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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT 
 

Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 
markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta 
sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. Tähän perustietoasiakirjaan 
sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä päivitetään tarvittaessa Osakeannin 
voimassaoloajan.  

 

PERUSTIEDOT 

Liikkeeseenlaskijan 
nimi 

Avant Wood Oy (Avant Wood tai Yhtiö).  

Tarjottava arvopa-
peri 

Yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 206 703 Yhtiön osaketta (Tarjottavat osakkeet).  

Kerättävien varojen 
määrä 

Osakeannissa kerätään enintään 1 566 809 EUR. 

Kerättävien varojen 
käyttötarkoitus 

Osakeannissa kerättävillä varoilla on tarkoitus kasvattaa Yhtiön käteisvaroja. Käteisvaroilla on 
tarkoitus laajentaa yhtiön tuotevalikoimaa uudella teollisen mittakaavan laiteyksiköllä. Lisäksi 
käteisvaroilla on tarkoitus edistää kaupallisia hankkeita ja mahdollistaa uuden laiteyksikön 
lanseeraaminen kohdemarkkinoilla. 

RISKIT 

Keskeiset riskit, 
jotka voivat 
toteutuessaan 
olennaisesti 
vaikuttaa 
liikkeeseenlaskijan 
toimintaan, 
taloudelliseen 
asemaan tai 
arvopaperin arvoon 

LISTAAMATTOMIIN OSAKKEISIN LIITTYVÄT ERITYISPIIRTEET 

Osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena 
Yhtiön Osake ei ole kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla monenkeskeisessä 
kaupankäynnissä. 

Listaamattomien yhtiöiden osakkeisiin sijoitettaessa sijoituksen tuoton suhde riskiin, sijoituksen 
kesto, sijoituskohteen jälkimarkkinakelpoisuus, sijoituskohteen liikkeeseenlaskijan 
tiedonantovelvoite ja sisäpiirisääntely voivat poiketa huomattavasti pörssikaupan ja muun 
julkisen kaupankäynnin piirissä olevista osakkeista ja muista sijoituskohteista. 

Sijoitushorisontti 
Sijoitukset julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden liikkeeseen laskemiin arvopapereihin ja 
muihin sijoituskohteisiin ovat tyypillisesti pitkäaikaisia.  

Likviditeettiriski 
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on yleensä pieni esimerkiksi pörssiosakkeisiin 
verrattuna ja näin ollen näihin sijoituskohteisiin sijoituksia tekevien sijoittajien joukko verrattain 
pieni. 

Osakkeen jälkimarkkinakaupankäynnissä osto- ja myyntitarjouksen välinen ero (spread) voi 
olla huomattavan suuri tai ostajaa tai myyjä ei löydy toivottuna ajankohtana lainkaan. 

OSAKKEISIIN JA OSAKEANTIIN LIITTYVÄT RISKITEKIJÄT 

Tulevaisuutta koskevat odotukset 
Viitaten tässä asiakirjassa esitettyihin Yhtiön tulevaa kehitystä koskeviin ennusteisiin ja 
oletuksiin, Sijoittajan tulee ottaa huomioon se, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta ja 
että vastaavasti tulevan kehityksen arviointiin liittyy aina useita merkittäviäkin 
epävarmuustekijöitä ja että ennusteiden toteutumiseen tai toteutumatta jäämiseen voivat 
vaikuttaa monet tekijät mukaan lukien sellaiset seikat, jotka ovat Yhtiön 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiön liiketoiminnan tulos, toiminnan taso, saavutukset 
saattavat poiketa merkittävästikin arvioidusta tulevaisuuden kehityksestä. 

Lisäksi Yhtiön liiketoimintaympäristö voi muuttua epäedullisesti ennusteiden 
laatimisajankohtana ennakoimattomalla tavalla. Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai sen 
taloudellinen asema voivat näin ollen poiketa huomattavastikin ennustetusta kehityksestä. 

Tuottoriski 
Osakkeen arvo voi muuttua huomattavastikin sijoitusaikana. Jos Osakkeen arvo ei kehity 
esimerkiksi Yhtiön liiketoiminnan keskeisten tavoitteiden jäädessä joltain osin tai 
olennaisestikin toteutumatta, sijoituksen tuotto voi jäädä pieneksi tai olla nolla. 

Osakkeen arvo tiettynä päivänä ei myöskään välttämättä kuvasta Osakkeen tuoton toteutunutta 
tai tulevaa kehitystä. 

Riski menettää sijoitettu pääoma kokonaan tai osittain 
Eri Yhtiön toimintaan liittyvät, tässä asiakirjassa tunnistetut ja mahdolliset tässä asiakirjassa 
tunnistamattomat riskitekijät sekä olosuhteet voivat johtaa Osakkeen arvon laskuun ja 
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osakesijoittamiseen liittyy näin ollen riski menettää osa tai koko sijoitettu pääoma. 

Osinkoihin liittyvä riski 
Ei ole takeita, että Yhtiö maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön Osakkeille. 

Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. 

Osingon maksu ja määrä riippuu muun muassa Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta, 
osakeyhtiölain säännöksistä, Yhtiön hallituksen harkinnasta, arvioiduista rahoitustarpeista ja 
Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä. 

Mahdollisten tulevien osakeantien ja myyntien negatiivinen vaikutus 
Tulevaisuudessa Yhtiö saattaa tarvita lisää rahoitusta ja siltä osin kuin rahoitusta kerätään 
oman pääoman ehtoisesti, saatetaan järjestää osakeanteja (tai laskea liikkeelle osakkeisiin 
oikeuttavia instrumentteja) joko osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta noudattaen tai 
suunnattuina osakeanteina osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Uudessa osakeannissa osakkeen hinnoittelu voi lisäksi poiketa aikaisemman osakeannin 
mukaisesta hinnoittelusta olennaisestikin. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan 
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa suunnattu osakeanti järjestämällä, mikäli siihen on 
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten esimerkiksi tarve vahvistaa Yhtiön 
pääomarakennetta. 

Myöhemmät osakeannit sekä optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskut, joihin 
osakkeenomistaja ei osallistu lainkaan tai vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan 
suhteellista omistusosuutta Yhtiössä. 

Yhtiö ei ole Osakeannin lisäksi päättänyt tämän asiakirjan julkaisuajankohtana muista 
osakeanneista tai arvopaperien liikkeeseenlaskuista. 

YHTIÖÖN JA SEN LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT 

Yhtiön varhaiseen kehitysvaiheeseen liittyvät riskit 
Yhtiö on perustettu 2016 ja Yhtiön kehitysvaiheesta johtuen sijoitukseen liittyy huomattavasti 
korkeammat riskit kuin toimintansa jo vakiinnuttaneelle tai vähintäänkin pidemmälle 
kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin. 

Yhtiön liiketoiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta kriittistä on jakelustrategian 
onnistuminen mukaan lukien valittujen jakelijoiden tuotemyynnin onnistuminen kyseisellä 
kohdemarkkinalla sekä tuotanto ja logistiikkaketjun toimivuus ja kustannustehokkuus valittujen 
alihankkijoiden kanssa. 

Onnistumiseen liittyviä tuotto-odotuksia vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman 
menettämisen mahdollisuus. 

Osakkeenomistajan tiedonsaanti 
Yhtiö on yksityinen osakeyhtiö, jolloin sillä ei ole arvopaperimarkkinalaista johtuvaa 
tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen. 

Osakkeenomistajilla on siten rajallinen tiedonsaantimahdollisuus Yhtiöstä ja sen arvoon 
vaikuttavista seikoista. 

Tuotantoon liittyvät riskit 
Tuotannon riskejä ovat tuotannon seisahtuminen tai viivästyminen, komponenttien saatavuus 
sekä muutokset toimintaympäristön vakaudessa. 

Yhtiön tuotteen myyntiin liittyvät riskit 
Keskeisiä tuotteen myyntiin liittyviä riskejä ovat kohdemaiden lainsäädäntöön ja 
materiaalivaatimuksiin liittyvät riskit (sertifioinnit), toimitusten viivästyminen, toimitusaikojen 
arviointi- virheet, toimitusvirheet ja erimielisyydet. 

Myös maksuviivästykset sekä väärä hinnoittelu ovat riskejä. 

Yhtiön toimialalla myyntiprosessit ovat pitkiä. 

Jakelijan vastatessa tuotteiden myynnistä ja huollosta, puutteellinen tiedonkulku 
loppuasiakkaiden ja yhtiön välillä saattaa johtaa esimerkiksi pitkittyneisiin 
reklamaatioprosesseihin. 

Myynnin tulos on riippuvainen jakelijan suorituksesta ja tahtotilasta. 

Yhtiön liiketoimintaan liittyy mittavia tuotto-odotuksia, mutta korkeita tuotto-odotuksia 
vastaavasti sijoitukseen liittyy merkittävä pääoman menettämisen mahdollisuus. 

Avainhenkilöiden menetys 
Kasvuyhtiölle tyypilliseen tapaan, on Yhtiö henkilöstömäärältään suhteellisen pieni ja Yhtiön 
avainhenkilöiden osaaminen ja kokemus ovat liiketoiminnan käynnistämisessä ja 
kehittämisessä Yhtiölle merkittäviä tekijöitä. 

Yhtiön avainhenkilöt ovat osallistuneet Yhtiön konseptin/tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen jo vuosien ajan ennen Yhtiön perustamista. 

Avainhenkilöt ovat Yhtiön arvion mukaan hyvin sitoutuneita Yhtiön menestyksen 
rakentamiseen. Avainhenkilöiden menetys on kuitenkin todellinen riski ja voi tapahtuessaan 
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vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin olennaisestikin. 

Yhteiskunnalliset riskit 
Yhtiön päämarkkina-alueilla Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa sijaitseviin talouksiin 
liittyy erilaisia Yhtiön tuotteiden tuotantoon sekä tuotteiden myyntiin ja sitä kautta Yhtiön 
tulokseen ja taloudelliseen asemaan mahdollisesti haitallisesti vaikuttavia poliittisia ja 
yhteiskunnallisia riskejä kuten esimerkiksi merkittävät muutokset paikallisessa 
lainsäädännössä, taloudellisessa suhdanteessa tai yhteiskunnallisissa olosuhteissa. 

IPR-riskit 
Yhtiö on pyrkinyt suojaamaan tuotevalikoimaansa liittyvät immateriaalioikeudet mutta Yhtiön 
toimintaan liittyy etenkin Aasian markkina-alueella immateriaalioikeuksien loukkaamista 
koskeva riski. 

IPR-riskit liittyvät riittämättömiin IPR-suojaukseen tuotemerkkien, mallien sekä tuotteiden 
uusien ominaisuuksien osalta (mahdolliset patentit tai mallisuojat). 

Erityisesti Aasiassa tuotteiden kopiointi on yleistä. Lisäksi riskinä on valvonnan riittämättömyys 
kohdemarkkinoiden suuruudesta johtuen sekä loukkauksiin puuttuminen liian myöhään. 

Myös tavaramerkki- ja verkkotunnuspiratismi muodostaa Aasiassa huomattavan riskin. 

Operatiiviset riskit 
Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin, 
väärinkäytösten mahdollisuuteen, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön 
osaamiseen. 

Operatiivinen riski voi ilmetä myös maineen tai luottamuksen heikkenemisenä tai menetyksenä. 

Oikeudelliset riskit 
Oikeudellinen riski on sopimusten toteutumatta jäämisestä, pätemättömyydestä, 
mitättömyydestä, moitteenvaraisuudesta tai dokumentoinnin puutteesta aiheutuva riski. 

Vastuuriskit 
Vastuuriskit ilmenevät yleensä vahingonkorvausta tai muuta vastaavaa hyvitystä sekä 
asianajokuluja koskevana vaatimuksena. 

Yhtiö ei ole tämän esitteen laatimisajankohtana osallisena missään oikeudenkäynnissä tai 
tuomioistuimen ulkopuolisessa riita-asiassa, jonka osalta Yhtiölle voitaisiin olettaa toteutuvan 
edellä kuvattu vastuuriski. 

TIEDOT LIIKKEESEENLASKIJASTA 

Toiminimi, 
kotipaikka ja 
hallinnollinen 
päätoimipaikka 

Yhtiön toiminimi on Avant Wood Oy. Yhtiön kotipaikka on Kuopio. 

Rekisteröintipäivä ja 
rekisteröimisvaltio 

Yhtiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 
(Kaupparekisteri) 17.11.2016. 

Oikeudellinen 
muoto ja sovel 
lettava laki 

Yhtiö on suomalainen osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti ja johon 
sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja johtory-
hmä 

Hallitus 
Nimi Asema Päätehtävät yhtiön ulkopuolella  
Heikki Sonninen Hall. pj Yrittäjä, hall. pj. Torrec Oy 
Juha Porrassalmi Jäsen Yritysjohtaja Pure Innovation, Kehitysjohtaja, Yrittäjä 
Samir Shah Jäsen 
Tero Niemelä Jäsen Toimitusjohtaja, Fast Beam Oy 

Toimitusjohtaja:  
Marko-Ville Savolainen 

  Yhtiön tilintarkastaja 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella oli tilintarkastusyhteisö Sixones Oy, 
Henry Fordin katu 5 H, 00150 Helsinki, päävastuullisena tilintarkastajanaan Sampo Salmi 

Konsernirakenne Avant Wood Oy ei ole osa konsernia. 

Suurimmat omistajat 
ja niiden omistus- ja 
ääniosuudet  

Yhtiöllä on 214 osakkeenomistajaa: 
Ritvanen Pekka  33,9 % 
Franck Mikael  15,3 % 
Finlandia Finance Oy  12,4 % 
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Vepsäläinen Jari  11,4 % 
Nextimber  8,0 % 
Nurmesniemi Mika  3,8 % 
Karuna Capital  3,0 % 
Muut 207 osakasta yhteensä 12,2% 

Yhtiöjärjestyksen 
mukainen toimiala 

Yhtiön päätoimialana on 28990 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus, ja 
tarkemmin puun, paperimassan, paperin, kartongin ja pahvin kuivauskoneiden ja -laitteiden 
valmistus 

Muut toimialat 02 Metsätalous ja puunkorjuu 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 33 
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 43 Erikoistunut rakennustoiminta 62 
Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 64 Rahoituspalvelut 68 Kiinteistöalan toiminta 
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut, tekninen testaus ja analysointi 72 Tieteellinen tutkimus ja 
kehittäminen 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 

Rekisteri, johon 
liikkeeseenlaskija on 
merkitty, yritys- ja 
yhteisötunnus ja 
rekisteriin merkityn 
toimipaikan 
yhteystiedot 

Yhtiö on rekisteröity Kaupparekisteriin y-tunnuksella 2790001-7.  

Yhtiön rekisteröity osoite on Leväsentie 23, 70780 Kuopio 

Paikat, joissa voi 
tutustua 
perustietoasiakirjas
sa mainittuihin 
asiakirjoihin 

Perustietoasiakirja ja asiakirjat, joihin tässä perustietoasiakirjassa viitataan, ovat saatavilla 
Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.avantwood.fi/ 

Merkittävät 
viimeaikaiset tapah-
tumat 

Avant Wood on kyennyt vuoden 2020 rahoituksella suunnittelemaan uuden sukupolven TMTM 
teknologiaa hyödyntävän laitteiston. Sen valmistus on aloitettu ja saatetaan loppuun syksyn 
2021 aikana. 

Kansainvälinen myynti on saatu hyvään vauhtiin, ja yhtiöllä on useita kansainvälisiä 
kumppanuus- ja myyntihankkeita käynnissä. 

Uusi hallitus aloitti toukokuussa 2021 

Liiketoiminnan 
kuvaus 

Avant Wood Oy on vuonna 2016 perustettu sen avainhenkilöiden sekä useiden ulkoisten 
sijoittajien omistama kotimainen osakeyhtiö. Avant Wood suunnittelee, valmistaa, myy ja 
markkinoi kehittämäänsä TMTM™️-teknologiaan perustuvia puun modifiointilaitteistoja puuta 
jalostavalle teollisuudelle maailmanlaajuisesti. 

TMTM™️ modifiointimenetelmän avulla voidaan tehdä melkein mistä tahansa puusta 
ikäkestoisuudeltaan lähes kestopuun veroista, ja yhtä kovaa kuin kovapuu, käyttämättä 
kuitenkaan höyryn lisäksi muita kemikaaleja. TMTM™️- menetelmä mahdollista puun 
ominaisuuksien modifioinnin monipuolisesti, asiakastarpeen mukaisesti. Se on siis hyvin 
ympäristöystävällinen teknologia, joka tukee kiertotaloutta. Avant Wood termomekaaniseen 
modifiointiin käytettävä laitteisto yhdistää suomalaista metsä-, koneenrakennus- ja 
prosessisäädön ohjelmointiosaamista. 

Menetelmä mahdollistaa myös sellaisten puulajien hyödyntämisen, jotka ovat aiemmin olleet 
hukkaa puuteollisuudelle ja päätyneet esimerkiksi hakkeeksi tai selluun, tai jääneet jopa 
mätänemään metsiin. 

Kehitystyö on tehty yhteistyössä suomalaisten yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä alan 
suuryritysten kanssa.  

TMTM™️ on globaalisti sovellettavissa oleva, skaalautuva menetelmä ja TMTM™️ on Avant 
Woodin rekisteröity tavaramerkki, jonka osaaminen ja tuoteoikeudet ovat yksinoikeudella yhtiön 
hallussa. 

Lisätiedot kerät-
tävien varojen käyt-
tötarkoituksesta  

Osakeannissa kerättävillä varoilla on tarkoitus kasvattaa Yhtiön käteisvaroja. Käteisvaroilla on 
tarkoitus jatkokehittää, suunnitella ja valmistaa uuden sukupolven TMTM-teknologiaan 
perustuva, puun termomekaaniseen modifiointiin käytettävä teollisen mittakaavan laiteyksikkö. 
Lisäksi käteisvaroilla on tarkoitus edistää kaupallisia hankkeita ja mahdollistaa laiteyksikön 
lanseeraaminen kohdemarkkinoilla. 

Taloudellisen 
tilanteen kuvaus 

Pandemia haittasi myyntiä huomattavasti vuonna 2020 eikä liikevaihtoa saatu toivotusti. 
Saamamme rahoituksen turvin yhtiön omavaraisuus oli kuitenkin erinomainen päättyneellä 
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31.12.2020 
päättyneeltä 
tilikaudelta 

tilikaudella. Yhtiön kulurakenne on tilanteeseen nähden järkevä. 

Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 14 574,35 euroa ja tilikauden tappio -287 724,82 euroa. 
Yhtiön omapääoma 31.12.2020 oli 496 168,02 euroa ja taseen loppusumma oli 595 008,43 
euroa. 

TIEDOT ARVOPAPERISTA JA OSAKEANNISTA 

Arvopaperiin 
liittyvät keskeiset 
oikeudet, 
velvollisuudet ja 
rajoitukset sekä 
ominaisuudet 

Osakemäärä 
Yhtiön osakkeiden lukumäärä ennen antia on 1 318 600 osaketta. 

Osakelajit 
Yhtiöllä ei ole erilajisia osakkeita. Kaikki nykyiset ja Osakeannilla tarjottavat Osakkeet tuottavat 
osakkeenomistajille yhtäläiset oikeudet. 

Yhtiökokoukset  
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaa yhtiön asioissa 
yhtiökokouksissa. 

Arvo-osuusjärjestelmä 
Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. 

Osakekirjat 
Osakkeista ei luovuteta osakekirjoja. Osakkeet kirjataan sähköiseen osakasluetteloon niiden 
tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin. 

Osakkeita koskevat luovutusrajoitukset 
Osakeannissa merkittäviin Osakkeisiin ei kohdistu luovutusrajoituksia, jolloin Osakkeet ovat 
vapaasti edelleen luovutettavissa. Yhtiön osakassopimuksen ehtojen mukaisesti 
yhtiöjärjestyksen lunastusehtoa ei sovelleta tässä Osakeannissa merkittyjen Osakkeiden 
osalta. Osakkeisiin ei näin ollen kohdistu lunastusoikeuksia eikä osakkeen hankinta edellytä 
Yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajien suostumusta. 

Kaupankäynti osakkeilla 
Yhtiön osake on listaamaton osake, jolloin Yhtiön osakkeita ei ole saatettu julkisen tai 
monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi pörssiin tai muulle markkinapaikalle. 

Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
Osakkeenomistajalla on oikeus omistuksensa mukaiseen osuuteen Yhtiön jakamasta voitosta 
ja muusta varojenjaosta. Osinkoa voidaan maksaa ja vapaata omaa pääomaa muutoin jakaa 
yhtiökokouksen vahvistettua Yhtiön tilinpäätöksen ja päätettyä osingon tai vapaan oman 
pääoman muun jakamisen määrästä Yhtiön hallituksen ehdotuksen perusteella.  

Osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon ja muut oikeudet Yhtiössä sen jälkeen, kun ne 
on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja 
muihin jako-osuuksiin mukaan lukien Yhtiön varojen jako Yhtiön purkautuessa. 

Tarjottavien 
osakkeiden 
kokonaismäärä sekä 
tiedot päätöksistä ja 
valtuuksista, joiden 
nojalla 
arvopapereita 
tarjotaan 

Avant Wood Oy tarjoaa suunnatulla maksullisella osakeannilla (”Osakeanti”) Yhtiön hallituksen 
hyväksymille sijoittajille merkittäväksi enintään 206 703 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita. 
Osakeantipäätös perustuu ylimääräisen yhtiökokouksen 2.7.2021 Yhtiön hallitukselle 
myöntämään osakeantivaltuutukseen. 

Merkintähinta Osakkeen merkintähinta on 7,58 euroa osakkeelta. 

Sijoittajalta veloitet-
tavat kulut 

Sijoittajalta ei peritä osakemerkinnästä merkintä- tai muuta palkkiota. 

Merkintä- ja mak-
suehdot 

Merkintäaika alkaa 23.8.2021 ja päättyy 31.12.2021. Hallitus voi päättää merkintäajan 
jatkamisesta 12 kuukaudella, jolloin merkintäaika päättyy viimeistään 31.12.2022. 

Vähimmäismerkintämäärä on 1000 osaketta.  

Osakkeet on maksettava viimeistään viidentenä (5.) pankkipäivänä merkintäsitoumuksen 
päiväyksestä lukien merkintäsitoumuksessa annetun maksuohjeen mukaisesti.  

Merkintöjen 
hyväksyminen ja 
arvopapereiden 
toimittaminen 
sijoittajille 

Yhtiön hallitus hyväksyy merkinnät yhdessä tai useammassa erässä.  

Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu 
osakeannin ehtojen tai Yhtiön antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa 
tilanteessa maksettu merkintähinta palautetaan sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta 
korkoa. 



6 

 

Merkintähinnan kir-
jaaminen ja Osa-
kasoikeudet 

Uusien Osakkeiden merkintähinnat kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Omistusoikeus Osakkeisiin mukaan lukien oikeus osinkoon ja yhtiön muuhun 
varojen jakoon sekä Osakkeiden tuottamat muut oikeudet Yhtiössä siirtyvät merkitsijälle, kun 
merkityt Osakkeet on maksettu ja rekisteröity kaupparekisteriin. 

Osakassopimus Vähemmistöosakassopimuksen ehdot 
Yhtiön osakkeenomistajiksi ostotoimeksiannon perusteella tulevat sijoittajat sitoutuvat 
osakkeen merkintäsitoumuksen allekirjoituksin seuraaviin vähemmistöosakassopimuksen 
(”Vähemmistöosakassopimus”) ehtoihin: 

Kukin Avant Wood Oy:n (”Yhtiö”) osakkeenomistaja tai osakekaupan perusteella 
osakkeenomistajaksi tuleva uusi osakkeenomistaja (”sijoittaja”) sitoutuu Osaketta koskevan 
merkintä-/ ostositoumuksen allekirjoituksin noudattamaan seuraavia 
Vähemmistöosakassopimuksen ehtoja. Ehtoja sovelletaan Yhtiön osakkeisiin mukaan lukien 
mahdolliset myöhemmät osakkeiden merkintään oikeuttavat optiot, vaihtovelkakirjalainat sekä 
muut mahdolliset instrumentit, joiden nojalla instrumentin haltijalla on oikeus myöhemmin 
merkitä Yhtiön osakkeita (”Osake”). Näitä ehtoja sovelletaan niin kauan kuin sijoittaja ja yksikin 
toinen osakkeenomistaja on Yhtiön osakkeenomistajana (tai osakeinstrumentin omistajana) 
ellei toisin erikseen myöhemmin sovita. Vähemmistö-osakassopimuksen ehtoja sovelletaan 
myös sijoittajan Osakkeiden myöhempien luovutuksensaajien osalta ja kukin sijoittaja sekä 
näiden myöhemmät luovutuksensaajat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että kukin Osakkeiden 
luovutuksensaaja hyväksyy kirjallisesti omalta osaltaan tämän Vähemmistöosakassopimuksen 
ehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Vähemmistöosakassopimuksen ehtojen soveltaminen 
lakkaa kaikissa tapauksissa olemasta voimassa, jos Yhtiön osakekannan enemmistä myydään, 
Yhtiö sulautuu tai Yhtiö listautuu. 

Myötämyyntivelvollisuus 
Jos vilpittömässä mielessä oleva kolmas osapuoli (”Kolmas Osapuoli”) tarjoutuu 
markkinaehtoisesti ostamaan Yhtiön koko osakekannan hintaan joka on vähintään sijoittajan 
tai sijoittajan Osakkeiden luovutuksen saajan Osakkeesta maksama hankinta-hinta lisättynä 
hankintahinnalle laskettavalla 7 % vuotuisella (brutto) tuotolla ja ne osakkeenomistajat, jotka 
omistavat enemmän kuin 50 % yhtiön osakkeista ja äänistä hyväksyvät tarjouksen, jokainen 
muu osakkeenomistaja on velvollinen tarjouksen hyväksymisestä kirjallisen tiedon saatuaan 
velvollinen myymään Osakkeensa Kolmannelle Osapuolelle samoilla ehdoilla kuin tarjouksen 
hyväksyneet osakkeenomistajat. Ellei toisin erikseen sovita, myötämyyntivelvollisuuden 
kohteena olevien Osakkeiden myynnin tulee tapahtua samalla maksuvälineellä ja samana 
päivänä kuin enemmistöosakkaiden Osakkeiden myynti. Ellei sijoittaja suostu myymään 
Osakkeitaan tämän kohdan mukaisesti, on enemmistöosakkailla oikeus nimetä haluamansa 
taho suorittamaan Osakkeiden luovutus sijoittajan puolesta tässä sovituilla ehdoilla ja 
tilittämään luovutuksesta saadut varat sijoittajalle. Yhtiön hallituksella on tämän jälkeen oikeus 
rekisteröidä luovutuksen tapahduttua uusi omistaja tai hänen määräämänsä taho osake- ja 
osakasluetteloon Osakkeiden omistajaksi. 

Myötämyyntioikeus 
Mikäli vähintään 50 % Yhtiön osakkeista ja äänistä omistavat osakkeenomistajat milloin 
tahansa neuvottelevat omistamiensa Yhtiön Osakkeiden myynnistä (muutoin kuin toimien 
yhdessä vähemmistöosakkaiden kanssa), ovat kyseiset osakkeenomistajat velvollisia 
huolehtimaan siitä, että myös muilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus myydä 
samanaikaisesti omistamansa Osakkeet samalla osakekohtaisella hinnalla ja muutoin samoilla 
ehdoilla kyseessä olevalle ostajalle tai ostajille. Ellei tämä ole mahdollista, on ostettavaksi 
tarjottu määrä jaettava Osapuolien kesken heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. 
Esitys tai ilmoitus myötämyyntioikeudesta on tehtävä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle, jonka tulee 
neljäntoista (14) päivän kuluessa saattaa se toisten osakkeenomistajien tietoon. Esityksen 
tulee sisältää tieto ostajasta sekä Osakkeista maksettavasta vastikkeesta. Osapuolen, joka 
haluaa käyttää myötämyyntioikeuttaan, tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle 
viidentoista (15) päivän kuluessa saatuaan tiedon myötämyyntioikeudesta. 

Asiakasvarojen
 hallinnointia 
koskevat tiedot 

Merkintämaksut otetaan vastaan liikkeeseenlaskijan pankkitilille. 

Osakkeiden vero-
kohtelu 

Varainsiirtovero 
Sijoittaja hankkii Osakkeen tekemällä osakemerkinnän Yhtiön osakeannissa. Tämä 
osakemerkintään perustuva saanto ei ole varainsiirtoverolaissa tarkoitettu luovutus, eli sijoittaja 
ei ole velvollinen suorittamaan varainsiirtoveroa osakemerkinnän tekemisen yhteydessä. 

Osakkeiden mahdollisen myöhemmän myynnin yhteydessä osakkeiden ostaja (elleivät kaupan 
osapuolet toisin sovi) on velvollinen maksamaan varainsiirtoveron, jonka suuruus on 1,6 % 
Osakkeen kauppahinnasta. 
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Osakkeen myyntivoiton verotus ja luovutustappio  
Myyntivoitto verotetaan luonnollisen henkilön osalta pääomatulona. Pääomatulojen 
veroprosentti on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %. Myyntivoiton 
tai -tappion määrä lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta. Myyntihinnasta voi 
vähentää voiton hankkimiskulut, esimerkiksi välityspalkkiot ja toimitusmaksut. 
Hankintahinnanhinnan ja voiton hankkimiskulujen sijaan myyntihinnasta voidaan vähentää niin 
sanottu hankintameno-olettama. Hankintameno-olettama on aina vähintään 20 % 
myyntihinnasta. Jos olet omistanut osakkeet yli 10 vuotta, myyntihinnasta voi vähentää 40 %. 
Hankintameno-olettaman lisäksi ei enää saa vähentää todellista ostohintaa ja kuluja, vaan 
hankintameno-olettama on vaihtoehto niiden vähentämiselle.  

Yrityksen tai muun yhteisön osalta osakkeiden myyntivoiton verokohtelu määräytyy yhteisön 
toimintaan sovellettavan verosääntelyn mukaan ja yhteisön osalta sijoituksen verokohteluun 
voi liittyä erityissääntelyä ja oikeusohjeita kuten esimerkiksi osakeyhtiön tai säätiön 
osakeluovutusten verovapautta koskevaa sääntelyä. Osakeyhtiön osalta luovutusvoitto 
verotetaan pääsääntöisesti yhteisöverokannan mukaan (20 %).  

Osinkojen verotus  
Listaamattomasta yhtiöstä luonnollisen henkilön saama osinko voidaan verottaa joko 
ansiotulona tai pääomatulona. Osa osingosta on verotonta. Osingon maksajana oleva yhtiö 
tekee osingoista 7,5 % ennakonpidätyksen, jos osinko on alle 150 000 euroa. Ylittävältä osalta 
ennakonpidätys on 28 %. Jaetusta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % 
verotonta tuloa 150 000 euroon saakka, jos jaettu osinko on enintään 8 % osakkeen 
matemaattisesta arvosta. 150 000 euron ylittävästä osasta 85 % on veronalaista pääomatuloa 
ja 15 % verotonta tuloa. Osakeyhtiön tai muun yhteisön osalta yhteisön listaamattomasta 
Suomeen rekisteröityneestä yhtiöstä saama osinko on pää-sääntöisesti verovapaata tuloa. Jos 
kyse on yhteisön sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, osingosta on veronalaista tuloa 75 
prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia.  

 


