintakonseptista on 
franchising-mallin tuleva käyttöönotto, jonka on 

tarkoitus tapahtua vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla. 
Ensimmäiset sopimukset franchising-yrittäjien kanssa 
allekirjoitettiin keväällä 2015. Franchising-mallissa it-
senäiset yrittäjät toimivat Talenomin asiakkaiden asia-
kaspäällikkönä paikkakunnilla, joilla yhtiöllä ei ole omaa 
toimipistettä ja varsinainen palvelutuotanto tapahtuu 
Talenomin omissa palveluyksiköissä. 

Laajentuminen uusille maantieteellisille alueille. 

Talenom seuraa jatkuvasti uusien paikkakuntien 
potentiaalia ja suunnittelee laajentumista uusille 

paikkakunnille vuoden 2015 aikana joko omalla toimipis-
teellä tai franchising-mallilla. Yhtiö tutkii myös mahdol-
lisuuksia laajentaa toimintaansa ulkomaille.  

1.

2.

3.

4.

5.   

ORGAANISEN KASVUN JATKAMINEN

PALVELUTUOTANNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN
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Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto yhtiön tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja tunnusluvuista 
kalenterivuosilta 2014 ja 2013. Alla esitetyt tiedot perustuvat yhtiön tilintarkastettuihin taloudellisiin tietoihin kalen-
terivuosilta 2014 ja 2013, jotka on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Yhtiön taloudelliset tie-
dot edellä mainituilta jaksoilta on tilintarkastanut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on nimennyt KHT Tapio Raappanan 
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Yhtiön viralliset tilikaudet Esitteen kattamana ajanjaksona ovat olleet 1.9.2013–
31.12.2014 ja 1.9.2012–31.8.2013 ja kyseisiltä tilikausilta laaditut tilintarkastetut tilinpäätökset on laadittu Suomen kir-
janpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Yhtiön virallinen tilikausi on Esitteen päivämääränä kalenterivuosi aiemman 
1.9.–31.8. sijaan, minkä vuoksi tilinpäätökset on laadittu Esitettä varten uudelleen vertailtavuuden mahdollistamiseksi. 

TALOUDELLISIA TIETOJA

KONSERNIN TULOSLASKELMA FAS 1.1.–31.12. FAS 1.1.–31.12.

2014 2013

1000 EUROA (TILINTARKASTETTU) (TILINTARKASTETTU)

LIIKEVAIHTO 29 576 25 936

Liiketoiminnan muut tuotot 567 494

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ulkopuoliset palvelut -1 932 -1 310

Yhteensä -1 932 -1 310

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -13 387 -12 240

Henkilösivukulut

Eläkekulut -2 387 -2 324

Muut henkilösivukulut -413 -318

Yhteensä -16 187 -14 882

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -3 121 -2 944

Konserniliikearvon poisto -1 623 -1 020

Yhteensä -4 743 -3 964

Liiketoiminnan muut kulut -5 737 -5 986

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 1 544 287

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta 5 1

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 43 42

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -1 370 -1 075

Yhteensä -1 323 -1 032

VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 221 -744

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 221 -744

Tuloverot

Tilikauden verot -156 -208

Laskennalliset verot -35 -9

Yhteensä -191 -217

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 30 -961

Taloudellisia tietoja

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talenomin tavoitteena on jatkaa toimintamarkkinoi-
ta nopeampaa kasvua. Keskipitkällä aikavälillä yhtiö 
tavoittelee keskimäärin 15-20 prosentin vuotuista 
liikevaihdon kasvua ja keskimäärin 20 prosentin käyt-
tökatetasoa.

Taloudellisia tietoja

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Talenomin toimintamarkkinoiden keskipitkän aikavä-
lin kasvunäkymiä pidetään positiivisina. Yhtiön johto 
uskoo yhtiön onnistuvan edelleen kasvattamaan mark-
kinaosuuttaan toimintamarkkinoillaan. Talenomin 
taloudelliseen tulokseen vaikuttaa yhtiön strategian 
mukaiseen kasvuun varautuminen, mikä näkyy vuoden 
2015 puolella muun muassa uusien myyjien rekrytoin-
teina ja franchising-toiminnan aloittamisena. Tulevai-
suuden näkymiin kohdistuvat epävarmuudet liittyvät 
lähinnä makrotalouden tekijöihin.

VOITONJAKO

Talenomin hallitus on määrittänyt yhtiön osinko- 
politiikan, jonka mukaan yhtiö harjoittaa rahavirtoihin 
perustuvaa osinkopolitiikkaa, jonka mukainen tavoiteo-
sinko on noin 20–50 prosenttia osakekohtaisesta tulok-
sesta. Yhtiö kuitenkin arvioi vuosittain voitonjaon edel-
lytykset siten, ettei mahdollinen voitonjako vaaranna 
yhtiön strategiassa asetettuja kasvutavoitteita tai yhtiön 
muita taloudellisia tavoitteita.

PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN AKTIVOINNIT

Yhtiö on tilinpäätöksessään aktivoinut 31.8.2011 päättyneestä tilikaudesta alkaen tiettyjä suoraan uusasiakashankintaan 
(myyntiin, markkinointiin, palvelun käyttöönottoon ja muihin palvelun aloitustehtäviin) liittyviä kuluja, joita käsitellään 
investointeina. Tästä johtuen yhtiön käyttökate on suurempi kuin se olisi ilman aktivointeja. Aktivointeja tehdään vain 
erillisen myyntiorganisaation tekemästä myynnistä – asiakaspäälliköiden oman työnsä ohella tekemää myyntiä ei akti-
voida. Yhtiö on kasvuyhtiö ja toiminnan luonne on sen kaltaista, että uusasiakashankintaan liittyvien kulujen voidaan 
odottaa tuottavan tuloa useampana tilikautena. Yhtiö on vuonna 2014 aloittanut myös uusille paikkakunnille laajentumi-
seen (uuden toimiston perustamiseen) liittyvien kulujen aktivoinnin. Yhtiön perustaessa uuden toimipisteen, kaikki sii-
hen liittyvät kulut, kuten toimitilavuokrat ja palkat, jotka syntyvät ensimmäisten kuuden kuukauden aikana, aktivoidaan. 
Tältä ajalta ei aktivoida uusasiakashankinnan kuluja, eli uusien asiakassopimusten perusteella ei tehdä aktivointeja. Yhtiö 
aktivoi myös ohjelmistoihin liittyvän kehitystyön kuluja ja ulkoisten markkinointipalveluiden tuottajien kuluja brändi-
mainontaan liittyen. Näiden lisäksi tehdään muita tavanomaisia aktivointeja. Pitkävaikutteisten menojen aktivointeja on 
käsitelty tarkemmin Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä, erityisesti sen kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja talou-

dellinen asema – Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet – Pitkävaikutteisten menojen aktivoinnit”.
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KONSERNITASE FAS 1.1.–31.12. FAS 1.1.–31.12.

2014 2013

1000 EUROA (TILINTARKASTETTU) (TILINTARKASTETTU)

VASTAAVAA 

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 174 236

Liikearvo 88 268

Konserniliikearvo 18 420 20 037

Muut pitkävaikutteiset menot 7 204 3 833

Yhteensä 25 887 24 374

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet

Omistetut 0,3 4

Koneet ja kalusto 2 250 1 606

Muut aineelliset hyödykkeet 5 5

Yhteensä 2 256 1 615

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 240 240

Yhteensä 240 240

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 382 26 229

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 189 167

Yhteensä 189 167

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 3 589 2 756

Muut saamiset 12 17

Siirtosaamiset 626 642

Yhteensä 4 228 3 415

Rahat ja pankkisaamiset 1 588 905

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 6 004 4 487

VASTAAVAA YHTEENSÄ 34 386 30 716

KONSERNITASE FAS 1.1.–31.12. FAS 1.1.–31.12.

2014 2013

1000 EUROA (TILINTARKASTETTU) (TILINTARKASTETTU)

VASTATTAVAA 

Oma pääoma

Osakepääoma

Osakepääoma 3 3

Yhteensä 3 3

Muut rahastot

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3 034 2 998

Yhteensä 3 034 2 998

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 350 -1 393

Tilikauden voitto (tappio) 30 -961

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 716 646

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 25 381 23 572

Ostovelat 683 192

Muut velat 1 000 1 000

Yhteensä 27 064 24 764

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 150 150

Saadut ennakot 120 112

Ostovelat 1 248 1 001

Laskennalliset verovelat 38 3

Muut velat 1 258 1 302

Siirtovelat 3 792 2 736

Yhteensä 6 606 5 305

VIERAS PÄÄOMA 33 670 30 070

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 34 386 30 716

Taloudellisia tietojaTaloudellisia tietoja18 19



KONSERNIN TUNNUSLUVUT 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013

(TILINTARKASTAMATON) (TILINTARKASTAMATON)

Liikevaihto, 1 000 euroa* 29 576 25 936

Liikevaihdon kasvu, % 14,0 8,0

Käyttökate 6 287 4 252

Käyttökate liikevaihdosta, % 21,3 16,4

Käyttökate ennen kasvun kuluja** 8 525 6 674

Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % 28,8 25,7

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia*** 2 755 3 042

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia liikevaihdosta, % 9,3 11,7

Liikevoitto, 1 000 euroa*  1 544 287

Liikevoitto liikevaihdosta, % 5,2 1,1

Liikevoitto ennen konserniliikearvon poistoa 3 166 1 308

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 5,8 1,7

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa 26 023 24 580

Nettovelkaantumisaste, % 3 632 3 804

Omavaraisuusaste, % 2,1 2,1

Käyttöpääoma, 1 000 euroa -1 832 -1 170

Nettoinvestoinnit,**** 1 000 euroa 6 884 2 945

Tutkimus- ja tuotekehityskulut, 1 000 euroa 0 0

Tutkimus- ja tuotekehityskulut, liikevaihdosta, % 0 0

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA FAS 1.1.–31.12. FAS 1.1.–31.12.

2014 2013

1000 EUROA (TILINTARKASTETTU) (TILINTARKASTETTU)

LIIKETOIMINTA

Liikevoitto 1 544 287

Suunnitelman mukaiset poistot 4 743 3 964

Rahoitustuotot ja -kulut -860 -1 254

Verot 152 -580

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 5 579 2 417

Luovutusvoitot -36 -38

Luovutustappiot 4 14

LIIKETOIMINNAN TULORAHOITUS 5 547 2 393

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS:

Lyhytaikaisten saamisten lis. (-) / väh. (+) -1 097 -397

Pitkäaikaisten saamisten lis. (-) / väh. (+) -22 17

Lyhytaikaisten velkojen lis. (-) / väh. (+) 1 768 1 440

NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS 650 1 060

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 6 197 3 453

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA:

Yhtiöostot, liikearvot -6 -14 248

Atk- ja verkkopalvelu -2 112 -1 170

Muut pitkävaikutteiset menot -3 699 -1 636

Koneet ja kalusto -1 083 -471

Maa- ja vesialueet, liittymismaksut 4 0

Muut aineelliset hyödykkeet 0 0

Osakkeet 0 10

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -6 896 -17 515

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA -699 -14 062

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Osakepääoma 0 -98

Omien osakkeiden hankkiminen 0 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 9 071 17 508

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -7 742 -1 140

Osamaksuvelkojen lis. (+) / väh. (-) 316 -80

Osingonjako -300 -412

Maksullinen oman pääoman lisäys 36 2 089

Pääomalainojen lis. (+) / väh. (-) 0 -3 760

Konsernirahoituksen muutos 0 0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 382 14 107

RAHAVAROJEN MUUTOS LIS. (+) / VÄH. (-) 683 44

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA 905 861

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 1 588 905

* Tilintarkastettu 
** Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyviä myynnin ja käyttöönoton kuluja sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluja 
*** Tunnusluvussa ei ole huomioitu uusasiakashankintaan liittyvistä myynnin ja käyttöönoton kuluista sekä uusille paikkakunnille laajentumisen kuluista tehtyjä 
aktivointeja, vaan ne on käsitelty kuluina 
**** Nettoinvestoinnit vuonna 2013 ei sisällä Talenom Oy:n osakkeiden hankintaa
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RISKITEKIJÄT
Sijoitus Talenomiin sisältää riskejä, jotka liittyvät muun muassa yhtiön 
toimintaympäristöön, yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön taloudelliseen 
asemaan ja rahoitukseen. Sijoitusta harkitsevien tulee tutustua huolelli-
sesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen ja erityisesti kohtaan 
”Riskitekijät”. 

YHTIÖN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT 
RISKIT:

• Yhtiön liiketoiminta on altis taloudelliselle, yhteiskunnalliselle ja 
poliittiselle kehitykselle, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön lii-
ketoiminnan tulokseen

• Yhtiön toimiala on hajanainen ja sillä vallitsee kova kilpailu, mikä 
voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön toimintaan, mikäli yhtiö ei pysty 
vastaamaan kilpailijoiden hintoihin tai palvelun laatuun

YHTIÖN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT:

• Yhtiön IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tie-
toturvaloukkaukset tai muut tietoturvaloukkaukset voivat vahin-
goittaa yhtiön liiketoimintaa

• Vaikeudet IT-järjestelmien tai tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa 
ja päivittämisessä, näihin liittyvät puutteet, häiriöt tai viat voivat 
vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja ta-
loudelliseen asemaan 

• Yhtiö on riippuvainen sen yhteistyökumppaneiden tarjoamista 
palveluista ja yhtiölle saattaa aiheutua korvausvastuu sen yhteis-
työkumppaneiden tekemistä virheistä 

• Yhtiön brändi ja maine ovat tärkeitä kilpailuetuja, ja yhtiön mai-
neen vahingoittuminen voisivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön liike-
toimintaan 

• Yhtiöön kohdistuu asiakkaiden rahavarojen ja tietojen käsittelyyn 
liittyviä riskejä väärinkäytöksistä, virheistä ja tietoturvarikkomuk-
sista

• Yhtiö saattaa epäonnistua strategiansa laatimisessa tai toteuttami-
sessa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimintaan

• Yhtiö voi epäonnistua rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan 
avainhenkilöitä, mikä voi vaikuttaa haitallisesti yhtiön liiketoimin-
taan

• Lakot ja muut työtaistelutoimenpiteet voivat haitata yhtiön liike-
toimintaa 

• Yhtiön palveluiden ja tuotteiden kilpailukyky voi kärsiä, jos yhtiö ei 
onnistu jatkuvasti kehittämään uusia innovaatioita 

• Yhtiön epäonnistumisella sen liiketoimintaa koskevien teknologis-
ten muutosten nopeassa käyttöönotossa tai niihin investoimisessa 
voi olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan 

• Riippumattomuusvaatimusten ja eturistiriitasääntöjen asettamat 
rajoitukset voivat rajoittaa yhtiön mahdollisuutta tarjota palveluita 

• Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset sekä niiden muutokset voi-
vat aiheuttaa haasteita ja esteitä yhtiön liiketoiminnalle ja aiheut-
taa huomattavia lisäkustannuksia 

• Yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kaikkia yhtiön liiketoi-
mintaan liittyviä riskejä 

• Oikeudenkäynnit tai oikeusvaateet voivat vaikuttaa haitallisesti 
yhtiön liiketoimintaan tai aiheuttaa odottamattomia kustannuksia 

• Franchising yrittäjien toimintaan liittyy riski yrittäjien tuloksente-
kokyvystä sekä maineriski

YHTIÖN TALOUDELLISEEN ASEMAAN JA 
RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT RISKIT:

• Yhtiö ei välttämättä saa rahoitusta kilpailukykyisin ehdoin tai lain-
kaan

• Korkotason nousu saattaa nostaa yhtiön rahoituksen kustannuksia

• Yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaatavien kautta

• Raportoitu kannattavuus tai taloudellinen asema voi muuttua 
johtuen tulevista kirjanpitolainsäädännön muutoksista tai yhtiön 
mahdollisesta päätöksestä alkaa soveltaa IFRS-tilinpäätösstandar-
deja 

• Mikäli yhtiö ei kykene hallitsemaan maksuvalmiusriskejä, tämä 
voi vaikeuttaa entisestään yhtiön liiketoimien rahoitusta ja erään-
tyvien velkojen takaisinmaksua

• Mikäli yhtiö ei pysty täyttämään rahoitussopimuksiin sisältyviä 
kovenanttiehtoja, kyseisten kovenanttiehtojen rikkoutuminen voi 
johtaa myös muiden lainasopimusten eräännyttämiseen

• Yhtiön tulonodotuksissa tapahtuva merkittävä muutos voi johtaa 
taseeseen aktivoidun liikearvon ja muiden pitkävaikutteisten me-
nojen alaskirjaukseen

FIRST NORTHISSA LISTAUTUMISEEN, 
OSAKKEISIIN, JA LISTAUTUMISANTIIN 
LIITTYVIÄ RISKEJÄ:

• Listautumisannin toteutumisesta ei ole varmuutta eikä voida taata, 
että Yhtiön listautuminen First Northiin toteutuisi

• Yhtiö voi epäonnistua First North -yhtiöltä vaadittavien toiminto-
jen toteuttamisessa

• Listautumisannista ei välttämättä saada kerättyä varoja täysimää-
räisesti

• Merkintäsitoumuksen antaneen sijoittajan merkinnät eivät välttä-
mättä toteudu eikä sitä koske osakkeiden luovutusrajoitukset

• Yhtiön osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla, 
Yhtiön osakkeiden hinta saattaa heilahdella, aktiiviset ja likvidit 
markkinat eivät välttämättä kehity, ja mahdolliset sijoittajat voivat 
menettää huomattavan osan sijoituksestaan

• Yhtiön omistuksen keskittyneisyys voi vaikuttaa Yhtiön osakkei-
den markkinahintaan ja likviditeettiin; Yhtiön suurimmilla osak-
keenomistajilla voi olla merkittävä vaikutus Yhtiön hallintoon, ja 
Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien intressit voivat erota vä-
hemmistöosakkeenomistajien intresseistä

• Yhtiö ei välttämättä kykene jakamaan osinkoa tulevaisuudessa

• Sijoittajat eivät voi peruuttaa sijoituspäätöstään

• Tulevat osakeannit tai merkittävien osakemäärien myynnit saatta-
vat alentaa Tarjottavien Osakkeiden arvoa ja laimentaa osakkeen-
omistajien suhteellista omistusosuutta sekä osakkeisiin liittyvää 
äänioikeutta

• Hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijat eivät välttämättä kyke-
ne käyttämään äänioikeuttaan

• Ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä pysty käyttämään 
merkintäetuoikeuksiaan

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Liikevaihdon kasvu, % =
Liikevaihto - Edellisen vuoden liikevaihto

x 100
Edellisen vuoden liikevaihto

Käyttökate = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
 

Käyttökate liikevaihdosta, % =
Käyttökate

x 100
Liikevaihto

Käyttökate ennen kasvun kuluja = Käyttökate + uusasiakashankinnan ja uusille paikkakunnille laajentumisen kulut

Käyttökate ennen kasvun kuluja liikevaihdosta, % =
Käyttökate ennen kasvun kuluja

x 100
Liikevaihto

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia =
Käyttökate - uusasiakashankinnan ja uusille paikkakunnille laajentumisen 

kulujen aktivoinnit

Käyttökate ilman kasvun kulujen aktivointia liike-
vaihdosta, %

=
Käyttökate ennen kasvun kulujen aktivointia

x 100
Liikevaihto

Liikevoitto =
Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - materiaalit ja palvelut - 

henkilöstökulut - poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto, % =
Liikevoitto

x 100
Liikevaihto

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
Liikevoitto ennen veroja + korot ja muut rahoituskulut

x 100
Kokonaispääoma ja velat - korottomat velat

Korolliset nettovelat = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

x 100
Oma pääoma

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma

x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Käyttöpääoma =
Vaihto-omaisuus + korottomat lyhytaikaiset saamiset - koroton lyhytaikainen 

vieras pääoma

Nettoinvestoinnit =
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin oikeuksiin - 

käyttöomaisuuden myynti

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNISSA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Yhtiö aikoo käyttää Listautumisannissa saatavat varat ensisijaisesti yhtiön orgaanisen kasvun rahoittamiseen kasvustra-
tegiansa mukaisesti. Lisäksi yhtiö voi käyttää Listautumisannissa kerättäviä varoja sen lainojen vähentämiseen enintään 
määrällä, joka vastaa 50 prosenttia Listautumisannin nettotuotoista. Tämä sisältää noin 5,4 miljoonaa euroa, joka kui-
tataan Listautumisannissa Yhtiön vastattavina olevilla juniori- ja osakaslainoilla, mikäli Yhtiön eräiden nykyisten osak-
keenomistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti (Katso ”First North -listautumi-
sannin ehdot - Eräiden tahojen antamat sitoumukset Tarjottavien Osakkeiden merkintään”).  Annissa kerättävien varojen 
käyttöä on kuvattu tarkemmin Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen kohdassa “First North -listautumisannin tausta, 
syyt ja varojen käyttö.”
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Instituutioantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden merkintäsitoumus 
käsittää vähintään 20 000 Tarjottavaa Osaketta. Instituutioantiin osal-
listuvat sijoittajat antavat merkintäsitoumukset Pääjärjestäjältä / Mer-
kintäpaikalta saatavien tarkempien ohjeiden mukaisesti (Pääjärjestäjän 
puh. + 358 20 743 0280, Merkintäpaikan puh. +358 9 6134 6250). 

Saman sijoittajan yhtä useammat merkintäsitoumukset yhdistetään 
yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittuja 
enimmäismääriä. Saman sijoittajan Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa 
antamia merkintöjä ei yhdistetä.

Merkintäsitoumusta annettaessa on noudatettava kohdassa ”Ohjeita Si-
joittajille” esitettyjä menettelyohjeita sekä muita Merkintäpaikan mah-
dollisesti antamia tarkempia ohjeita.

TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MAKSU

Instituutioannissa ja Yleisöannissa Tarjottavista Osakkeista maksetaan 
Merkintähinta 7,36 euroa osakkeelta kerrottuna merkintäsitoumuk-
sen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä. Henkilöstöannissa 
maksetaan merkintähinta 6,62 euroa osakkeelta kerrottuna merkintäsi-
toumuksen mukaisella Tarjottavien Osakkeiden määrällä.

Yleisösijoittajat ja Henkilöstöantiin osallistuvat henkilöt maksavat mer-
kintäsitoumuksensa tarkoittamat Tarjottavat Osakkeet merkittäessä 
Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Instituutiosijoittajat maksavat merkintäsitoumuksensa tarkoittamat 
Tarjottavat Osakkeet 8.6.2015 mennessä Merkintäpaikan tai Pääjär-
jestäjän antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Pääjärjestäjällä 
on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus 
tarvittaessa vaatia merkintäsitoumuksen saadessaan tai ennen mer-
kintäsitoumuksen hyväksymistä merkintäsitoumuksen antajalta selvi-
tystä tämän kyvystä maksaa merkintäsitoumusta vastaavat Tarjottavat 
Osakkeet tai vaatia merkintäsitoumusta vastaavaa määrää suoritetta-
vaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin Merkintähinta kerrottuna 
merkintäsitoumuksen mukaisella osakemäärällä. Mahdolliset maksujen 
palautukset tapahtuvat arviolta seitsemän (7) pankkipäivän kuluessa. 
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

ERÄIDEN TAHOJEN ANTAMAT SITOUMUKSET 
TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautu-
misantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita 
vähintään 1 500 000 euron edestä. Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vas-
taavat noin 10,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 
2,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin 
jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle 
Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia 
Osakkeita vähintään 900 000 euron edestä. Osakkeet vastaavat noin 
6,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 1,7 prosenttia 
Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, 
että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan.

Yhteensä VISIO Allocatorin ja eQ Pohjoismaat Pienyhtiön sitoumukset 
vastaavat noin 16,0 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä 
noin 4,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisan-
nin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudes-
saan.

Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ete-
ra ovat kumpikin sitoutuneet merkitsemään 2 500 000 euron edestä 
Tarjottavia Osakkeita, kuitenkin siten ettei kummankaan tahon osuus 
Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen ylitä 17 prosenttia. 
Kyseiset tahot ovat ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden 
Merkintähinnat kuittaamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoi-
hin liittyviä pääoma- ja/tai korkosaatavia vastaan. Kyseiset Tarjottavat 
Osakkeet vastaavat yhteensä noin 33,2 prosenttia kaikista Tarjottavista 
Osakkeista sekä noin 9,4 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänis-
tä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merkitään 
kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintäsitoumukset hyväksy-
tään kokonaisuudessaan.

Harri, Markus ja Jaakko Tahkola ovat sitoutuneet merkitsemään yh-
teensä 422 500 euron edestä Tarjottavia Osakkeita. Kyseiset tahot ovat 
ilmoittaneet maksavansa Tarjottavien Osakkeiden Merkintähinnat kuit-
taamalla ne niillä Yhtiöltä olevia korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- 
ja/tai korkosaatavia vastaan. Harri ja Markus Tahkola antavat merkin-
täsitoumuksensa Henkilöstöannissa ja Jaakko Tahkola Yleisöannissa. 
Kyseiset Tarjottavat Osakkeet vastaavat yhteensä noin 3,1 prosenttia 
kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 0,9 prosenttia Yhtiön kaikis-
ta osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listau-
tumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja kyseisten tahojen merkintä-
sitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.

Kaikki edellä mainitut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä noin 
52,3 prosenttia kaikista Tarjottavista Osakkeista sekä noin 14,8 prosent-
tia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen olet-
taen, että Listautumisanti merkitään kokonaisuudessaan ja että Suomen 
Teollisuussijoitus Oy:n, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä 
Harri, Markus ja Jaakko Tahkolan merkintäsitoumukset hyväksytään 
täysimääräisesti.

MERKINTÄSITOUMUKSEN PERUUTTAMINEN

Listautumisannissa annettu merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi 
muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin Arvopaperi markkinalain edellyttä-
missä tilanteissa.

Arvopaperimarkkinalain edellyttämä peruuttamisoikeus

Mikäli Esitettä täydennetään tai oikaistaan olennaisen virheen tai 
puutteen taikka olennaisen uuden tiedon johdosta, joka käy ilmi Arvo-
paperimarkkinalain mukaisesti sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on 
hyväksynyt Esitteen ja ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, 
on sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osak-
keita ennen Esitteen täydentämistä tai oikaisua, oikeus Arvopaperi-
markkinalain mukaisesti peruuttaa sitoumuksensa vähintään kahden 
(2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Esitteen täydennys tai oikaisu on 
julkaistu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi se, että täyden-
nykseen tai oikaisuun johtanut virhe, puute tai olennainen uusi tieto on 
käynyt ilmi ennen Tarjottavien Osakkeiden toimittamista sijoittajille. 

Mahdollisen merkintäsitoumuksen peruutuksen tulee koskea kaikkia 
yksittäisen sijoittajan antamien merkintäsitoumusten kat ta maa osake-
määrää kokonaisuudessaan. Mikäli Esitettä täyden netään, siitä ilmoi-
tetaan yhtiö tiedotteella. Kyseisessä yhtiötiedotteessa ilmoitetaan myös 
sijoittajien merkintäsitoumuksen peruuttamis oikeu desta. Tarjouksen 
voimassaoloajan katsotaan päättyvän, kun Listautumis annin toteutta-
misesta ja allokaatiosta on päätetty, eli alustavasti 4.6.2015.

Menettely merkintäsitoumusta peruutettaessa

Merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti 
FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalveluun joko sähköpostitse 
(asiakaspalvelu@fim.com) tai FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspal-
velun puhelimitse (p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukaisesti. 
Mahdollinen merkintäsitoumuksen peruuttaminen koskee merkintäsi-
toumusta kokonai suudes saan. Peruuttamiseen oikeuttavan ajanjakson 
päätyttyä peruuttamisoikeutta ei enää ole. Mikäli merkintäsitou mus 
peruutetaan, merkintäpaikka palauttaa Tarjottavista Osakkeista makse-
tun määrän merkintäsitoumuksessa ilmoi te tulle pankkitilille. Varat pa-
lautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen 
(3) pankkipäivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoi-
tuksesta. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin mer-
kintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille 
raha laitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta 
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille 
ei makseta korkoa.

MERKINTÄSITOUMUKSEN HYVÄKSYMINEN JA 
TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN ALLOKAATIO

Yhtiön hallitus päättää arviolta 4.6.2015 Listautumisannissa tehtyjen 
merkintöjen hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden lopullisesta 
määrästä sekä niiden allokoimisesta sijoittajille. Yhtiön hallitus päättää 
lisäksi menettelystä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Hallituksella 
on oikeus hyväksyä tai hylätä merkinnät osittain tai kokonaan. 

FIRST NORTH -LISTAUTUMIS-
ANNIN EHDOT
YLEISKUVAUS

Talenom Oyj (”Yhtiö”) tarjoaa suunnatussa osakeannissa (”Listautu-
misanti”) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta (”Tarjottavat Osak-
keet”) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”), institu-
tionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”) 
sekä Yhtiön henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 1 226 471 Tarjottavaa 
Osaketta. Tarjottavien Osakkeiden määrä voi olla enemmän tai vähem-
män kuin tässä esitetty määrä. 

Yleisöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 613 236 
Tarjottavaa Osaketta tai, jos Yleisöannissa annettujen merkintäsi-
toumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Yleisöannissa an-
nettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien Osakkeiden koko-
naismäärä.

Henkilöstöannissa Tarjottavien Osakkeiden vähimmäismäärä on 105 
741 Tarjottavaa Osaketta tai, jos Henkilöstöannissa annettujen mer-
kintäsitoumusten kattama osakemäärä on tätä vähemmän, Henki-
löstöannissa annettujen merkintäsitoumusten kattama Tarjottavien 
Osakkeiden kokonaismäärä. Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita 
voivat merkitä Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöan-
nin merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt sekä Yhtiön 
hallituksen jäsenet. Yleisöannin ehdot soveltuvat myös Henkilöstöan-
tiin, ellei toisin nimenomaisesti todeta. Henkilöstöannissa Tarjottavien 
Osakkeiden merkintähintaan sovelletaan jäljempänä ehdoissa kuvattua 
alennusta.

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautumi-
santiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Instituutioannissa Tarjot-
tavia Osakkeita vähintään 1 500 000 euron edestä ja Erikoissijoitusra-
hasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin 
liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 
900 000 euron edestä.

Eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat antaneet sitoumuksen 
Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä Listautumisannissa siten, että 
Tarjottavien Osakkeiden merkintähinnat maksetaan kuittaamalla ne 
niiden Yhtiöltä olevia, korollisiin lainoihin liittyviä pääoma- ja/tai kor-
kosaatavia vastaan. 

LISTAUTUMISANTI 

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 24.4.2015 Yhtiön hallituk-
sen laskemaan liikkeeseen enintään 3 150 000 Yhtiön uutta tai hallussa 
olevaa osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiön hallitus päätti 
15.5.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla laskea liikkee-
seen enintään 2 044 119 uutta osaketta Listautumisannissa. 

Tarjottavat Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeu-
desta poiketen Yhtiön osakkeiden saattamiseksi monenkeskisen kau-
pankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörs-
si”) ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”First North”). 
Hyväksytystä Tarjottavan Osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu 
maksu merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Tämän johdosta Yhtiön osakepääoma ei nouse Listautumi-
sannin yhteydessä. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden 
lukumäärä voi nousta enintään 7 205 319 osakkeeseen. 

Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat Tarjottavat Osakkeet edus-
tavat noin 39,6 prosenttia Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta 
äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 28,4 prosenttia Listau-
tumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Listautumisannissa tarjotut 
Tarjottavat Osakkeet merkitään.

PÄÄJÄRJESTÄJÄ

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Summa Capital Oy (”Pääjärjes-
täjä”). Summa Capital Oy:n osoite on Bulevardi 6 A 9, 00120 Helsinki.

MERKINTÄAIKA

Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.5.2015 kello 10.00 ja päättyy 
viimeistään 3.6.2015 kello 16.30. 

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus Lis-
tautumisannin keskeyttämiseen. Listautumisantia ei voida keskeyttää 
pankkipäivän kuluessa eli kello 9.30–16.30 välillä. Listautumisanti voi-
daan keskeyttää aikai sintaan 27.5.2015 kello 16.30. Listautumisannin 
mahdollisesta keskeyttämisestä annetaan asiaa koskeva yhtiötiedote 
annin keskeyttämisen jälkeen.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Listautumisannin merkintäai-
kaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, 
josta ilmenee Listautumisannin merkintäajan uusi päättymis ajankohta. 
Listautumisannin merkintäaika päättyy kuitenkin viimeistään 16.6.2015 
kello 16.30. Listautumisannin merkintäajan pidentämistä koskeva yh-
tiötiedote annetaan viimeistään Listautumisannin merkintäajan yllä 
esitettynä arvioituna päättymispäivänä.

MERKINTÄHINTA

Kunkin Yleisöannissa ja Instituutioannissa Tarjottavan Osakkeen mer-
kintähinta (”Merkintähinta”) on 7,36 euroa ja Henkilöstöannissa kym-
menellä prosentilla alennettu merkintähinta 6,62 euroa.

Merkintähintaa määritel täessä on otettu huomioon muun muassa 
vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostus-
kertoimet sekä Yhtiön tulosodotukset. Merkintähinta vastaa Yhtiön hal-
lituksen käsitystä Tarjottavan Osakkeen arvosta.

MERKINTÄPAIKAT JA MERKINTÄSITOUMUKSEN 
ANTAMINEN

Listautumisannin merkintäpaikkana toimii FIM Sijoituspalvelut Oy 
(”Merkintäpaikka”). 

Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden kotipaikka on Suo-
messa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa. Yleisöan-
nin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 ja enintään 19 
999 Tarjottavaa Osaketta. Yleisöantiin osallistuvat sijoittajat antavat 
merkintäsitoumuksen Merkintäpaikan verkkopalvelussa osoitteessa 
www.fim.com/talenom. Erikseen sovittaessa Yleisöantiin osallistuva 
sijoittaja voi antaa sitoumuksen myös FIM Sijoituspalvelut Oy:n kont- 
toreissa FIM Sijoituspalvelut Oy:n asiakaspalvelun 
(asiakaspalvelu@fim.com, p. 09 6134 6250) antamien ohjeiden mukai-
sesti.

Henkilöstöannin merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 
Tarjottavaa Osaketta. Henkilöstöannissa Tarjottavia Osakkeita voi-
vat merkitä Yhtiön ja sen konsernin palveluksessa Henkilöstöannin 
merkintäaikana työ- tai toimisuhteessa olevat henkilöt sekä Yhtiön 
hallituksen jäsenet. Sijoittajille, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan 
Henkilöstöantiin, lähetetään merkintäohjeet erikseen. Henkilöstöantiin 
osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen sitoutuminen. 
Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallistuvat eivät myy 
tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään Yhtiön osakkeita 
Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuu-
den (6) kuukauden aikana.
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Yhtiö tiedottaa Listautumisannin tuloksesta yhtiötiedotteella arviolta 
4.6.2015. Lopulliset allokaatioperiaatteet ilmoitetaan yhtiötiedotteel-
la välittömästi merkintäajan päättymisen jälkeen, ja ne ovat saatavilla 
viimeistään seuraavana pankkipäivänä, arviolta 4.6.2015, merkintäpai-
koissa ja Internetissä osoitteessa www.talenom.fi. 

Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään Yleisöannissa annetut merkintä-
sitoumukset kokonaan 500 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja jaka-
maan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita merkintäsi-
toumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. 

Yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään Henkilöstöannissa annetut mer-
kintäsitoumukset kokonaan 7 553 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja 
jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta Tarjottavia Osakkeita mer-
kintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

VISIO Allocator Erikoissijoitusrahasto on antanut Yhtiölle Listautu-
misantiin liittyen merkintäsitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita 
vähintään 1 500 000 euron edestä ja Erikoissijoitusrahasto eQ Pohjois-
maat Pienyhtiö on antanut Yhtiölle Listautumisantiin liittyen merkintä-
sitoumuksen merkitä Tarjottavia Osakkeita vähintään 900 000 euron 
edestä. Kyseiset tahot asetetaan etusijalle Instituutioannissa allokoita-
essa Yhtiön liikkeeseen laskemia Tarjottavia Osakkeita. Näiden tahojen 
sitoumukset vastaavat yhteensä noin 16,0 prosenttia kaikista Tarjotta-
vista Osakkeista sekä noin 4,5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 
äänistä Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisanti merki-
tään kokonaisuudessaan. 

Kaikille Yleisöantiin ja Henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lä-
hetetään vahvistusilmoitukset merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja 
Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta arviolta 10.6.2015. Merkintäsi-
toumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumat-
ta sitova.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa sekä hylättyjen että leikattujen 
merkintöjen merkintähinta palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuk-
sessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta seitsemän (7) pankkipäivän 
kuluessa. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin mer-
kintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta 
viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettavalle mer-
kintähinnalle ei makseta korkoa.

OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN 
ARVO-OSUUSTILEILLE

Merkintäsitoumuksen antajalla on oltava arvo-osuustili suomalaisessa 
tai Suomessa toimivassa tilin hoitajassa ja hänen on ilmoitettava ar-
vo-osuustilinsä numero merkintäsitoumuksessaan. Listautumisannissa 
allokoidut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehnei-
den sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 10.6.2015. 

OMISTUS- JA OSAKASOIKEUDET

Tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osak-
keet ja ne tuottavat oikeuden osinkoon ja muihin varojenjakoon sekä 
muihin osakkeisiin liittyviin oikeuksiin Yhtiössä sen jälkeen, kun Tar-
jottavat Osakkeet on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yllä-
pitämään kaupparekisteriin arviolta 9.6.2015. Tarjottaviin Osakkeisiin 
liittyviä oikeuksia voi käyttää, kun osakkeet on kirjattu sijoittajan ar-
vo-osuustilille. 

Jokainen Yhtiön osake oikeuttaa yhteen ääneen Yhtiön yhtiökokoukses-
sa.

LUOVUTUSRAJOITUKSET (LOCK-UP)

Yhtiö ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, että Yhtiö ei tietyin poikkeuksin 
ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta laske 
liikkeeseen tai muutoin luovuta Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osak-
keiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuukauden 
aikana.

Yhtiön kaikki nykyiset osakkeenomistajat ja Pääjärjestäjä ovat sopineet, 
etteivät osakkeenomistajat ilman Pääjärjestäjän antamaa etukäteistä 
kirjallista suostumusta myy tai muutoin luovuta suoraan tai määräys-

valtayhteisöjensä kautta omistamiaan Yhtiön osakkeita Tarjottavien 
Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista seuraavan kuuden (6) kuu-
kauden aikana. Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu 
omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen on noin 71,6 
prosenttia olettaen että kaikki Listautumisannissa Tarjottavat Osakkeet 
merkitään täysimääräisesti ja että nykyisille osakkeenomistajille ei allo-
koida lisää Tarjottavia Osakkeita. Yhtiön nykyisten osakeomistajien yh-
teenlaskettu omistusosuus Yhtiön osakkeista Listautumisannin jälkeen 
on noin 81,8 prosenttia olettaen, että kaikki Listautumisannissa Tarjot-
tavat Osakkeet merkitään täysimääräisesti ja että nykyisten osakkeen-
omistajien etukäteen antamat merkintäsitoumukset hyväksytään täysi-
määräisesti (katso ”Eräiden tahojen antamat sitoumukset Tarjottavien 
Osakkeiden merkintään”).

Henkilöstöantiin osallistumisen edellytyksenä on luovutusrajoitukseen 
sitoutuminen. Luovutusrajoituksen mukaisesti Henkilöstöantiin osallis-
tuvat eivät myy tai muutoin luovuta Henkilöstöannissa merkitsemiään 
Yhtiön osakkeita Tarjottavien Osakkeiden arvo-osuustileille kirjaamista 
seuraavan kuuden (6) kuukauden aikana.

KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA

Yhtiö jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön osakkei-
den listaamiseksi Helsingin Pörssin ylläpitämälle monenkeskiselle First 
North Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan 
First Northissa arviolta 11.6.2015. Yhtiön osakkeiden kaupan käynti-
tunnus on TNOM ja ISIN-koodi FI4000153580. First North Nordic 
Rulebook -sääntöjen mukaisena Hyväksyttynä Neuvon an ta jana toimii 
Summa Capital Oy.

OIKEUS PERUUTTAA LISTAUTUMISANTI

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Listautumisanti koska tahansa 
ennen Listautumisannin toteut tamista muun muassa markkinatilanteen 
tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olen naisen 
muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa Listautumisan-
nin, maksettu merkin tähinta palautetaan merkitsijöille arviolta kolmen 
(3) pankkipäivän kuluttua hallituksen päätöksestä. Mikäli merkit sijän 
pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat 
varat maksetaan suoma laiselle pankkitilille rahalaitosten välisen mak-
suliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeis tään kaksi (2) pank-
kipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN TARJOAMINEN 
MUUALLA KUIN SUOMESSA

Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Listautumi-
santiin osallistumiselle. Lisätietoja Tarjottavien Osakkeiden tarjoamista 
koskevista rajoituksista on esitetty Finanssivalvonnan hyväksymän esit-
teen kohdassa ”Tärkeitä tietoja Esitteestä”.

Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä mikä tahansa Tarjottavien Osak-
keiden merkintä, jonka Yhtiön hallitus katsoo olevan lain, säännöksen 
tai määräyksen vastainen.

MUUT SEIKAT

Listautumisantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteis-
tä päättää Yhtiön hallitus.

SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT

Yhtiön viimeisin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto-
mus sekä muut Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat 
merkintäajan saatavilla Yhtiön toimipisteessä Nuottasaarentie 5, 90400 
Oulu.

SOVELLETTAVA LAKI

Listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Listautumisannista mah-
dollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuo-
mioistuimessa Suomessa.

OHJEITA SIJOITTAJALLE
YHTEISÖJEN MERKINNÄT

Listautumisantiin osallistuvien yhteisöjen on esitettävä 
Merkintäpaikassa asiakirjat, jotka osoittavat, että mer-
kintäsitoumuksen antaneella yhteisöllä ja sen puolesta 
toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä 
Tarjottavia Osakkeita ja toimia kyseisen yhteisön puo-
lesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden 
kauppa tai yhteisö on ottanut käyttöön Osakeyhtiölain 
mukaisen yleistoimialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi 
yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha kauppa-
rekisteriote. Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön 
toimialaan, eikä yhteisö ole ottanut käyttöön edellä tar-
koitettua yleistoimialaa, merkintäsitoumuksen antajan 
on toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhan 
kaupparekisteriotteen lisäksi ote Tarjottavien Osakkei-
den merkintää koskevasta yhteisön päättävän elimen 
kokouksen pöytäkirjasta.

Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla luonnollisella hen-
kilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön 
oikeus edustaa yhteisöä käy muutoin ilmi joko kauppa-
rekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokous-
pöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla henkilöllä on oltava 
mukanaan henkilöllisyystodistus. 

Mikäli valtakirjaa, yhteisön päättävän elimen kokous-
pöytäkirjan otetta tai muuta selvitystä ei ole toimitettu 
tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisinä Mer-
kintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat 
vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus hy-
lätä.

MERKINTÄ ASIAMIEHENÄ

Listautumisannissa merkintäsitoumuksen voi antaa 
myös asiamiehen kautta, jolloin asiamiehellä tulee olla 
valtuutus merkintäsitoumuksen antamiseen. Valtuute-
tun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamie-
hen tulee antaa täydelliset tiedot merkintäsitoumuksen 
antavasta henkilöstä ja itsestään sekä lisäksi vakuutus 
siitä, että asiamies on oikeutettu merkintäsitoumuksen 
antamiseen. 

Mikäli valtakirjaa tai muuta selvitystä ei ole lainkaan 
annettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisi-
nä Merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne 
ovat vääriä tai puutteellisia, voidaan merkintäsitoumus 
hylätä.

TOIMENPIDEMAKSUT

Sijoittajilta ei peritä merkintäsitoumuksen antamisesta 
eikä Tarjottavien Osakkeiden merkinnästä palkkioita tai 
maksuja. Tilinhoitajayhteisöt perivät palveluhinnaston-
sa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyk-
sen avaamisesta ja ylläpitämisestä.

VEROTUS

Tarjottavien Osakkeiden merkitsemistä harkitsevien 
sijoittajien verotukseen liittyviä asioita on esitetty Fi-
nanssivalvonnan hyväksymän esitteen kohdassa ”Vero-
tus Suomessa”.

TARKEMMAT OHJEET

Merkintäpaikalla on oikeus antaa tarkempia ohjeita. 
Yhtiön hallituksella on oikeus hylätä merkintäsitoumus 
osittain tai kokonaan, ellei merkintäsitoumusta ole an-
nettu Merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden 
mukaisesti.
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