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LISTAUTUMISESITE

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle
Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta
Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta
Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) tarjoaa yksityishenkilöiden ja
yhteisöjen (”Yleisösijoittaja”) sekä institutionaalisten sijoittajien (”Institutionaalinen Sijoittaja”) merkittäväksi maksullisessa
osakeannissa (”Osakeanti”) enintään 15.386.000 uutta A-sarjan osaketta (”Antiosakkeet”) merkintähintaan 0,65 euroa Antiosakkeelta
(”Merkintähinta”) tässä esitteessä (”Esite”) tarkemmin kuvatulla tavalla. Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 10.770.000
Antiosaketta Institutionaalisille Sijoittajille ja 4.616.000 Antiosaketta Yleisösijoittajille. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida
Antiosakkeita Institutionaalisille Sijoittajille ja Yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen. Yleisösijoittajille allokoitavien
Antiosakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 4.616.000 Antiosaketta, tai jos Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä
on tätä vähemmän, Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä.
Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 28.4.2014. Ennen Osakeantia Yhtiön mitkään osakkeet eivät ole olleet julkisen
tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään markkinapaikalla. Yhtiö jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle
(”Helsingin Pörssi”) koskien Yhtiön kaikkien A-sarjan osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla (”First North”) (”FN-listautuminen”). Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Access Partners Oy (”Hyväksytty Neuvonantaja”).
Osakeannissa merkittäväksi tarjottavien Antiosakkeiden merkintäaika alkaa 19.5.2014 klo 9.30 ja päättyy arviolta 30.5.2014 klo
16.30 (”Merkintäaika”). Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voida muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalaissa
edellytetyissä tilanteissa, jotka kuvataan jäljempänä tässä Esitteessä (katso ”Osakeannin ehdot – Merkintöjen peruuttaminen tietyissä
olosuhteissa”). Osakeannin tulos (mukaan lukien Osakeannissa annettavien Antiosakkeiden lopullinen määrä ja Antiosakkeiden
jakoperiaatteet) ilmoitetaan pörssitiedotteella Merkintäajan päättymisen ja Antiosakkeiden allokaation jälkeen, arviolta 30.5.2014.
Katso ohjeet Antiosakkeiden merkitsemiseksi jäljempänä kohdista ”Osakeannin ehdot” ja ”Ohjeita merkitsijöille”.
Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 5.6.2014. Kaupankäyntitunnus on
CLEAN ja ISIN-tunnus FI4000092523.
Antiosakkeisiin sijoittamiseen liittyy riskejä, katso tämän Esitteen kohta ”Riskitekijät”.
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Antiosakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa. Eräiden maiden säännökset
saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden
merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännöksen tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.
Tämän Esitteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Tämä Esite ei ole tarjous Antiosakkeiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä Antiosakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakeannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä Antiosakkeita tarjota yleisölle
Yhdysvalloissa.
First North on vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX -konserniin kuuluva pörssi. First North -yhtiöihin ei
sovelleta samoja sääntöjä kuin säännellyillä päämarkkinoilla. First North -yhtiöt noudattavat pienille kasvuyhtiöille sovellettuja,
vaatimustasoltaan alhaisempia sääntöjä. First North -yhtiöihin sijoittaminen saattaa sisältää suuremman riskin kuin päämarkkinoiden
yhtiöihin sijoittaminen. Kaikilla First North -markkinapaikan yhtiöillä on Hyväksytty Neuvonantaja, joka valvoo, että sääntöjä noudatetaan. Hyväksytty Neuvonantaja tekee arvioinnin kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvasta yhtiöstä. Pörssi hyväksyy hakemuksen
kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja

Osakeannin merkintäpaikka

ESITETTÄ KOSKEVIA TIETOJA
Tässä Esitteessä ”Yhtiö” ja ”Cleantech Invest” tarkoittavat Cleantech Invest Oyj:tä. Osakkuusyhtiöllä tarkoitetaan Yhtiön
nykyistä tai tulevaa osakkuusyhtiötä tai tytäryhtiötä ja liiketoimintakokonaisuudella samalla puhtaan teknologian osa-alueella
toimivista osakkuusyhtiöistä muodostuvaa kokonaisuutta.
Tämä Esite on laadittu noudattaen arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746), Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY)
N:o 809/2004 (liite III) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien
tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 486/2012 (liitteiden XXII ja XXV) ja arvopaperimarkkinalain 3-5 luvuissa tarkoitetusta esitteestä
annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1019/2012) säännöksiä sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja standardeja. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän Esitteen, mutta ei vastaa sen tietojen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan hyväksymispäätöksen diaarinumero on FIVA 24/02.05.04/2014.
Tämä Esite on julkinen asiakirja Suomessa. Cleantech Invest on laatinut Esitteen Osakeantia varten ja se korvaa First North sääntökirjan mukaisen yhtiöesitteen otettaessa Yhtiön A-sarjan osakkeet kaupankäynnin kohteeksi First North markkinapaikalla
(”FN-listautuminen”).
Tämä
Esite
on
saatavilla
Yhtiön
verkkosivustolta
osoitteesta
www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti arviolta 5.5.2014 alkaen. Lisäksi Esite on saatavilla painettuna versiona
Osakeannin merkintäpaikasta arviolta 19.5.2014 alkaen.
Esitteen yhteydessä oleva tiivistelmä, joka ei ole tyhjentävä, kuvaa tiivistetysti keskeisimmät Yhtiöön ja Antiosakkeisiin liittyvät tiedot. Sijoitusta harkitsevia kehotetaan tutustumaan koko Esitteeseen.
Sijoitusta harkitsevien tulee luottaa ainoastaan Esitteen sisältämiin tietoihin. Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään antamaan mitään
muita kuin Esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Tämän Esitteen luovuttaminen ei missään olosuhteissa merkitse sitä,
että sen sisältämät tiedot pitäisivät paikkaansa muulloin kuin Esitteen päivämääränä tai että Yhtiön liiketoiminnassa ei olisi
tapahtunut muutoksia Esitteen päivämäärän jälkeen. Mikäli tässä Esitteessä kuitenkin ilmenee ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä virhe tai puute tai olennainen uusi tieto, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Esitettä täydennetään arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tämän Esitteen sisältämät tiedot eivät ole Yhtiön vakuutus tai takuu tulevista tapahtumista, eikä niitä tule pitää sellaisina. Ellei toisin mainita, Yhtiöön tai sen toimialaan liittyvästä markkinakehityksestä esitetyt
arviot perustuvat Yhtiön johdon kohtuullisella tavalla varmistamiin arvioihin.
Yhtiö ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin Antiosakkeiden tarjoamiseksi muualla kuin Suomessa. Eräiden maiden säännökset saattavat asettaa rajoituksia Osakeantiin osallistumiselle. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden hylätä minkä tahansa Antiosakkeiden merkinnän, jonka Yhtiö tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännöksen tai määräyksen rikkomisen tai
rikkomuksen.
Antiosakkeita ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä Esitettä tai Antiosakkeisiin liittyviä muita asiakirjoja saa
levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä Esite
ei ole Antiosakkeiden myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö missään valtioissa, joissa tällainen tarjous tai
tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö edellyttää, että tämän Esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään
koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden
arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.
Tämän Esitteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa. Yhtiön osakkeita ei saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain
(U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota Antiosakkeita yleisölle Yhdysvalloissa.
Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään myöskään Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa,
Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai
hyväksi.
Esitteeseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riitaisuudet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
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TIIVISTELMÄ
Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä ”osatekijät”. Nämä osatekijät on numeroitu
jaksoittain A–E (A.1 – E.7).
Tämä tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät, jotka kyseessä olevasta arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta tulee esittää.
Osatekijöiden numerointi ei välttämättä ole juokseva, koska kaikkia osatekijöitä ei arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonteen vuoksi ole esitettävä tässä tiivistelmässä.
Vaikka arvopaperin tai liikkeeseenlaskijan luonne edellyttäisi jonkin osatekijän sisällyttämistä tiivistelmään, on mahdollista,
ettei kyseistä osatekijää koskevaa merkityksellistä tietoa ole lainkaan. Tällöin osatekijä kuvataan lyhyesti ja sen yhteydessä
mainitaan ”ei sovellu”.
Jakso A – Johdanto ja varoitukset
A.1

Varoitus

Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on
johdanto tässä Esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin, mukaan luettuna Cleantech Investin tilinpäätöstiedot ja tähän Esitteeseen sisältyvät taloudelliset tiedot. Sijoittajien tulee perustaa Antiosakkeita koskeva sijoituspäätöksensä Esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä Esitteessä. Mikäli Euroopan
talousalueella nostetaan tähän Esitteeseen sisältyviä tietoja koskeva kanne,
kantajana toimiva sijoittaja voi joutua ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa
vastaamaan Esitteen käännöskustannuksista sen jäsenvaltion lainsäädännön
mukaisesti, jossa kanne nostetaan. Siviilioikeudellista vastuuta sovelletaan
henkilöihin, jotka ovat laatineet tiivistelmän, sen käännös mukaan luettuna,
mutta vain, jos tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen suhteessa Esitteen muihin osiin tai jos siinä ei anneta yhdessä Esitteen
muiden osien kanssa keskeisiä tietoja sijoittajien auttamiseksi, kun he harkitsevat sijoittamista Antiosakkeisiin.

A.2

Suostumus arvopapereiden edelleenmyyntiin ja
lopulliseen
sijoittamiseen, tarjousaika ja suostumuksen ehdot

Ei sovellu.

Jakso B – Liikkeeseenlaskija
B.1

Virallinen nimi

Cleantech Invest Oyj, ruotsiksi Cleantech Invest Abp ja englanniksi Cleantech
Invest Plc.

B.2

Kotipaikka, oikeudellinen muoto, sovellettava
laki ja perustamismaa
Tämänhetkisen toiminnan luonne ja päätoimialat

Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on Suomen lain mukaisesti perustettu
julkinen osakeyhtiö.

B.3

Cleantech Invest on yksityinen vuonna 2005 perustettu puhtaaseen energiaan
ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö.
Yhtiöllä on suoria optio- ja/tai osakeomistuksia kahdessatoista (12) suomalaisessa ja yhdessä (1) ruotsalaisessa aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä.
Yhtiö kehittää aktiivisesti osakkuusyhtiöitään, jatkorahoittaa niitä sekä etsii
aktiivisesti uusia kohteita ja sijoittaa jatkossakin toimialansa lupaavimpiin
aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin pääsääntöisesti Suomessa ja
Ruotsissa sekä myös muualla Itämeren alueella.
Cleantech Investin liikeideana on kasvattaa omistaja-arvoa hankkimalla omistukseensa parhaita puhtaan teknologian alan aikaisen vaiheen yhtiöiden ja
kasvuyhtiöden osakkuuksia. Sijoitukset tehdään tukeutuen Yhtiön johdon
toimialatuntemukseen ja kokemukseen puhtaasta teknologiasta. Osakkuudet
voivat olla enemmistö tai vähemmistäosakkuuksia. Yhtiö pyrkii tällä tavalla
hankkimaan omistukseensa osakkuusyhtiöiden kautta muodostuvan liiketoi-
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mintakokonaisuuden, joka kattaa seuraavat nousevat puhtaan teknologian osaalueet:
1)
2)

Puhdas energia, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
a. Energian tuotanto
b. Energian siirto, laatu, varastointi ja energiatehokkuus
Luonnonvarojen tehokas käyttö, joka jakautuu seuraaviin osaalueisiin:
a. Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys
b. Puhdas vesi ja ilma

Osakkuusyhtiöistä muodostuvia liiketoimintakokonaisuuksia pyritään jatkossa
kehittämään siten, että niihin sisältyy liiketoiminnan kehitysvaiheen, skaalautuvuuden ja riskisyyden näkökulmasta erilaisia yrityksiä. Tällöin pidemmälle
kehittyneillä ja matalamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden ja korkeamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan räjähtävän kasvun ja arvonnousun
mahdollisuutta. Tällä strategialla Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuudesta pyritään muodostamaan kiinnostava sijoituskohde kasvavalle puhtaan
teknologian markkinalle, jonka riski on kohtuullisempi kuin yksittäisten yritysten riski.
Cleantech Invest on kehittynyt sijoitus- ja kehitysyhtiöksi, jonka liiketoiminnassa on elementtejä sekä teollisesta liiketoiminnasta että pääomasijoitustoiminnasta. Kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa jatkorahoittamalla valikoituja
nykyisiä osakkuusyhtiöitä sekä sijoituksilla uusiin yhtiöihin. Cleantech Invest
voi strategiansa mukaisesti olla osakkuusyhtiöissä joko vähemmistö- tai
enemmistöomistaja ja se voi, osakkuusyhtiöiden omistajayrittäjien ja Cleantech Investin yhdessä niin päättäessä, konsolidoida osakkuusyhtiöitään myös
100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoiminta-alueilla.
Mikäli Cleantech Investillä on tulevaisuudessa enemmistöomistettuja yhtiöitä,
se kehittää niitä teollisena omistajana ja yhtiöistä, joissa Cleantech Invest ei
pyri enemmistöomistajan asemaan tai joita se ei aio konsolidoida toisiin osakkuusyhtiöihin, Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing toiminnon tapaan. Osana kehitysyhtiötoimintaansa Yhtiö pyrkii strategisiin
yhteistyösuhteisiin sellaisten teollisten suuryritysten kanssa, jotka voivat auttaa
Cleantech Investin osakkuusyhtiöitä kasvamaan ja jotka hyötyvät yhteistyöstä
Cleantech Investin kanssa. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi energia- ja/tai
teollisuuspalveluyritykset. Suuryritysten kanssa harjoitettava yhteistyö puolestaa voi olla tuotekehitys-, jakelutie-, asiakkuus-, deal flow- tai muuta molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.
Kehitysyhtiönä Cleantech Invest käyttää aktiivisesti verkostoaan esimerkiksi
osakkuusyhtiöiden ratkaisujen esittelyssä teollisille toimijoille, mahdollisille
asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Cleantech Invest toimii konserninomaisesti osallistumalla aktiivisesti osakkuusyhtiöidensä operatiivisten
toimintojen ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja tarjoamalla osakkuusyhtiöilleen konsernipalveluja, kuten esimerkiksi hallinnon parhaita käytäntöjä ja
niiden kehittämistä ja ulkoistettujen palveluiden keskitettyä hankintaa.
Cleantech Investin johtoon kuuluvat henkilöt ovat cleantech-uransa aikana
keränneet yhteensä noin 180 miljoonaa euroa rahoitusta cleantech-yrityksiin,
tehneet cleantech-sijoituksista irtautumisia erinomaisilla tuottokertoimilla sekä
avustaneet Suomen suurimpia instituutiosijoittajia yhteensä yli 100 miljoonan
euron sijoituksissa cleantech-alueella. Asiakkaina on ollut mm. Valtion eläkerahasto, Sitra ja Fortum. Tämän lisäksi Cleantech Invest on toiminut neuvonantajana erään rahastoyhtiön listattuihin clean energy -yhtiöihin keskittyvässä
sijoitusrahastossa. Cleantech Invest on myös tehnyt toimeksiannosta useita
cleantech- ja rahoitusalaan liittyviä selvityksiä ja konsultointitoimeksiantoja.
Näitä neuvonanto- ja muita toimeksiantoja ei kuitenkaan ole tehty enää vuoden
2011 jälkeen. Cleantech Investin tiimin kokemusta hyödynnetään mm. kokeneiden avainhenkilöiden rekrytoinnissa osakkuusyhtiöihin sekä jatkorahoituksen varmistamisessa.
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Cleantech Invest on valittu työ- ja elinkeinoministeriön perustaman Vigoohjelman yrityskiihdyttämöksi, jonka ansiosta Yhtiön osakkuusyhtiöillä on
mahdollisuus saada lisää yksityisiä toimijoita kehittämään yrityksiä ja saada
enintään miljoona euroa valtionavustusta nopeutetulla käsittelyllä ja aikaisessa
kasvuvaiheessa Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen (”NIYrahoitus”) muodossa Vigo-ohjelman linjausten mukaisesti. Tekesin NIYrahoitus on tarkoitettu nuorille innovatiivisille yrityksille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. NIY-rahoitusta voivat saada yritykset, jotka on
rekisteröity kaupparekisteriin enintään kuusi (6) vuotta ennen rahoituksen
myöntämistä, joiden henkilömäärä on alle 50 ja joiden vuosiliikevaihto tai
taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Yrityksen tulee lisäksi
toimia itsenäisesti ja panostaa merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoitus ei ole tarkoitettu tutkimukseen
ja kehittämiseen. NIY-rahoitusta saavat yritykset voivat kuitenkin NIYrahoituksen lisäksi samanaikaisesti saada Tekesin T&K-rahoitusta. Tekesrahoituksen ehdot ovat Vigo-ohjelman piirissa oleville yrityksille samat kuin
muille yrityksille.
B.4a

Merkittävät viimeaikaiset suuntaukset, jotka
vaikuttavat liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialaan

Cleantech Invest keskittyy liiketoimintastrategiansa mukaisesti nykyisten ja
mahdollisten uusien liiketoimintakokonaisuuksiensa kehittämiseen. Aikaisen
vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden rahoitusvaje Pohjoismaissa on avannut
runsaasti mahdollisuuksia tehdä uusia sijoituksia puhtaan teknologian alueella
ja kilpailu rahoituskierroksilla on vähäistä. Vallitseva rahoitusvaje luo hyvän
perustan Cleantech Investin toiminnan laajentamiselle. Yritystarjonta mahdollistaa sekä nykyisten liiketoimintakokonaisuuksien kasvattamisen uusilla sijoituksilla että sijoitusten tekemisen uusilla liiketoiminta-alueilla toimiviin yhtiöihin.
Cleantech Invest on täsmentänyt strategiaansa ja perustaa Yhtiön arvon kasvattamisen jatkossa entistä voimakkaammin osakkuusyhtiöidensä arvon kasvattamiseen. Yhtiön hallitus on loppuvuodesta 2012 linjannut, että Yhtiö pyrkii
pääsääntöisesti mieluummin lisäämään omistustaan osakkuusyhtiöissä kuin
laskuttamaan niiltä Vigo-ohjelman linjausten mukaista kuukausittaista palkkiolaskutusta. Yhtiö uskoo saavansa näin kasvatettua osakkuusyhtiöidensä
arvoa entistä nopeammin.
Yhtiön toimintaan liittyviä merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat osakkuusyhtiöiden mahdollinen onnistuminen tai epäonnistuminen omassa liiketoiminnassaan sekä globaalin taloudellisen tilanteen tuoma epävarmuus. Yhtiön nykyiset osakkuusyhtiöt ovat aikaisen vaiheen yhtiöitä ja kasvuyhtiöitä,
joille ominaista on korkea riski ja mahdollisuus voimakkaasta arvonnoususta.
Osakkuusyhtiöiden saattaminen kannattavaksi vaatii useimmiten myynnin
merkittävää kasvua. Myynnin viivästyessä osakkuusyhtiöt tarvitsevat lisää
rahoitusta päästäkseen kannattaviksi. Mikäli yksittäisen osakkuusyhtiön kasvuja kannattavuusnäkymät eivät ole riittävän hyvät, Cleantech Investin ei kannata jatkaa sen rahoitusta vaan alaskirjata tehdyt sijoitukset. Toisaalta mikäli
osakkuusyhtiö kasvaa nopeasti ja pääsee kannattavaksi, yksittäisen osakkuusyhtiön arvonnousu saattaa vaikuttaa Cleantech Investin arvoon voimakkaan
positiivisesti.
Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä. Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta, Yhtiöllä ei ole
taloudellisia resursseja liiketoimintansa harjoittamista varten FN-listautumista
seuraavan kahdentoista kuukauden ajalle. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Yhtiö
ei toteuta myöskään FN-listautumista Osakeannin yhteydessä. Koska Yhtiön
nykyiset osakkuusyhtiöt ovat toimintansa alkuvaiheessa ja koska Yhtiön toiminnan kääntyminen voitolliseksi riippuu täysin osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kehittymisestä, osakkuusyhtiöiden tulevasta osingonmaksukyvystä
sekä mahdollisista irtautumisista, ei Yhtiö pysty Esitteen päivämääränä arvioimaan milloin sen toiminta tulee olemaan voitollista. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen saakka hankkimalla uutta oman ja/tai vieraan
pääoman ehtoista rahoitusta.
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B.5

Konsernirakenne

Ei sovellu. Yhtiö ei kuulu konserniin.

B.6

Suurimmat
omistajat

Yhtiön suurimat osakkeenomistajat Esitteen päivämääränä ovat seuraavat:

osakkeen-

Omistaja
Prila Oy1
Timo Linnainmaa
Tarja Teppo
Flaxi Ky Kb2
Thorkel
Investments Oy
Muut
osakkeenomistajat
Yhteensä

Omistus Kosakkeita
1.451.323
1.274.359
1.274.359
629.550
569.109

Omistus Bosakkeita
-

% kaikista
osakkeista
12,18
10,70
10,70
5,29
4,78

%
äänistä
24,81
21,78
21,78
10,76
9,73

651.300

6.060.784

56,35

11,13

5.850.000

6.060.784

100,00

100,00

1 Hallituksen puheenjohtaja Lassi Noposen määräysvaltayhteisö.
2 Toimitusjohtaja Feodor Aminoffin määräysvaltayhteisö.
Mikäli Osakeanti ja FN-listautuminen toteutuvat, Yhtiön hallitus tulee Osakeannin merkintöjen hyväksymisen yhteydessä päättämään Yhtiön nykyisten Bsarjan osakkeiden muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi. Mikäli Yhtiön B-sarjan
osakkeet olisivat olleet muunnettuina A-sarjan osakkeiksi Esitteen päivämääränä, suurimmat osakkeenomistajat olisivat olleet seuraavat:
Omistaja
Prila Oy1
Timo Linnainmaa
Tarja Teppo
Flaxi Ky Kb2
Thorkel
Investments Oy
Muut
osakkeenomistajat
Yhteensä

Omistus Kosakkeita
1.451.323
1.274.359
1.274.359
629.550
569.109

Omistus Aosakkeita
-

% kaikista
osakkeista
12,18
10,70
10,70
5,29
4,78

%
äänistä
23,59
20,71
20,71
10,23
9,25

651.300

6.060.784

56,35

15,51

5.850.000

6.060.784

100,00

100,00

1 Hallituksen puheenjohtaja Lassi Noposen määräysvaltayhteisö.
2 Toimitusjohtaja Feodor Aminoffin määräysvaltayhteisö.
Lisäksi Lassi Noposella on 733.181, Timo Linnainmaalla 610.984, Tarja Tepolla 610.984 ja Feodor Aminoffilla 488.787 optio-oikeutta, jotka kukin oikeuttavat merkitsemään yhden Yhtiön uuden K-sarjan osakkeen 0,0001 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla osakkeiden merkintäajan alettua kyseisillä
optio-oikeuksilla.

B.7

Erilaiset äänioikeudet

Jokainen Yhtiön K-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen
A-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole
äänioikeutta eikä B-osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin.

Määräysvalta

Ei sovellu. Siltä osin kuin Yhtiö on tietoinen, se ei ole suoraan tai välillisesti
kenenkään omistuksessa tai määräysvallassa.

Valikoidut historialliset
keskeiset
taloudelliset
tiedot

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta ja Yhtiön hallituksen
hyväksymä tilintarkastamaton rahoituslaskelma 31.12.2012 päättyneeltä tili-
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kaudelta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Tässä esitettäviä
tietoja on luettava yhdessä kohtien ”Taloudellisten tietojen esittäminen”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä tähän Esitteeseen viittaamalla
sisältyvien Cleantech Investin tilinpäätösten kanssa.
TULOSLASKELMA
(€)

1.1–31.12
2013

1.1–31.12
2012
FAS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

58.826
-

409.500
38.428

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketulos

-11.245
-445.199
-27.283
-204.643
-629.545

-32.449
-254.250
-2.885
-116.050
42.294

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tulos ennen satunnaisia eriä

2.924
-339.904
-966.526

77
-5.099
37.271

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-966.526

37.271

Tuloverot
Tilikauden tulos

-966.526

37.271

11.910.784
14.354.720

1.000
1.000

-0,08
-0,07

37,27
37,27

Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä (laimennettu)
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos (laimennettu)

Yhtiöllä on Esitteen päivämääränä 11.910.784 osaketta, joista 5.850.000 on K-sarjan osakkeita ja 6.060.784 B-sarjan osakkeita. Optio-oikeuksilla laimennettu osakemäärä on Esitten päivämääränä 14.354.720 osaketta, joista 8.293.936 on Ksarjan osakkeita ja 6.060.784 B-sarjan osakkeita.
TASE
(€)
31.12.2013

31.12.2012
FAS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

160.153
11.725
2.091.399
2.263.277

13.800
13.800

341.621
15.569
12.887
541.662
911.738

28.783
124.054
33.315
186.153

3.175.016

199.953

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siiirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
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Vastattavaa
Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

8.000
4.087.985
-7.997
-966.526
3.121.462

8.000
-45.268
37.271
3

Vieras pääoma, lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

9.667
9.377
34.510
53.554

75.000
1.792
115.087
8.070
199.950

3.175.016

199.953

Vastattavaa yhteensä

RAHOITUSLASKELMA
(€)
31.12.2013
(tilintarkastettu)

31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)

Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Poistot ja arvonalentumiset
Välittömät verot
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+)
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta

-966.526
27.283
-217.238
-71.396
-1.227.877

37.271
2.884
-60.138
78.712
58.729

Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)
Investoinnit muihin sijoituksiin ja luovutusvoitot
Investointien rahavirta

-185.361
-1.590.656
-1.776.017

-

3.587.241
-75.000
3.512.241

25.000
-75.000
-50.000

508.347
33.315
541.662

8.729
24.586
33.315

Rahoitus
Maksullinen osakeanti
Talletukset, lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)
Osingot ja muu voitonjako
Pakolliset varaukset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa

B.8
B.9
B.10

Valikoidut keskeiset pro
forma
-taloudelliset
tiedot
Tulosennuste

Ei sovellu. Tähän Esitteeseen ei ole sisällytetty pro forma -taloudellisia tietoja.

Historiallisia taloudellisia tietoja koskevassa
tilintarkastuskertomuk-

Ei sovellu.

Ei sovellu. Tähän Esitteeseen ei ole sisällytetty tulosennustetta tai arvioita.
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sessa esitetyt muistutukset
B.11

Käyttöpääoma

Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei
tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa
rahoitusta ja/tai suorita kustannussäästöjä, Yhtiön arvion mukaan nykyinen
käyttöpääoma riittää elokuun 2014 loppuun asti. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tai kustannussäästön tarve on
noin 0,5 miljoonaa euroa tulevan 12 kuukauden aikana. Yhtiön johto on luottavainen, että se pystyy kuluja leikkaamalla kattamaan seuraavan 12 kuukauden käyttöpääoman tarpeen.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeantia toteuteta, tulee syntynyt vaje kattaa leikkaamalla kuluja ja/tai lisärahoituksella. Mahdollinen kulujen leikkaaminen
suunnitellaan voitavan suorittaa Yhtiön henkilöstökuluja, vuokrakuluja ja
muita kuluja karsimalla ja lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i)
käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii)
Yhtiön osakkuusyhtiöiden omistusten myynnistä saaduilla varoilla tai (iii)
edellä mainittujen keinojen yhdistelmällä. Yhtiö voi lisäksi pidättäytyä uusista
sijoituksista.
Mikäli Yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta, Yhtiö ei pysty suorittamaan
uusia sijoituksia, jatkorahoittamaan nykyisiä osakkuusyhtiöitään eikä maksamaan palkkaa avainhenkilöilleen.

Jakso C – Arvopaperit
C.1

Tarjottavien arvopaperien tyyppi ja laji

Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi Yhtiön A-sarjan osakkeita. Antiosakkeiden ISIN-tunnus on FI4000092523 ja kaupankäyntitunnus CLEAN.

C.2

Arvopapereiden liikkeeseenlaskun valuutta

Euro.

C.3

Liikkeeseenlaskettujen
osakkeiden lukumäärä/
osakekohtainen nimellisarvo

Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 80.000 euroa ja Yhtiön osakkeiden
määrä oli yhteensä 11.910.784, joista 5.850.000 on K-sarjan osakkeita ja
6.060.784 B-sarjan osakkeita. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

C.4

Arvopapereihin liittyvät
oikeudet

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä voi olla K-sarjan osakkeita, Asarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Jokainen K-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä
jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.
Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla
pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi. Osake, joka kuuluu A-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa B-sarjan osakkeeksi. Osake, joka kuuluu B-sarjaan, voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä
muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Muuttamiset tapahtuvat muuntosuhteella 1:1.
Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön A-sarjan osakkeille
kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

C.5

Arvopapereiden vapaata
luovutettavuutta koskevat rajoitukset

Ei sovellu. Antiosakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

7

C.6

Kaupankäunnin
teeksi ottaminen

koh-

C.7

Osingonjakopolitiikka

Yhtiö tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille A-sarjan
osakkeiden listaamiseksi First Northiin kaupankäyntitunnuksella CLEAN.
Osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 5.6.2014.
Cleantech Investin mahdolliset tulevat voitot muodostuvat mahdollisista osakkuusyhtiöiden tai niiden liiketoimintojen myyntivoitoista ja mahdollisista
osakkuusyhtiöiden Yhtiölle maksamista osingoista. Yhtiön tulevaisuudessa
mahdollisesti maksamien osinkojen määrään vaikuttavat muun muassa Yhtiön
kulloisetkin strategiset päämäärät ja tulevaisuudennäkymät sekä Yhtiön taloudellinen asema, tulos ja pääomatarve. Yhtiön tuloskehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta johtuen 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta ei ole
jaettu osinkoa.

Jakso D – Riskit
D.1

Tärkeimmät liikkeeseenlaskijalle ja sen toimialalle ominaiset riskit

Yleiseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä
•
•

Makrotaloudessa ja pääomamarkkinoilla on esiintynyt viime aikoina
runsaasti epävarmuutta.
Ukrainan kriisillä saattaa olla vaikutuksia yleistaloudelliseen tilanteeseen

Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Yhtiön liiketoimintakokonaisuudet muodostuvat tällä hetkellä toimintansa alkuvaiheessa olevista yhtiöistä, joiden liiketoimintaan ja joihin
tehtyihin sijoituksiin liittyy huomattavia riskejä
Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu myymään omistuksiaan
osakkuusyhtiöissä taloudellisesti kannattavasti tai että omistusten
myynti ylipäänsä on mahdollista muutoin hyväksyttävin ehdoin tai
suunnitellussa tai strategian mukaisessa aikataulussa
Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä ja mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta
ja/tai suorita kustannussäästöjä Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä laaditun kassavirtaennusteen perusteella sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin
Ei ole varmuutta, että Yhtiö säilyttää Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämön statuksensa jatkossa
Cleantech Invest on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät
Cleantech Invest on riippuvainen toimivista johtamis-, tieto- ja operatiivisista järjestelmistä
Cleantech Invest on ulkoistanut merkittävän osan toiminnoistaan ja
on riippuvainen näiden palveluiden toimittamisesta
Veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka
voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan
Lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan
Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt ja hallinnolliset menettelyt

Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden toimintaan liittyviä riskejä
•
•
•
•
•

Ei ole varmuutta, että Yhtiön osakkuusyhtiöt onnistuvat hankkimaan
tarvitsemaansa rahoitusta
Ei ole varmuutta, että Savo-Solar Oy saa lisärahoitusta, jota se tarvitsee selvitäkseen saneerausohjelmastaan
Ei ole varmuutta, että osakkuusyhtiöiden immateriaalioikeudet on
suojattu riittävällä tavalla
Teknologiamuutokset saattavat vaikuttaa osakkuusyhtiöiden kilpailuasemaan negatiivisesti
Kiristyvä kilpailu osakkuusyhtiöiden liiketoiminta-alueilla saattaa
vaikuttaa niiden menestymismahdollisuuksiin negatiivisesti
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•
•

•
•
•

•

•

D.3

Tärkeimmät arvopapereille ominaiset riskit

Viranomaismääräysten muutoksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus
osakkuusyhtiöiden liiketoimintaan
Osa osakkuusyhtiöistä harjoittaa teollista toimintaa suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta, mihin saattaa liittyä riski ympäristön pilaantumisesta
Usean osakkuusyhtiön liiketoiminta on vahvasti riippuvainen yksittäisistä asiakkaista
Mahdollisilla luottotappioilla saattaa olla olennaisen negatiivinen
vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan
Tuotannossa käytettävien alumiiniprofiilien hintakehityksellä ja saatavuudella voi olla haitallinen vaikutus Savo-Solar Oy:n kannattavuudelle
Osakkuusyhtiöiden tuotteisiin liittyvien takuuvastuiden realisoitumisella saattaa olla negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan
Vahinkotapahtumat, vakuutusturvan riittämättömyys tai osakkuusyhtiön korvausvaatimusten epääminen voivat vaikuttaa negatiivisesti
osakkuusyhtiön liiketoimintaan

Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä
•

•
•
•
•
•
•
•

Esitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että Cleantech Investin
FN-listautuminen toteutuu tai että se toteutuu tässä Esitteessä kuvatussa aikataulussa
Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ja likviditeetti
Osakesarjojen äänivaltaero ja osakeomistuksen keskittyminen
Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma
Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta
Mahdollisten tulevien osakeantien sekä luovutusrajoituksen (Lockup) päättymisen vaikutus osakkeiden markkinahintaan
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rajoitettu äänioikeus
Merkinnän peruuttamattomuus

Jakso E – Tarjous
E.1

Nettovarat/arvioidut
kokonaiskustannukset

E.2a

Syyt
tarjoamiseen/varojen käyttö

Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Yhtiö arvioi saavansa Osakeannissa tarjottavista uusista A-sarjan osakkeista noin 9,3 miljoonaa euroa uusia
varoja Osakeantiin ja FN-listautumiseen liittyvien maksujen, palkkioiden ja
arvioitujen kulujen jälkeen. Yhtiön johdon arvion mukaan Osakeannista ja FNlistautumisesta aiheutuu Yhtiölle noin 0,7 miljoonan euron kulut.
Yhtiö tavoittelee Osakeannilla ja FN-listautumisella osakkeidensa likviditeetin
parantamista, kasvun rahoittamista ja pääomarakenteen vahvistamista. Osakeannin ja FN-listautumisen avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää, lisätään yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja parannetaan Yhtiön tunnettuutta sekä hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille.
FN-listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin
nykyistä tehokkaammin.
Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannilla saatavat varat nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen (noin 40 % sijoituksiin käytettävistä varoista), uusiin
sijoituksiin myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin (noin 40 % sijoituksiin käytettävistä varoista), uusiin sijoituksiin aikaisen vaiheen yhtiöihin (noin 20 %
sijoituksiin käytettävistä varoista) ja operatiivisiin kuluihin. Yhtiö antaa jatkorahoitusta nykyisille osakkuusyhtiöille, mikäli Yhtiö arvioi jatkorahoituksen
antamisen palvelevan koko Yhtiön arvon kasvattamista. Yhtiö on antanut
Savo-Solar Oy:lle 3.3.2014 rahoitussitoumuksen, jonka mukaan Yhtiö sitoutuu
jatkorahoittamaan yhtiötä 3,3 % Osakeannissa saamistaan varoista, kuitenkin
enintään 500.000 eurolla. Yhtiön operatiivisista kuluista merkittävimpiä ovat
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henkilöstökulut, Yhtiön varainkeruuseen liittyvät kulut sekä FN-listautumisen
valmisteluun liittyvät kulut.
Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei
tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.
Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa
rahoitusta ja/tai suorita kustannussäästöjä, Yhtiön arvion mukaan nykyinen
käyttöpääoma riittää elokuun 2014 loppuun asti. Mikäli Osakeantia ei toteuteta,
Yhtiö ei toteuta myöskään FN-listautumista Osakeannin yhteydessä.
E.3

Tarjouksen ehdot

Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) tarjoaa enintään
15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Antiosakkeet”) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen (”Yleisösijoittaja”) sekä institutionaalisten sijoittajien (”Institutionaalinen Sijoittaja”) merkittäväksi Suomessa (”Osakeanti”).
Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
merkittäväksi Yleisösijoittajille, joilla on kotipaikka Suomessa ja jotka antavat
merkintäsitoumuksensa Suomessa, ja Institutionaalisille Sijoittajille Suomessa.
Osakeantiin osallistuvan Yleisösijoittajan merkintäsitoumuksen tulee koskea
vähintään 2.000 Antiosaketta ja Institutionaalisen Sijoittajan merkintäsitoumuksen vähintään 100.000 Antiosaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai
useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi.
Antiosakkeiden merkintähinta on 0,65 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”).
Yleisösijoittajien osalta merkintäsitoumuksen euromääräinen vähimmäiskoko
on näin ollen 1.300 euroa ja Institutionaalisten Sijoittajien osalta 65.000 euroa.
Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa Yhtiön aiemmat rahoituskierrokset, vallitseva markkinatilanne, osakkuusyhtiöiden omistuksen ja niiden tulevaisuudenodotusten kautta muodostuvat Yhtiön tulosodotukset sekä samalla toimialalla toimivien yritysten arvostuskertoimet. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön A-sarjan osakkeiden käyvästä arvosta. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro.
Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintäaika alkaa 19.5.2014 klo 9.30 ja päättyy arviolta 30.5.2014 klo 16.30
(”Merkintäaika”).
Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa
ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli
kello 9.30–16.30 välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan
23.5.2014.
Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään 6.6.2014 kello 16.30. Osakeannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Osakeannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy.
Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa FIM:in verkkopalvelussa
osoitteessa www.fim.com. Erikseen sovittaessa Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi
33 A, 00100 Helsinki (asiakaspalvelu@fim.com, p. +358 9 6134 6250).
Institutionaalisten Sijoittajien merkintäsitoumuksia ottaa vastaan FIM Pankki
Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki (Dealing, p. +358 9 6134 6270).

10

Yleisösijoittajien osalta Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Institutionaalisten Sijoittajien osalta merkintä
tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäpaikan tulee saada maksu viimeistään merkintäpaikan vahvistamana ajankohtana, arviolta 2.6.2014.
Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole
tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan
merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa.
Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi
jäljempänä kuvatulla tavalla Esitteen oikaisun tai täydennyksen johdosta.
Yhtiön hallitus päättää arviolta 30.5.2014 Antiosakkeiden määrän ja Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain.
Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta arviolta 30.5.2014.
Yhtiö vahvistaa Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen
kaikille merkintäsitoumuksen antaneille arviolta 3.6.2014. Merkintäsitoumus
on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.
Mikäli Antiosakkeita ei allokoida merkintäsitoumuksessa mainittua määrää,
saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan
sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta
korkoa.
Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 10.770.000 Antiosaketta Institutionaalisille Sijoittajille ja 4.616.000 Antiosaketta Yleisösijoittajille tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida Antiosakkeita Institutionaalisille Sijoittajille ja Yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen.
Yleisösijoittajille allokoitavien Antiosakkeiden määrä on kuitenkin vähintään
4.616.000 Antiosaketta, tai jos Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten
kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. Mikäli sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen sekä Institutionaalisten Sijoittajien että Yleisösijoittajien allokaatiossa, sisällytetään kaikki tällaisen sijoittajan antamat merkintäsitoumukset
Institutionaalisten Sijoittajien allokaatioon.
Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös
hylätä.
Yhtiö voi huomattavassa ylikysyntätilanteessa suorittaa allokoinnin arpomalla
siten, että osalle merkintäsitoumuksen antaneista ei jaeta Antiosakkeita lainkaan.
Tässä Esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy
ilmi tämän Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on
ilman aiheetonta viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla tämän
Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin tämä Esite. Oikaisun tai
täydennyksen saa julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.
Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen tämän
Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista, on oikeus perua kokonaisuudessaan päätöksensä vähintään kahden (2) pankkipäivän aikana siitä, kun oikaisu tai täydennys on julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että
yllä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen
Antiosakkeiden toimittamista sijoittajille. Antiosakkeiden merkinnän peruuttamisesta kokonaisuudessaan on ilmoitettava sille merkintäpaikalle, jossa mer-
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kintä tehtiin.
Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön A-sarjan osakkeille
kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 3.6.2014.
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen
toteuttamista markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakeanti voidaan peruuttaa kuitenkin viimeistään ennen Yhtiön hallituksen päätöstä allokaatiosta, jonka ajankohta on arviolta 30.5.2014. Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut
merkintäsitoumukset ilman eri toimia. Yhtiö tiedottaa asiasta sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli Osakeanti peruutetaan, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön
toimitiloissa osoitteessa Malminrinne 1 B (5. krs), 00180 Helsinki.
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin
liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.
E.4

Liikkeesenlaskuun liittyvät olennaiset intressit/eturistiriidat

E.5

Myyntirajoitussopimukset

Lassi Noposen määräysvaltayhtiö Prila Oy, Timo Linnainmaa, Tarja Teppo ja
Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb ovat yhtiön suurimmat
osakkeenomistajat. Lisäksi Lassi Noposella, Timo Linnainmaalla, Tarja Tepolla ja Feodor Aminoffilla on yhteensä 2.443.936 Yhtiön optio-oikeutta, jotka
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.443.936 Yhtiön uutta K-sarjan
osaketta. Mikäli Yhtiö onnistuu toteuttamaan FN-listautumisen, alkaa osakkeiden merkintäaika 50 %:lla optio-oikeuksista A-sarjan osakkeiden ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Osakkeiden merkintähinta optio-oikeuksien perusteella on 0,0001 euroa osakkeelta. Lassi Noponen, Timo Linnainmaa, Tarja
Teppo sekä Feodor Aminoff saavat myös palkkatuloja Yhtiöstä ja heillä on
lisäksi suoraa omistusta Yhtiön osakkuusyhtiö Lumeron Oy:ssä.
Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja Access Partners Oy ovat sopineet, että
Yhtiö ei laske liikkeelle tai myy Yhtiön osakkeita Yhtiön A-sarjan osakkeiden
ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan kuuden (6) kuukauden kuluessa
ilman Access Partners Oy:n antamaa etukäteistä kirjallista lupaa.
Lisäksi Lassi Noponen, Lassi Noposen määräysvaltayhtiö Prila Oy, Timo
Linnainmaa, Tarja Teppo, Feodor Aminoff ja Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ilman Yhtiön antamaa
etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka antaminen on ehdollinen Access
Partners Oy:n antamalle suostumukselle, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai
muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai
vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet, ennen kuin yksi (1) vuosi on kulunut Yhtiön Asarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä First Northissa.
Luovutusrajoituksen piiriin kuuluvat osakkeet edustavat noin 38,9 prosenttia
Yhtiön koko osakekannasta ennen Osakeantia.

E.6

Omistuksen
minen

laimentu-

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 11.910.784
osakkeesta enintään 27.296.784 osakkeeseen. Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat välittömästi ennen Osakeantia noin 129,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 13,2 prosenttia niiden tuottamista äänistä, ja Osakeannin jälkeen noin
56,4 prosenttia osakkeista ja 11,1 prosenttia niiden tuottamista äänistä, olettaen
että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan ja Yhtiön B-sarjan osakkeet
muunnetaan A-sarjan osakkeiksi.
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E.7

Arvioidut kustannukset,
jotka veloitetaan sijoittajalta

Ei sovellu. Kustannuksia ei veloiteta sijoittajilta.
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RISKITEKIJÄT
Antiosakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Esitteessä oleviin tietoihin, erityisesti jäljempänä tässä Esitteessä esitettäviin riskitekijöihin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja käsitellään
myös muualla Esitteessä. Mikäli yksi tai useampi niissä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla epäedullinen
vaikutus Yhtiön tai osakkuusyhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen ja/tai Yhtiön arvopapereiden arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Esitettä laadittaessa tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin,
minkä vuoksi kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä,
joita Yhtiö ei tällä hetkellä tunne tai joita se pitää tällä hetkellä epäolennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön arvopapereiden arvo saattaa laskea näiden
riskien toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei
kuvaa niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.
Yleiseen toimintaympäristöön liittyviä riskejä
Makrotaloudessa ja pääomamarkkinoilla on esiintynyt viime aikoina runsaasti epävarmuutta
Kansainvälinen rahoitus- ja talouskriisi sekä vallitseva laaja epävarmuus talouden kehityksestä saattavat edelleen vaikuttaa
taloudellisiin toimijoihin merkittävästi ja monin tavoin. Tällaisia vaikutuksia voivat vaihtelevassa laajuudessa olla muun muassa merkittävästi alhaisemmat tuotot, kyvyttömyys saada tarvittavaa luottoa ja kyvyttömyys täyttää rahoitukseen liittyviä
velvoitteita. Lisäksi vaikka rahoituksen saatavuus kyettäisiinkin varmistamaan, rahoitusta ei välttämättä ole saatavilla kohtuullisella hinnalla ja kohtuullisilla ehdoilla. Luoton saatavuuteen liittyvät rajoitukset, saatavilla olevan luoton mahdollinen kustannusten nousu ja joidenkin rahoituslaitosten vaikeudet sekä muut taloudelliset ja geopoliittiset tapahtumat ovat lisänneet
yritysten riskejä monissa tapauksissa vaikeasti ennakoitavalla tavalla. Mittavien rahoitus- ja tukijärjestelyiden avulla taloudellista vakautta on pyritty vahvistamaan, mutta ylivelkaantuneiden maiden talousongelmat ovat kuitenkin edelleen vaikuttaneet
markkinoiden epävarmuuden jatkuessa. Viime aikoina rahoitusmarkkinoiden toimivuus on osittain parantunut, mutta varmuutta rahoitusmarkkinoiden toimintakyvyn pysyvyydestä ei ole. Vaikka keskuspankkien likviditeettiä lisäävät toimet ovat
vakauttaneet markkinoita, muutokset näissä toimissa voivat aiheuttaa epävarmuutta. Lisäksi nämä toimet saattavat lisätä inflaatioriskiä, jos yleinen talouskasvu alkaa.
Yhtiön sijoitustoiminta riippuu merkittävästi yleisestä pääomamarkkinatilanteesta ja taloustilanteesta. Markkinatilanne vaikuttaa etenkin Yhtiön nykyisten sijoitusten arvostustasoon sekä sijoitus- ja irtautumismahdollisuuksiin, ja täten Yhtiön kassavirtaan ja Yhtiö arvopapereiden arvoon. Arvostustasoon vaikuttavat toimialojen operatiivinen kehitys sekä arvostuskertoimet,
jotka molemmat riippuvat yleisistä markkinatekijöistä. Lisäksi kilpailutilanne sijoituskohteista on tyypillisesti kovin, kun
markkinoilta on saatavissa rahoitusta.
Taloussuhdanteilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden rahoituksen saantiin, toimintaan
ja niiden liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan. Globaalin taloudellisen tilanteen tuoma epävarmuus saattaa
johtaa asiakaskysynnän heikkenemiseen sekä isojen investointien siirtymiseen. Euroalueen rahoituskriisiin leviäminen ja
epävarmuuden jatkuminen voi vaikuttaa Yhtiön osakkuusyhtiöille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja sitä kautta Cleantech Investin näkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Ukrainan kriisillä saattaa olla vaikutuksia yleistaloudelliseen tilanteeseen
Ukrainassa on käynnissä sotilaallinen konflikti, jonka yhteydessä Venäjä on miehittänyt Krimin. Venäjän on tarkoitus liittää
Krim itseensä, minkä liitoksen Ukraina ja länsimaat ovat tuominneet laittomana. Sotatoimia edelsi Ukrainan pääkaupungissa
Kiovassa tapahtunut vallankumous, jonka myötä oppositioryhmät ottivat vallan ja erottivat presidentti Viktor Janukovytšin.
Levottomuudet ovat huhtikuun 2014 aikana levinneet myös Itä-Ukrainaan. Kriisin seurauksena Venäjän ja länsimaiden välejä
on luonnehdittu huonoimmiksi sitten kylmän sodan.
Kriisin johdosta Venäjän keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan, Ruplan vaihtokurssi on heikentynyt ja Moskovan pörssin
yleisindeksi laskenut selvästi. Talousjärjestö OECD on päättänyt keskeyttää Venäjän jäsenyysvalmistelut toistaiseksi ja Yhdysvallat sekä Euroopan unioni ovat asettaneet Venäjälle pakotteita, jotka koskevat presidentti Vladimir Putinin lähipiiriläisiä.
Vastatoimet sisältävät muun muassa tilien jäädytyksiä ja matkustuskieltoja. Johtavien teollisuusmaiden G8-ryhmä on sulkenut
Venäjän tapaamistensa ulkopuolelle, kunnes maa muuttaa käyttäytymistään. Luottoluokittajista Standard & Poor’s ja Fitch
ovat laskeneet Venäjän luottoluokitusnäkymät negatiivisiksi kriisin johdosta ja Venäjältä on paennut arvioiden mukaan kymmeniä miljardeja euroja pääomaa alkuvuoden 2014 aikana.
Ukrainan tilanteen tuoma epävarmuus ja kriisin mahdollinen kärjistyminen saattavat johtaa uusiin kansainvälisiin pakotteisiin,
Venäjän kaupan vähenemiseen ja pahimmassa tapauksessa laajamittaiseen kansainväliseen konfliktiin. Tämä voi puolestaan
johtaa rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja kansainvälisen taloustilanteen heikkenemiseen ja siten vaikuttaa myös Yhtiön osak-
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kuusyhtiöiden ja Cleantech Investin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
Yhtiön liiketoimintakokonaisuudet muodostuvat tällä hetkellä toimintansa alkuvaiheessa olevista yhtiöistä, joiden liiketoimintaan ja joihin tehtyihin sijoituksiin liittyy huomattavia riskejä
Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuudet muodostuvat tällä hetkellä aikaisen vaiheen yhtiöistä ja kasvuyhtiöistä. Aikaisen vaiheen yhtiöille ja kasvuyhtiöille on luonteenomaista, että osa yhtiöistä ajautuu konkurssiin tai niiden toiminta päättyy
muulla tavalla. Cleantech Investin osakkuusyhtiöillä ei pääsääntöisesti ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan niiden arvo perustuu suurelta osin tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Osakkuusyhtiöt eivät
välttämättä onnistu myymään tai kaupallistamaan tuotettaan tai palveluaan, mikä johtaa pääsääntöisesti niiden taloudellisten
toimintaedellytysten loppumiseen. Tällaisessa tilanteessa Yhtiö joutuu alaskirjaamaan omistuksensa osakkuusyhtiössä osittain
tai kokonaan. Nykyisten osakkuusyhtiöiden toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Yhtiön omistuksiin liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin omistuksiin pidemmälle kehittyneissä yrityksissä. Cleantech Investin entisistä osakkuusyhtiöistä
Enercomp Oy on asetettu konkurssiin 12.4.2013 ja Ultranat Oy 13.9.2013. Lisäksi Enersize Oy:ssä on aloitettu yrityssaneeraus 22.3.2013 ja Savo-Solar Oy:ssä 2.9.2013. Yhtiö on tehnyt noin 213.000 euron suuruisen alaskirjauksen Clean Future Fund
Ky:n omistuksestaan tilikauden 2013 tilinpäätöksessään. Alaskirjaus johtuu Clean Future Fund Ky:ssä tehdyistä alaskirjauksista, jotka johtuvat puolestaan Enercomp Oy:n ja Ultranat Oy:n konkursseista sekä päätöksestä käynnistää MatOx Limitedissa lähitulevaisuudessa vapaaehtoinen selvitysmenettely (Voluntary Corporate Liquidation) yhtiön rahoituksen puutteen johdosta.
Hankkiessaan omistuksen uudesta osakkuusyhtiöstä Yhtiö suorittaa yhtiöstä ns. due diligence -selvityksen, jonka laajuus ja
dokumentoinnin taso vaihtelee huomattavasti osakkuusyhtiöstä ja tehtävän sijoituksen koosta riippuen. Cleantech Invest arvioi
tyypillisesti useita tärkeitä asioita liittyen osakkuusyhtiön liiketoimintaan, johtoon, rahoitukseen, verotukseen, kirjanpitoon,
lakiasioihin, teollisoikeuksiin sekä teknologiaan. Cleantech Invest saattaa käyttää ulkopuolisia konsultteja, lakimiehiä, teknologia-asiantuntijoita, tilintarkastajia ja investointipankkiireja apunaan due diligence -selvityksissä. Viimekädessä Yhtiö joutuu
kuitenkin luottamaan osakkuusyhtiöltä, sen omistajilta tai kolmansilta osapuolilta saatavilla olevaan tietoon ja tekemään sijoituspäätöksen sen pohjalta. Yhtiöllä ei voi olla varmuutta, että kaikki sijoituspäätöksen kannalta oleellinen tieto on ollut käytössä tai ollut joka suhteessa oikeaa. Osakkuusyhtiöihin saattaa liittyä esimerkiksi liiketoimintaan, verotukseen ja rahoitukseen
liittyviä vastuita tai teknologiariskejä, jotka eivät ole tulleet ilmi due diligence -selvityksessä. Yhtiö on suorittanut jatkosijoituksia nykyisiin osakkuusyhtiöihin osittain ilman due diligence -selvityksen tekemistä.
Uusiin osakkuusyhtiöihin tehtävien sijoitusten ja olemassa olevien osakkuusyhtiöiden jatkorahoituksen toteutus, ajoitus ja
hinnoittelu vaikuttavat huomattavasti Yhtiön sekä lyhyen että pitkän aikavälin rahoitusasemaan ja tulokseen. Ei ole varmuutta
siitä, että Cleantech Invest kykenee toteuttamaan sijoitukset ja jatkorahoitukset suunnitelmien mukaisesti. Pääsääntöisesti
osakkuusyhtiöiden rahoituskierroksiin osallistuu myös muita sijoittajia. Täten rahoituskierrosten onnistuminen vaatii usein
myös muiden sijoittajien positiivisia rahoituspäätöksiä tarvittavan aikataulun mukaisesti. Myös oletukset osakkuusyhtiöiden
taloudellisesta kannattavuudesta tai kasvunäkymien toteutumisesta voivat osoittautua virheellisiksi. Edellä mainittujen syiden
vuoksi sijoitusten ja jatkorahoitusten taloudellinen kannattavuus saattaa poiketa odotuksista, millä saattaa olla olennaisen
haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu myymään omistuksiaan osakkuusyhtiöissä taloudellisesti kannattavasti tai että
omistusten myynti ylipäänsä on mahdollista muutoin hyväksyttävin ehdoin tai suunnitellussa tai strategian mukaisessa
aikataulussa
Cleantech Invest ei ole toistaiseksi suorittanut yhtään irtautumista osakkuusyhtiöistään. Cleantech Invest voi sijoitus- ja kehitysyhtiöstrategiansa mukaisesti olla osakkuusyhtiöissä vähemmistöomistaja, mutta se voi kasvattaa omistustaan ja konsolidoida osakkuusyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Enemmistöomistettuja
yhtiöitä Cleantech Invest kehittää teollisena omistajana ja yhtiöistä, joissa Cleantech Invest ei pyri enemmistöomistajan asemaan tai joita se ei aio konsolidoida toisiin osakkuusyhtiöihin, Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing toiminnon tapaan. Esitteen päivämääränä Cleantech Invest on vähemmistöomistajana kaikissa nykyisissä osakkuusyhtiöissään.
Ei ole varmuutta siitä, että Yhtiö onnistuu myymään omistuksiaan niistä osakkuusyhtiöistä, joista se on halukas irtautumaan,
taloudellisesti kannattavasti tai että omistusten myynti ylipäänsä on mahdollista muutoin hyväksyttävin ehdoin tai suunnitellussa tai strategian mukaisessa aikataulussa. Osakkuusyhtiöiden myyntiin liittyy tyypillisesti myyjän vastuita kaupan kohteesta, mistä voi aiheutua vastuita Cleantech Investille. Osana myyntiprosesseja Yhtiö pyrkii rajaamaan vastuitaan. Ei kuitenkaan
ole takeita siitä, että vastuiden rajaamisessa onnistuttaisiin tavoitellulla tavalla.
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Irtautumisten ajankohtaa ei voi ennustaa tarkasti etukäteen, sillä listaamattomien yhtiöiden osakkeet ovat suhteellisen epälikvidejä. Yrityksen myyntiin vaikuttavat muun muassa osakkuusyhtiön kehitys, toimialan suhdanteet sekä pääomamarkkinatilanne. Koska mahdollisuutta irtautumiseen ja sen ajoitusta ei voida ennustaa tarkasti, mutta niillä saattaa olla suuri vaikutus
Yhtiön vuosittaiseen kassavirtaan, saattavat Yhtiön kassavirrat ja tuotot vaihdella merkittävästi vuodesta toiseen.
Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä ja mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta ja/tai suorita kustannussäästöjä Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei riitä laaditun kassavirtaennusteen
perusteella sen seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin
Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä. Koska Yhtiön nykyiset osakkuusyhtiöt ovat toimintansa alkuvaiheessa ja
koska Yhtiön toiminnan kääntyminen voitolliseksi riippuu täysin osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kehittymisestä, osakkuusyhtiöiden tulevasta osingonmaksukyvystä sekä mahdollisista irtautumisista, ei Yhtiö pysty Esitteen päivämääränä arvioimaan
milloin sen toiminta tulee olemaan voitollista. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen saakka hankkimalla uutta
oman ja/tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta.
Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan
12 kuukauden tarpeisiin. Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta ja/tai suorita
kustannussäästöjä, Yhtiön arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma riittää sen tarpeisiin elokuun 2014 loppuun asti. Mikäli
Osakeantia ei toteuteta, Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tai kustannussäästön tarve on noin 0,5 miljoonaa euroa
tulevan 12 kuukauden aikana. Yhtiön johto on luottavainen, että se pystyy kuluja leikkaamalla kattamaan seuraavan 12 kuukauden käyttöpääoman tarpeen.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeantia toteuteta, tulee syntynyt vaje kattaa leikkaamalla kuluja ja/tai lisärahoituksella. Mahdollinen kulujen leikkaaminen suunnitellaan voitavan suorittaa Yhtiön henkilöstökuluja, vuokrakuluja ja muita kuluja karsimalla ja
lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii)
Yhtiön osakkuusyhtiöiden omistusten myynnistä saaduilla varoilla tai (iii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmällä. Yhtiö voi
lisäksi pidättäytyä uusista sijoituksista.
Mikäli Yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta, Yhtiö ei pysty suorittamaan uusia sijoituksia, jatkorahoittamaan nykyisiä
osakkuusyhtiöitään eikä maksamaan palkkaa avainhenkilöilleen. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Yhtiö ei toteuta myöskään
FN-listautumista Osakeannin yhteydessä.
Ei ole varmuutta, että Yhtiö säilyttää Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämön statuksensa jatkossa
Cleantech Invest on valittu työ- ja elinkeinoministeriön perustaman Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämöksi, jonka ansiosta Yhtiön osakkuusyhtiöillä on mahdollisuus saada lisää yksityisiä toimijoita kehittämään yrityksiä ja saada enintään miljoona euroa
valtionavustusta nopeutetulla käsittelyllä ja aikaisessa kasvuvaiheessa Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen
(”NIY-rahoitus”) muodossa Vigo-ohjelman linjausten mukaisesti.
Kiihdyttämön tulee täyttää seuraavat kriteerit:
1. kiihdyttämön pitää olla osakeyhtiö, joka tavoittelee toiminnassaan voittoa;
2. kiihdyttämön on pystyttävä itse sijoittamaan kohde-/asiakasyrityksiinsä;
3. kiihdyttämössä toimivien managerien on omistettava enemmistö ko. kiihdyttämön osakekannasta;
4. kiihdyttämöllä on oltava selkeä toimintafokus, joka perustuu kiihdyttämössä toimivien managerien osaamiseen ja
kokemukseen;
5. kiihdyttämön on kyettävä nimeämään palveluun vähintään kaksi (2) manageria, jotka toimivat päätoimisesti ko.
kiihdyttämössä; ja
6. nimetyillä managereilla tulee olla aiempaa kokemusta nuorten innovatiivisten yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja kansainvälistämisestä ja/tai toimimisesta vastuullisina sijoittajana nuoriin innovatiivisiin yrityksiin.
Cleantech Investin johdon omistus on kevään 2013 aikana laskenut alle puoleen Yhtiön osakekannasta. Vigo-ohjausryhmän
puheenjohtaja Petri Niemen ja Vigo-ohjelman koordinaattori Proficit Partners Oy:n edustaja Seppo Ruotsalaisen antamien
suullisten lausuntojen mukaan K-sarjan osakkeiden kautta tuleva yli 50 prosentin äänivalta johdolla vastaa heidän käsityksensä mukaan ministeriön asettamaa vaatimusta. Asia tullaan vielä todennäköisesti käsittelemään Vigo-ohjausryhmässä.
Ei ole varmuutta, että yllä mainitut kriteerit tulevat säilymään samoina tulevaisuudessa ja että Yhtiö tulee täyttämään kriteerit
ja säilyttämään yrityskiihdyttämön statuksensa Vigo-ohjelman piirissä FN-listautumisen jälkeen. Mikäli Yhtiö menettäisi
yrityskiihdyttämön statuksensa, saattaisi tällä olla negatiivinen vaikutus Yhtiölle tarjoutuvien sijoitusmahdollisuuksien määrään ja laatuun, millä puolestaan saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon. Yhtiön tavoitteena on tulevaisuudessa tehdä sijoituksia aikaisen vaiheen yhtiöiden lisäksi myös myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin. Tällöin yrityskiihdyttämön statuksen merkitys vähenisi.
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Cleantech Invest on riippuvainen kyvystään rekrytoida ja pitää palveluksessaan tarvittavat avainhenkilöt ja työntekijät
Yhtiön menestyminen riippuu osin sen ja sen osakkuusyhtiöiden johdosta ja palveluksessa olevasta henkilöstöstä sekä Cleantech Investin ja sen osakkuusyhtiöiden kyvystä pitää palveluksessaan nykyinen johto ja tarvittava henkilökunta sekä rekrytoida uutta henkilöstöä. Cleantech Investin liiketoiminta nojaa tämän Esitteen päivämääränä neljään (4) avainhenkilöön, Lassi
Noposeen, Timo Linnainmaahan, Tarja Teppoon sekä Feodor Aminoffiin. Erityisesti koska Yhtiössä on hyvin rajallinen määrä henkilökuntaa, avainhenkilöiden menetys voi vaikuttaa epäedullisesti Cleantech Investin kykyyn tuottaa ja käsitellä asianmukaisesti liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa, kykyyn toteuttaa sijoituksia ja myös toiminnan tulokseen. Ellei Cleantech Invest
kykene rekrytoimaan, kouluttamaan ja motivoimaan pätevää henkilöstöä ja pitämään sitä palveluksessaan, se ei välttämättä
pysty kilpailemaan tehokkaasti liiketoiminta-alueillaan ja toteuttamaan täysimääräisesti strategiaansa. Näillä tekijöillä voi olla
olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Cleantech Invest on riippuvainen toimivista johtamis-, tieto- ja operatiivisista järjestelmistä
Cleantech Investin liiketoimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa kasvattaa merkittävästi sekä laajentaa toimintaa Ruotsiin ja
muihin Itämeren maihin. Tämä lisää Yhtiön taloudellisen ja operatiiviseen suunnitteluun liittyviä riskejä. Cleantech Investin
taloushallinto on tämän Esitteen päivämääränä kokonaisuudessaan ulkoistettu. Cleantech Invest pyrkii suunnittelemaan johtamis- tieto- ja operatiiviset järjestelmänsä ottaen huomioon toiminnan suunnitellun kasvun ja muutokset tulevaisuudessa,
mutta on mahdollista, että Yhtiö ei kykene ennakoimaan järjestelmille tulevaisuudessa asetettavia vaatimuksia oikein. Jos
Yhtiö ei lisää henkilöstönsä määrää, se ei välttämättä kykene ylläpitämään tarkoituksenmukaisia järjestelmiä tai tehokasta
sisäistä valvontaa. Vaikka Cleantech Invest pyrkii mitoittamaan johtamis-, tieto- ja operatiiviset järjestelmät riittävälle tasolle
toiminnan tuleviin vaatimuksiin nähden, on olemassa riski, että kyseisten järjestelmien suunnittelu tai toteutus viivästyy tai
epäonnistuu, millä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen
asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Cleantech Invest on ulkoistanut merkittävän osan toiminnoistaan ja on riippuvainen näiden palveluiden toimittamisesta
Cleantech Invest on ulkoistanut merkittävän osan liiketoimintaansa liittyvistä palveluista. Yhtiö on riippuvainen kyvystään
hankkia tarvitsemansa konsultti-, neuvonanto- ja taloudelliset palvelut kannattavalla kustannustasolla. Cleantech Investin
käyttämien palveluntarjoajien hinta-, laatu-, palvelutarjonta-, toimitusehto- ja toimitusaikataulumuutokset tai -poikkeamat,
jotka saattaisivat johtua esimerkiksi kyseisen palvelun yleisen kysyntätason muutoksista, saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.
Veroriskien toteutuminen voi johtaa taloudellisiin menetyksiin, jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan
Cleantech Investin keskeisimmät veroriskit liittyvät verolainsäädännön muutoksiin tai mahdollisiin Yhtiölle epäedullisiin
tulkintoihin voimassa olevista normeista. Pääomasijoitusyhtiöksi luokiteltavien yhtiöiden myyntivoitot ovat veronalaisia ja
myyntitappiot vähennyskelpoisia verotuksessa. Muilla osakeyhtiöillä myyntivoitot voivat tietyin edellytyksin olla verovapaita
ja myyntitappiot vähennyskelvottomia.
Muutokset tai Yhtiölle epäedulliset tulkinnat saattavat johtaa veronkorotuksiin tai muihin taloudellisiin menetyksiin. Tällaisen
riskin toteutumisella voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen
asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Lainsäädännön ja viranomaismääräysten muutokset saattavat vaikuttaa negatiivisesti Yhtiön toimintaan
AIFM-direktiivi eli direktiivi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista (Alternative Investment Fund Managers Directive,
2011/61/EU) saatettiin Suomessa voimaan maaliskuussa 2014 lailla vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014). Direktiivin ja
lain sääntely kohdistuu vaihtoehtorahastojen hoitajiin ja se edellyttää niiltä joko toimilupaa tai rekisteröitymistä. Yhtiö on
saanut Finanssivalvonnalta 2.5.2014 päätöksen, jonka mukaan Finanssivalvonta ei katso, että laki vaihtoehtorahastojen hoitajista soveltuisi Yhtiön tällä hetkellä harjoittamaan toimintaan. Ei ole kuitenkaan varmuutta, etteikö tilanne voisi muuttua tulevaisuudessa. Muutokset lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä voivat aiheuttaa Cleantech Investille uusia velvoitteita tai
vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten, että liiketoimintaa ei pystytä harjoittamaan kannattavasti tai,
mikäli tarvittavia lupia ei saada taikka ne menetetään, liiketoiminta voi estyä kokonaan tai osittain. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
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Oikeudenkäynnit, viranomaismenettelyt ja hallinnolliset menettelyt
Lukuun ottamatta Enersize Oy:n ja Savo-Solar Oy:n yrityssaneerausta, Enercomp Oy:n sekä Ultranat Oy:n konkurssia, MatOx
Limitedin tulevaa vapaaehtoista selvitysmenettelyä ja BT Wood Oy:ssä vireillä olevia oikeudenkäyntejä, Yhtiöllä ja osakkuusyhtiöillä ei ole vireillä olennaisia oikeudenkäyntejä, viranomaismenettelyitä tai hallinnollisia menettelyitä tämän Esitteen
päivämääränä. Mahdollisesti tulevaisuudessa vireille tuleviin oikeudenkäynteihin ja viranomaismenettelyihin liittyy riskejä,
joiden toteutuessa osakkuusyhtiöille ja sitä kautta Cleantech Investille voi aiheutua taloudellisia menetyksiä tai rajoittavien
määräysten vuoksi liiketoiminnan mahdollisuuksien rajoittumista. Näillä tekijöillä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus
osakkuusyhtiön ja sitä kautta Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden toimintaan liittyviä riskejä
Ei ole varmuutta, että Yhtiön osakkuusyhtiöt onnistuvat hankkimaan tarvitsemaansa rahoitusta
Cleantech Investin osakkuusyhtiöillä ei pääsääntöisesti ole vielä merkittävässä määrin liikevaihtoa eikä liiketulosta. Johtuen
osakkuusyhtiöiden nykyisen liikevaihdon vähäisyydestä ja kehitysmenojen suuruudesta, lähes kaikki Cleantech Investin osakkuusyhtiöt tulevat jo lähitulevaisuudessa tarvitsemaan oman sekä mahdollisesti myös vieraan pääoman ehtoista rahoitusta
tuotekehityshankkeidensa loppuun saattamiseksi sekä tuotteidensa kaupallistamiseksi ja markkinoimiseksi. Osakkuusyhtiöistä
erityisesti Savo-Solar Oy, Enersize Oy ja BT Wood Oy tarvitsevat lisärahoitusta lyhyellä aikavälillä toimintansa jatkuvuuden
turvamiseksi. Ei ole takeita, että osakkuusyhtiöt onnistuvat hankkimaan tarvitsemaansa oman tai vieraan pääoman ehtoista
rahoitusta sijoittajilta tai rahoituslaitoksilta riittävän ajoissa ja kohtuullisin ehdoin tai ollenkaan. Myös rahoitusmarkkinoiden
ja yleisen taloustilanteen heikkeneminen voi osaltaan vaikuttaa haitallisesti osakkuusyhtiöiden kykyyn hankkia oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä rahoituksen kustannuksiin ja muihin ehtoihin. Jos osakkuusyhtiöt eivät pysty hankkimaan tarvitsemaansa rahoitusta täysimääräisesti, oikea-aikaisesti ja kohtuullisin ehdoin tai lainkaan, voi tällä olla olennaisen
haitallinen vaikutus niiden mahdollisuuksiin kehittää ja kasvattaa liiketoimintaansa suunnitellulla tavalla tai ylipäätään jatkaa
liiketoimintaansa. Rahoituksenhankinnassa epäonnistuminen saattaa johtaa yhden tai useamman osakkuusyhtiön konkurssiin.
Tällä puolestaan saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen
asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Ei ole varmuutta, että Savo-Solar Oy saa lisärahoitusta, jota se tarvitsee selvitäkseen saneerausohjelmastaan
Pohjois-Savon käräjäoikeus on aloittanut Yhtiön osakkuusyhtiö Savo-Solar Oy:ssä yrityssaneerauksen 2.9.2013 ja vahvistanut
yhtiön saneerausohjelman 13.2.2014. Saneerausohjelman aikana on tarkoitus maksaa yhtiön noin 3,3 miljoonan euron saneerausveloista 0,5 miljoonaa euroa sekä vähäiset saneerausvelat ja palkkavelat, yhteismäärältään noin 0,3 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan. Sanerausohjelmassa muutetaan noin 1,4 miljoonaa euroa pääomalainaehtoisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi,
jotka maksetaan takaisin saneerausohjelman päätyttyä yhtiön tuloksen ja omien pääomien salliessa maksun. Tavallisten ja
julkisoikeudellisten saneerausvelkojen määrää alennetaan saneerausohjelman perusteella 65 % maksamatta olevan velan määrästä. Saneerausohjelma kestää kaikkiaan noin viisi (5) vuotta päättyen 31.12.2018.
Jotta Savo-Solar Oy pystyisi suoriutumaan saneerausohjelman mukaisista velvoitteistaan ja jatkaman toimintaansa saneerausohjelman aikana, yhtiö tarvitsee lisärahoitusta. Cleantech Invest on antanut yhtiölle 3.3.2014 rahoitussitoumuksen, jonka
mukaan Yhtiö sitoutuu jatkorahoittamaan yhtiötä 3,3 % Osakeannissa saamistaan varoista, kuitenkin enintään 500.000 eurolla.
Rahoitussitoumus on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle sekä sille, että yhtiön muut omistajat ja uudet sijoittajat sijoittavat
yhteensä vähintään 1,0 miljoonaa euroa Savo-Solariin. Jatkorahoitus toteutettaisiin oman pääoman ja/tai vieraan pääoman
ehtoisena useammassa erässä kevään-syksyn 2014 välisenä aikana Savo-Solar Oy:n kassatilanteesta riippuen. Yhtiö on vastaanottanut jatkorahoituksen ensimmäisen osan, 500.000 euroa vieraanpääoman ehtoista rahoitusta, huhtikuussa 2014 ja sen
ennakoidaan riittävän yhtiön tarpeisiin elokuun 2014 loppuun saakka. Rahoitussitoumuksen mukaan jatkorahoituksen yhteydessä yhtiön arvona ennen jatkorahoitusta käytetään 6,4 miljoonaa euroa. Mikäli yhtiö saa koko yllä kuvatun rahoituksen, sen
ennakoidaan riittävän yhtiön tarpeisiin lokakuun 2014 loppuun saakka.
Cleantech Investin omistamien Savo-Solar Oy:n osakkeiden kirjanpitoarvo Yhtiön taseessa 31.12.2013 oli noin 700.000 euroa. Tämän lisäksi Yhtiö on antanut Savo-Solar Oy:lle 30.000 euron suuruisen lainan saneerausmenettelyn aikaista käyttöpääomarahoitusta varten. Mikäli yhtiö ei saa tarvitsemaansa lisärahoitusta ja/tai yhtiön liiketoiminta ei kehity saneerausohjelman
aikana toivotulla tavalla, on hyvin todennäköistä, että yhtiö ajautuu konkurssiin, jolloin Yhtiö joutuisi alaskirjaamaan SavoSolar Oy:öön tekemänsä sijoituksen ja kirjaamaan luottotappioksi yhtiölle antamansa lainan. Savo-Solar Oy:n konkurssilla
olisi olennaisen haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Ei ole varmuutta, että osakkuusyhtiöiden immateriaalioikeudet on suojattu riittävällä tavalla
Lähes kaikkien Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kannalta aineettomilla oikeuksilla on olennainen merkitys. Katso lisätietoja Esitteen kohdasta ”Cleantech Investin liiketoiminta – Patentit ja lisenssit”.
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Vaikka Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat resurssiensa ja valitun strategian puitteissa pyrkineet suojaamaan oikeutensa,
ei voida yksiselitteisesti sulkea pois mahdollisuutta siitä, etteikö yksittäistapauksissa tekijänoikeuksien käsittely johtaisi
Cleantech Investin osakkuusyhtiön tavoitteista poikkeavaan lopputulokseen. Näin ollen on olemassa riski siitä, että Cleantech
Investin osakkuusyhtiön resurssiensa puitteissa suorittamasta varautumisesta huolimatta jokin kolmas taho esittäisi väitteitä
siitä, että osakkuusyhtiön tuottamat tuotteet tai palvelut loukkaisivat jonkin kolmannen tahon tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai muutoin olisivat lain tai tehtyjen sopimusten vastaisia. Mikäli havaittaisiin, ettei osakkuusyhtiöllä ole
kaikkia tiettyyn tuotteeseen tai palveluun liittyviä tekijänoikeuksia, ei osakkuusyhtiö enää voisi hyödyntää kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyviä taloudellisia oikeuksiaan kohtuullisin ehdoin tai lainkaan. Tällaisella oikeudenloukkauksella tai
lainvastaisuudella saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Invest liiketoimintaan,
liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
On mahdollista, että jokin Cleantech Investin osakkuusyhtiön patentoimaton tuote tai palvelu loukkaa Suomessa tai ulkomailla jonkin kolmannen tahon patenttioikeutta tai muita immateriaalioikeuksia. Mahdollisesta patenttioikeudenkäynnistä ja oikeudenloukkauksesta johtuvilla korvausvaatimuksilla saattaisi olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja sitä
kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön
arvopapereiden arvoon.
Teknologiamuutokset saattavat vaikuttaa osakkuusyhtiöiden kilpailuasemaan negatiivisesti
Cleantech-toimiala on altis nopeille teknologiamuutoksille, minkä vuoksi toimialalla toimivat yritykset joutuvat jatkuvasti
sijoittamaan rahaa pysyäkseen ajan tasalla teknologiamuutoksista ja selviytyäkseen uusien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen haasteista. Mikäli näin ei toimita, voi se vaikuttaa epäsuotuisasti yrityksen kilpailukykyyn markkinoilla sekä sen kykyyn
pitää asiakkaansa. Jotta Cleantech Investin osakkuusyhtiöt menestyisivät tulevaisuudessa, on niiden lisäksi kyettävä ennakoimaan oikein teknologiamuutosten aiheuttamat muutokset markkinoiden kysynnässä ja kilpailutilanteessa.
Ei ole takeita siitä, että kaikki Cleantech Investin osakkuusyhtiöt pystyvät reagoimaan tulevaisuudessa tapahtuviin teknologiamuutoksiin ja siten vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja vaatimuksiin, mistä saattaa seurata kyseisten osakkuusyhtiöiden
markkinaposition heikkeneminen. Ei ole myöskään varmuutta siitä, etteivätkö kilpailijat toisi markkinoille yhä kehittyneempiä
teknologioita tai että osakkuusyhtiön teknologialle muodostuu riittävää kysyntää markkinoilla. Jos osakkuusyhtiöt tai osa
niistä ei onnistu ennakoimaan teknologian ja toimialan kehitystä tai asiakkaiden vaatimusten muutoksia tai reagoimaan niihin
nopeasti, voi sillä olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Kiristyvä kilpailu osakkuusyhtiöiden liiketoiminta-alueilla saattaa vaikuttaa niiden menestymismahdollisuuksiin negatiivisesti
Kilpailutilanteen jatkuva muutos kuten hintakilpailu ja yksittäisen osakkuusyhtiön liiketoiminta-alueelle tulevat uudet kilpailijat voivat vaikuttaa osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Investin taloudelliseen tulokseen ja kehitykseen, vaikka Cleantech
Invest ja sen osakkuusyhtiöt kehittävät jatkuvasti toimintojaan kilpailutilanteen mukaisesti resurssiensa puitteissa. Kiristyvä
kilpailu saattaa kuitenkin heikentää osakkuusyhtiöiden asemaa, markkinaosuutta ja kasvumahdollisuuksia, millä puolestaan
saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan
tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Viranomaismääräysten muutoksilla saattaa olla negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden liiketoimintaan
Osaa Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden liiketoiminnasta säädellään viranomaismääräyksin. Osakkuusyhtiöissä pyritään
seuraamaan viranomaissääntelyn muutoksia, ja reagoimaan niihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Koska osakkuusyhtiöt ovat toimintansa alkuvaiheessa, on kuitenkin mahdollista, etteivät niiden viranomaissääntelyn seurantaan liittyvät prosessit
ole kaikilta osin riittävällä tasolla. Muutokset viranomaisluvissa ja -määräyksissä tai viranomaisorganisaatioissa voivat aiheuttaa Cleantech Investin osakkuusyhtiöille uusia velvoitteita tai vaikeuttaa harjoitettavia tai suunniteltuja liiketoimintoja siten,
että liiketoimintaa ei pystytä harjoittamaan kannattavasti tai, mikäli tarvittavia lupia ei saada taikka ne menetetään, liiketoiminta voi estyä kokonaan tai osittain. Tämä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech
Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden
arvoon.
Osa osakkuusyhtiöistä harjoittaa teollista toimintaa suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta, mihin saattaa liittyä riski
ympäristön pilaantumisesta
Cleantech Investin osakkuusyhtiöt lukuun ottamatta Netcycler Oy:tä, Oricane AB:tä, Nuuka Solutions Oy:tä ja Lumeron Oy:tä
harjoittavat teollista toimintaa suoraan tai yhteistyökumppaneidensa kautta, joka voi saastuttaa muun muassa maaperää, pintaja pohjavesiä, ilmaa sekä rakennuksia erityisesti vuodon tai onnettomuuden sattuessa sekä aiheuttaa paikallisia meluhaittoja.
Tämä saattaa johtaa ympäristölakien rikkomiseen ja korvausvastuuseen sekä mahdollisesti myös rikosoikeudelliseen vastuu-
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seen, kuten yhteisösakkoon. Tämän lisäksi seurauksena saattaa olla erilaisten lupaehtojen kiristyminen. Jos Cleantech Investin
osakkuusyhtiön nykyisin tai aiemmin omistama tai käyttämä kiinteistö olisi sen toiminnan tai aiemman omistajan toiminnan
pilaamaa, tämä voi tarkoittaa sitä, että kyseinen osakkuusyhtiö vastaa pilaantuneen alueen puhdistamisesta tai mahdollisesta
kiinteistön arvon alentumisesta. Tällä hetkellä ei ole vireillä mitään korvaus- tai puhdistamisvaatimuksia, mutta niiden mahdollisuutta tulevaisuudessa ei voida sulkea pois. Ympäristömääräysten tiukentuminen tai voimassa olevien määräysten tiukempi soveltaminen tai muiden ympäristöriskien toteutuminen voisi vaikuttaa olennaisen haitallisesti osakkuusyhtiön ja sitä
kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön
arvopapereiden arvoon.
Ympäristölupiin ja -riskeihin liittyen ympäristöriskien kannalta merkitykselliset osakkuusyhtiöt analysoivat omaa tilannettaan
ja tekevät tarvittaessa tarkennuksia ja hakevat asianmukaiset luvat, jos toimintaympäristö tai viranomaismääräykset muuttuvat. Ympäristöriskit liittyvät muun muassa mahdollisiin suoranaisiin ympäristövahinkoihin ja välillisiin, esimerkiksi tuotantotoiminnan jälkeisiin kunnostus- tai maisemointivelvoitteisiin.
Usean osakkuusyhtiön liiketoiminta on vahvasti riippuvainen yksittäisistä asiakkaista
Cleantech Investin nykyisistä osakkuusyhtiöistä erityisesti Oricane AB, Sofi Filtration Oy ja Sansox Oy ovat riippuvaisia
yksittäisistä asiakkaistaan. Merkittävän asiakkaan menettämisellä voisi olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja
sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja
Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Mahdollisilla luottotappioilla saattaa olla olennaisen negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan
Kaupalliset myyntisaatavat asiakkailta altistavat Cleantech Investin osakkuusyhtiöt luottoriskille ja tämänhetkinen yleinen
taloustilanne kasvattaa asiakasluottoriskejä. Asiakasluottoriskien pienentämiseksi Cleantech Investin eri osakkuusyhtiöissä
käytetään tarpeen mukaan ja olemassa olevien resursien puitteissa erilaisia keinoja, muun muassa myydään saatavia rahoituslaitoksille, tehostetaan saatavien valvontaa ja perintää sekä käytetään luottoseurantayhtiöiden maksukäyttäytymiseen ja vakavaraisuuteen liittyviä raportteja luottopäätösten tukena. Kukin osakkuusyhtiö vastaa omiin asiakassaataviinsa liittyvistä luottoriskeistä. Luottoriskejä pyritään seuraamaan osakkuusyhtiöissä jatkuvasti. Koska osakkuusyhtiöt ovat pääsääntöisesti toimintansa alkuvaiheessa, on kuitenkin mahdollista, etteivät niiden luottoriskien seurantaan liittyvät prosessit ole kaikilta osin riittävällä tasolla. Vallitsevan taloudellisen epävarmuuden johdosta luottoriskien mahdollisuus on merkittävä epävarmuustekijä
osalla Cleantech Investin osakkuusyhtiöistä.
Tuotannossa käytettävien alumiiniprofiilien hintakehityksellä ja saatavuudella voi olla haitallinen vaikutus Savo-Solar
Oy:n kannattavuudelle
Tuotannossa käytettävien alihankintana ostettavien alumiiniprofiilien hintakehityksellä ja saatavuudella voi olla haitallinen
vaikutus Savo-Solar Oy:n kannattavuudelle. Eräs Savo-Solarin tärkeimmistä tavarantoimittajista on Sapa Group, jolta yhtiö
ostaa tuotannossaan käytettäviä alumiiniprofiileja. Savo-Solar on tunnistanut vaihtoehtoisia toimittajia, joiden profiileilla
voidaan tarvittaessa korvata Sapa Groupilta tehtävät hankinnat. Toimittajan vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa kustannuspainetta Savo-Solarin lopputuotteiden osalta.
Jos tuotannossa käytettävien profiilien hinta kehittyy Savo-Solar Oy:n kannalta epäsuotuisasti tai jos niiden saatavuus vaikeutuu tai estyy, tällä voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Savo-Solarin ja sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Osakkuusyhtiöiden tuotteisiin liittyvien takuuvastuiden realisoitumisella saattaa olla negatiivinen vaikutus osakkuusyhtiöiden taloudelliseen asemaan ja liiketoimintaan
Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden toimittamiin tuotteisiin liittyy usein asiakkaille annettavia laatu- ja/tai määrätakuita,
joihin liittyy lyhyen aikavälin korjausvelvoite. Nämä riskit on suojattu suoraan vain osittain, mutta osakkuusyhtiöt kiinnittävät
erityistä huomiota laadun tarkkailuun ja tuotteiden kehittämiseen. Lisäksi ulkopuoliset alihankkijat vastaavat omalta osaltaan
tietyltä osin takuuasioista. Takuisiin perustuvat riskit tai vastuu ulkopuolisen alihankkijan toiminnasta saattavat toteutuessaan
vaikuttaa olennaisen haitallisesti osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen,
taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Vahinkotapahtumat, vakuutusturvan riittämättömyys tai osakkuusyhtiön korvausvaatimusten epääminen voivat vaikuttaa
negatiivisesti osakkuusyhtiön liiketoimintaan
Cleantech Investin osakkuusyhtiöt harjoittavat liiketoimintaansa suoraan tai välillisesti omistamiensa tai vuokraamiensa kiinteistöjen sekä niillä sijaitsevien rakennusten ja tuotantolaitosten kautta. Omaisuusriskit on pyritty käytettävissä olevien resurssien puitteissa kattamaan vakuutusturvalla, omavastuun osuutta lukuun ottamatta. Lisäksi välilliset korvausvelvoitteet, ja
esimerkiksi merkittävimmät kuljetusvastuut, on myös pyritty kattamaan vakuutuksilla.
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Yhtiöllä sekä osalla osakkuusyhtiöistä ei ole toiminnan keskeytysvakuutusta. Yhtiön käsityksen mukaan vakuutusturva on
tyydyttävä, ottaen huomioon, että osakkuusyhtiöt ovat toimintansa alkuvaiheessa, mistä johtuen niiden resurssit ovat rajalliset.
Vakuutusturvalle on kuitenkin asetettu rajoja ja rajoituksia, eikä vakuutus välttämättä kata kaikkia riskejä. Vaikka vakuutus
riittäisikin korvaamaan Yhtiön välittömät menetykset, vakuutettua omaisuutta koskevat muut vahingot ja vahingosta johtuvat
tulonmenetykset saattavat vaikuttaa Yhtiöön olennaisen haitallisesti. Yhden tai useamman vahingollisen tapahtuman toteutumisella tai riittämättömällä vakuutusturvalla saattaa olla olennaisen haitallinen vaikutus osakkuusyhtiön ja sitä kautta Cleantech Investin liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja Yhtiön arvopapereiden arvoon.
Osakkeisiin ja kaupankäyntiin liittyviä riskejä
Esitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että Cleantech Investin FN-listautuminen toteutuu tai että se toteutuu tässä
Esitteessä kuvatussa aikataulussa
Esitteen päivämääränä ei ole varmuutta siitä, että Cleantech Investin FN-listautuminen toteutuu tai että se toteutuu tässä Esitteessä kuvatussa aikataulussa. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Yhtiö ei toteuta myöskään FN-listautumista Osakeannin yhteydessä. Mikäli Cleantech Investin FN-listautuminen ei toteudu eikä sen A-sarjan osakkeita oteta monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi, Cleantech Investin osakkeiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa eivätkä sijoittajat voi välttämättä
myydä Yhtiön osakkeita toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Cleantech Investin osakkeille ei näin ollen muodostu toimivia
markkinoita. Mikäli Cleantech Investin FN-listautuminen ei toteudu, se ei ole myöskään velvollinen tiedottamaan toiminnastaan arvopaperimarkkinalain ja First Northin sääntöjen edellyttämällä tavalla. Tämä tilanne saattaa vaikuttaa olennaisen haitallisesti Cleantech Investin osakkeiden arvoon ja Cleantech Investin osakkeenomistajien asemaan.
Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ja likviditeetti
Mikäli FN-listautuminen toteutuu, Cleantech Investin A-sarjan osakkeen likviditeettiin vaikuttaa suoraan kyseisen osakkeen
kysyntä ja tarjonta, sekä epäsuorasti myös muut tekijät kuten yleinen osakemarkkinatilanne ja mahdolliset markkinahäiriöt.
Mikäli Yhtiön A-sarjan osakkeen likviditeetti on alhainen, saattaa sillä olla negatiivinen vaikutus Yhtiön A-sarjan osakkeen
arvoon. Myös sijoittajan mahdollisuus myydä omistuksensa Yhtiössä saattaa huonontua tässä tilanteessa.
Yhtiön osakkeet eivät ole aiemmin olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnssä millään markkinapaikalla, joten ei voi olla varmuutta siitä, että Antiosakkeelle muodostuu aktiiviset tai likvidit
jälkimarkkinat tai, ettei markkinapaikalla osakkeen hinta olisi alempi kuin Osakeannissa maksettu merkintähinta. First North
Finland -markkinapaikan luonteen seurauksena yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin julkisen
kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa.
Yhtiön A-sarjan osakkeen arvon kehittymiseen vaikuttaa muun muassa markkinoiden yleinen kehitys, tiedot Yhtiön toteutuneesta taloudellisesta kehityksestä ja ennusteet tulevasta kehityksestä. On myös mahdollista, että A-sarjan osakkeen hinnanmuodostus markkinoilla häiriintyy, jolloin A-sarjan osakkeen hinta ei heijasta kaikkea markkinoilla saatavilla olevaa tietoa.
Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut
voivat vaikuttaa Yhtiön A-sarjan osakkeiden kurssiin negatiivisesti riippumatta Yhtiön todellisesta tuloksentekokyvystä. Sijoittajien tulee olla tietoisia siitä, että Yhtiöön sijoittamiseen liittyy korkea riski ja että osakkeen positiivisesta kurssikehityksestä ei ole varmuutta. Osakekurssiin voi vaikuttaa myös monia ulkoisia tekijöitä toiminnan kehityksen lisäksi. Näitä ulkoisia
tekijöitä voivat esimerkiksi olla vallitseva suhdanne ja markkinatilanne.
Osakesarjojen äänivaltaero ja osakeomistuksen keskittyminen
Yhtiöllä on kolme osakesarjaa. K-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja A-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. Mikäli Osakeanti toteutuu ja Yhtiön nykyiset B-sarjan osakkeet muunnetaan A-sarjan osakkeiksi, Yhtiöllä on 5.850.000
K-sarjan osaketta antaen yhteensä 117.000.000 ääntä ja enintään 21.446.784 A-sarjan osaketta antaen enintään 21.446.784
ääntä. Yhtiön osakkeiden äänivalta on tämän Esitteen päivämääränä ja tulee välittömästi Osakeannin jälkeen olemaan erittäin
keskittynyt. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat voivat käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa Yhtiössä.
Lassi Noponen omistaa määräysvaltayhtiönsä Prila Oy:n kautta noin 12,2 prosenttia Yhtiön osakkeista ja 24,8 prosenttia Yhtiön äänistä, Timo Linnainmaa sekä Tarja Teppo omistavat kumpikin noin 10,7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja 21,8 prosenttia
Yhtiön äänistä ja Feodor Aminoff omistaa määräysvaltayhtiönsä Flaxi Ky Kb:n kautta noin 5,3 prosenttia Yhtiön osakkeista ja
10,8 prosenttia Yhtiön äänistä tämän Esitteen päivämääränä. Olettaen, että Osakeanti toteutuu täysimääräisesti, heidän yhteenlaskettu omistusosuutensa laskee Osakeannin jälkeen 17,0 prosenttiin ja äänivaltansa 66,9 prosenttiin. Operatiivisissa rooleissaan Yhtiön johtoryhmän jäseninä ja Noponen ja Teppo lisäksi hallituksen jäseninä heillä on huomattava vaikutusvalta Yhtiön
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liiketoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat voivat käyttää huomattavaa päätösvaltaa
Yhtiön yhtiökokouksissa Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa, osingonjaossa ja muissa yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvissa asioissa.
Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettavien osinkojen määrä kulloisenakin tilikautena on epävarma
Osakeyhtiölain mukaan osinkoa voidaan maksaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osinko voi olla enintään osingonjaon perusteena
olevan tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen ottaen huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön
taloudellisessa asemassa tapahtuneet epäedulliset muutokset. Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi
tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.
Cleantech Invest ei ole toimintansa aikana maksanut merkittävässä määrin osinkoa eikä se voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida
taata. Osingon maksu ja määrä riippuu Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä
sekä kassavaroista, valitusta liiketoimintastrategiasta, arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisista Yhtiötä tai sen osakkuusyhtiöitä sitovien lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista. Yhtiön osinkopolitiikkaa on selostettu tarkemmin tämän Esitteen kohdassa ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellisnen asema –
Osingot ja osinkopolitiikka”.
Yhtiön johdon nykyinen optio-ohjelma ja mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta
Yhtiön hallitus on 10.5.2013 osakkeenomistajilta samana päivänä saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt optioohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään 2.443.936 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.443.936 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Optio-oikeudet on allokoitu seuraaville henkilöille: Lassi Noponen
733.181 optio-oikeutta, Tarja Teppo 610.984 optio-oikeutta, Timo Linnainmaa 610.984 optio-oikeutta ja Feodor Aminoff
488.787 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat noin 17,0 prosenttia Yhtiön
osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 29,5 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä ennen Osakeannin
toteuttamista ja noin 8,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 26,1 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Merkintäaika alkaa kahdella (2) prosentilla kunkin optio-oikeuksien saajan optio-oikeuksista kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä siten, että ensimmäisen kahden (2) prosentin erän osalta merkintäaika alkoi 31.5.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy
31.12.2020. Mikäli Yhtiö onnistuu toteuttamaan osakkeidensa pörssilistauksen tai Yhtiön osake otetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakkeiden merkintäajan kuluessa, alkaa osakkeiden merkintäaika 50
%:lla kunkin optio-oikeuden saajan optio-oikeuksista sinä päivän kun kaupankäynti Yhtiön osakkeella alkaa pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä vaihtoehtoisella markkinapaikalla.
Osakkeiden merkintähinta on 0,0001 euroa. Asettamalla merkintähinta nimelliseksi ja sitomalla osakkeiden merkintäajan
alkaminen merkittävältä osin Yhtiön listautumiseen on haluttu luoda optio-oikeuksien saajille voimakas kannustin saattaa
Yhtiö listauskelpoiseksi osakkeenomistajille aiemmin esitetyn strategisen tavoitteen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta
kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeannissa Yhtiö laskee liikkeelle enintään 15.386.000 uutta Antiosaketta, mikä vastaa noin 129,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden lukumäärästä välittömästi ennen Osakeantia ja noin 56,4 prosenttia Osakeannin toteuttamisen jälkeen, olettaen, että
Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Tulevaisuudessa Cleantech Invest tulee todennäköisesti tarvitsemaan lisää oman
pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla oman pääoman ehtoisilla rahoitusmuodoilla. Tätä tarkoitusta
varten saatetaan järjestää osakeanteja osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta noudattaen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatut osakeannit ja merkintäetuoikeusannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu lainkaan tai
vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta Yhtiössä.
Mahdollisten tulevien osakeantien sekä luovutusrajoituksen (lock-up) päättymisen vaikutus osakkeiden markkinahintaan
Cleantech Investin toteuttamat mahdolliset tulevat osakeannit ja niitä koskevat odotukset saattavat vaikuttaa haitallisesti Yhtiön A-sarjan osakkeiden markkinahintaan. Lisäksi osakemarkkinoille saattaa tulla merkittävä määrä Yhtiön A-sarjan osakkeita
Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien luovutusrajoitusten päättyessä, mikäli nykyiset K-sarjan osakkeiden omistajat päättävät
muuntaa osakkeensa A-sarjan osakkeiksi. On myös mahdollista, että Yhtiö tulevaisuudessa päättää hakea Yhtiön K-sarjan
osakkeen kaupankäynnin kohteeksi, mikä saattaa vaikuttaa Yhtiön A-sarjan osakkeiden markkinahintaan laskevasti.

22

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien rajoitettu äänioikeus
Hallintarekisteriin merkittyjen Antiosakkeiden omistajat eivät välttämättä pysty käyttämään kyseisten Antiosakkeiden äänioikeutta ennen kuin heidän omistuksensa rekisteröidään tilapäisesti Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon ennen
Yhtiön yhtiökokouksia. Yhtiö ei voi antaa takeita siitä, että sen hallintarekisteriin merkittyjen Antiosakkeiden omistajat saavat
yhtiökokouskutsun riittävän ajoissa voidakseen määrätä edustajiaan joko rekisteröimään Antiosakkeet tilapäisesti nimiinsä tai
äänestämään Antiosakkeilla omistajan ohjeiden mukaisesti.
Merkinnän peruuttamattomuus
Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa Osakeannin ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen
jälkeen, kun merkintä on tehty (katso ”Osakeannin ehdot”). Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään sijoituspäätöksensä siinä
vaiheessa, kun Osakeannin lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
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VAKUUTUS ESITTEEN TIEDOISTA
Yhtiö vastaa tähän Esitteeseen sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen parhaan
ymmärryksen mukaan tässä Esitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Helsingissä, 2.5.2014
Cleantech Invest Oyj
TILINTARKASTAJAT JA NEUVONANTAJAT
Yhtiön tilintarkastaja
Deloitte & Touche Oy
Porkkalankatu 24
00180 Helsinki
Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja
Access Partners Oy
Eteläesplanadi 18, 2. kerros
00130 Helsinki
Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja
Fondia Oy
Lönnrotinkatu 5
00120 Helsinki
Merkintäpaikka, markkinatakaaja ja liikkeeseenlaskijan asiamies
FIM Pankki Oy
Pohjoisesplanadi 33 A
00100 Helsinki
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT
Eräät tässä Esitteessä esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Riskitekijät”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuudennäkymät” ja ”Cleantech Investin liiketoiminta” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tällä hetkellä tiedossa oleviin
seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Cleantech Investin todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Kohdassa ”Riskitekijät”
esitetään esimerkkejä näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Vaikka kohdassa ”Riskitekijät” on kuvattu
kaikki Yhtiön johdon tiedossa tämän Esitteen päivämääränä olevat merkitykselliset riskit, mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja
aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos
taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi, Cleantech Investin liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema
saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä Esitteessä kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi.
TALOUDELLISTEN TIETOJEN ESITTÄMINEN
Cleantech Investin tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen), kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen mukaisesti (”FAS”).
Yhtiön osakkuusyhtiöistä Savo-Solar Oy:n, Enersize Oy:n, One1 Oy:n, MetGen Oy:n, Sofi Filtration Oy:n ja BT Wood Oy:n
tilintarkastetut ja Sansox Oy:n tilintarkastamattomat tilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta, Nocart
Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastamaton tilinpäätös 31.12.2012 päättyneeltä
tilikaudelta, Aurelia Turbines Oy:n tilintarkastettu tilintäätös 31.12.2013 päätyneeltä tilikaudelta, Lumeron Oy:n tilintarkastamaton tilinpäätös 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta, Nuuka Solutions Oy:n tilintarkastettu tilinpäätös 31.10.2013 päättyneeltä tilikaudelta ja Netcycler Oy:n tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2013 ja 30.6.2012 päättyneiltä tilikausilta on laadittu
FAS:n mukaisesti.
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Yhtiön osakkuusyhtiöistä Oricane AB:n tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta on
laadittu Ruotissa voimassa olevien kirjanpito- ja tilinpäätössäännösten (”SWE GAAP”) mukaisesti.
Yhtiön tilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta on sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen, katso
kohta ”Esitteeseen viittaamalla sisällytetty aineisto”, ja ne ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti.
Lisätietoa eräistä Esitteen taloudellisiin tietoihin liittyvistä seikoista on esitetty kohdissa ”Vakuutus Esitteen tiedoista”, ”Tulevaisuutta koskevat lausumat”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä ”Riskitekijät”. Esitteessä esitetyt tilinpäätösja muut luvut on pääosin pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin
loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristyksiä, ja ne eivät siten
välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy, mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin.
Mikäli tästä ei ole erikseen mainittu, Esitteessä esitetyt luvut Yhtiön osakepääomasta, osakkeiden lukumääristä, osakkeiden
tuottamista äänimääristä sekä osakkeista on laskettu Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tämän
Esitteen päivämäärään mennessä rekisteröityjen tietojen perusteella.
VERKKOSIVUSTON TIEDOT EIVÄT KUULU ESITTEESEEN
Esite
sisältäen
siihen
viittaamalla
sisällytetyt
tiedot
julkaistaan
Yhtiön
verkkosivustolla
osoitteessa
www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti. Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt muut tiedot eivät kuitenkaan ole osa Esitettä, eikä sijoituspäätöstä harkitsevien tule perustaa päätöstään Yhtiön arvopapereihin sijoittamisesta tällaisiin tietoihin.
MARKKINOITA, TALOUTTA JA TOIMIALAA KOSKEVAT TIEDOT
Tähän Esitteeseen sisältyy markkinoihin, talouteen ja toimialaan liittyviä tietoja, jotka ovat joko peräisin yhdestä tai useammasta nimetystä lähteestä taikka ne on johdettu useista toimialalähteistä ja muista itsenäisistä lähteistä. Yhtiö on hankkinut
nämä ulkopuolisten toimittamat tiedot julkisista lähteistä, muun muassa tilinpäätös- ja muista tiedoista, ja Yhtiö on varmistanut, että tiedot on toistettu asianmukaisesti ja, siltä osin kuin Yhtiö tietää ja on pystynyt varmistamaan, ulkopuolisten julkistamista tiedoista ei ole jätetty pois seikkoja, jotka tekisivät toistetuista tiedoista harhaanjohtavia tai epätarkkoja. Teollisuudenalan julkaisuissa on yleensä todettu, että niiden sisältämät tiedot on hankittu luotettavina pidetyistä lähteistä, mutta niiden
oikeellisuutta ja täydellisyyttä ei taata, eikä Cleantech Invest ole varmentanut tällaisia tietoja itsenäisesti.
Tässä Esitteessä olevat lausumat, jotka koskevat Cleantech Investin markkina-alueita, sen markkina-asemaa kyseisillä alueilla
sekä muita markkinoilla toimivia yrityksiä, perustuvat yksinomaan Cleantech Investin kokemuksiin, sisäisiin tutkimuksiin ja
arvioihin sekä Yhtiön omiin markkinaoloja koskeviin selvityksiin, joiden Yhtiö katsoo olevan luotettavia. Cleantech Invest ei
voi kuitenkaan antaa takeita siitä, että mikään näistä olettamuksista olisi täsmällinen tai antaisi oikean kuvan Yhtiön asemasta
kyseisillä markkinoilla, eikä mitään Yhtiön sisäisiä selvityksiä tai tietoja ole varmennettu ulkopuolisten lähteiden avulla.
Cleantech Invest arvioi toiminta-alueensa markkinoiden kasvuvauhtia ja markkinaosuuksiensa kehitystä pääasiassa tilastojen
ja markkinatutkimusten perusteella.
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OSAKEANNIN EHDOT
Yleiskuvaus
Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Antiosakkeet”) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen (”Yleisösijoittaja”) sekä institutionaalisten sijoittajien (”Institutionaalinen Sijoittaja”)
merkittäväksi Suomessa (”Osakeanti”).
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 11.910.784 osakkeesta enintään 27.296.784 osakkeeseen.
Tarjottavat Antiosakkeet vastaavat välittömästi ennen Osakeantia noin 129,2 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 13,2
prosenttia niiden tuottamista äänistä, ja Osakeannin jälkeen noin 56,4 prosenttia osakkeista ja 11,1 prosenttia niiden tuottamista äänistä, olettaen että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan ja Yhtiön B-sarjan osakkeet muunnetaan A-sarjan osakkeiksi.
Osakeantivaltuutus ja hallituksen Osakeantia koskeva päätös
Cleantech Investin osakkeenomistajat valtuuttivat 19.3.2014 tekemällään yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 30.000.000 A-sarjan osaketta ja 30.000.000 B-sarjan osaketta. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen yleisölle Yhtiön mahdollisen FNlistautumisen toteuttamisen yhteydessä.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia vaihtovelkakirjalainan muodossa, jotka oikeuttavat saamaan Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeita edellä mainittujen enimmäismäärien puitteissa.
Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin tai optioihin tai muihin erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Yhtiön hallitus päätti 28.4.2014 osakkeenomistajien 19.3.2014 antaman valtuutuksen perusteella Osakeannista, jossa Yhtiö
tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yksityishenkilöiden ja yhteisöjen sekä institutionaalisten sijoittajien merkittäväksi yhteensä enintään 15.386.000 Antiosaketta tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi. Edellä mainittujen syiden johdosta Yhtiön hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.
Osallistumisoikeus ja merkintäsitoumuksen vähimmäiskoko
Antiosakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäväksi Yleisösijoittajille, joilla on kotipaikka Suomessa ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa, ja Institutionaalisille Sijoittajille Suomessa.
Osakeantiin osallistuvan Yleisösijoittajan merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 2.000 Antiosaketta ja Institutionaalisen Sijoittajan merkintäsitoumuksen vähintään 100.000 Antiosaketta. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi.
Merkintähinta
Antiosakkeiden merkintähinta on 0,65 euroa Antiosakkeelta (”Merkintähinta”). Yleisösijoittajien osalta merkintäsitoumuksen
euromääräinen vähimmäiskoko on näin ollen 1.300 euroa ja Institutionaalisten Sijoittajien osalta 65.000 euroa.
Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa Yhtiön aiemmat rahoituskierrokset, vallitseva markkinatilanne, osakkuusyhtiöiden omistuksen ja niiden tulevaisuudenodotusten kautta muodostuvat Yhtiön tulosodotukset sekä samalla
toimialalla toimivien yritysten arvostuskertoimet. Merkintähinta vastaa Yhtiön hallituksen käsitystä Yhtiön A-sarjan osakkeiden käyvästä arvosta. Liikkeeseenlaskun valuutta on euro.
Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Merkintäaika
Merkintäaika alkaa 19.5.2014 klo 9.30 ja päättyy arviolta 30.5.2014 klo 16.30 (”Merkintäaika”).
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Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello 9.30–16.30 välisenä aikana. Osakeanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 23.5.2014.
Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen merkintäajan pidennys julkistetaan yhtiötiedotteella, josta ilmenee Osakeannin merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy viimeistään 6.6.2014 kello 16.30. Osakeannin merkintäajan pidentämistä koskeva yhtiötiedote on annettava viimeistään Osakeannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna päättymispäivänä.
Merkintäpaikka
Osakeannin merkintäpaikkana toimii FIM Pankki Oy.
Yleisösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksensa FIM:in verkkopalvelussa osoitteessa www.fim.com. Erikseen sovittaessa
Yleisösijoittaja voi antaa merkintäsitoumuksen myös FIM Pankki Oy:n asiakaspalvelussa, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100
Helsinki (asiakaspalvelu@fim.com, p. +358 9 6134 6250).
Institutionaalisten Sijoittajien merkintäsitoumuksia ottaa vastaan FIM Pankki Oy, Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
(Dealing, p. +358 9 6134 6270).
Antiosakkeiden merkintä ja maksu
Yleisösijoittajien osalta Antiosakkeiden merkintä tapahtuu antamalla merkintäsitoumus ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Institutionaalisten Sijoittajien osalta merkintä tapahtuu antamalla
merkintäsitoumus ja maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintäpaikan tulee saada
maksu viimeistään merkintäpaikan vahvistamana ajankohtana, arviolta 2.6.2014.
Yhtiöllä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Tällaisessa tilanteessa maksettu Merkintähinta palautetaan merkintäsitoumuksen antaneelle sijoittajalle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Merkintäsitoumukset ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa paitsi jäljempänä kohdassa ”Merkintöjen peruuttaminen
tietyissä olosuhteissa” mainitussa tapauksessa.
Osakeannin tuloksesta päättäminen ja tuloksen julkistaminen
Yhtiön hallitus päättää arviolta 30.5.2014 Antiosakkeiden määrän ja Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta arviolta 30.5.2014.
Yhtiö vahvistaa Antiosakkeiden merkinnän hyväksymisen tai hylkäämisen kaikille merkintäsitoumuksen antaneille arviolta
3.6.2014. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta sitova.
Mikäli Antiosakkeita ei allokoida merkintäsitoumuksessa mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Kirjaaminen arvo-osuustileille
Osakeannissa merkityksi hyväksytyt ja maksetut Antiosakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 4.6.2014.
Luovutusrajoitukset (lock-up)
Yhtiö ja sen Hyväksytty Neuvonantaja Access Partners Oy ovat sopineet, että Yhtiö ei laske liikkeelle tai myy Yhtiön osakkeita Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäistä kaupankäyntipäivää seuraavan kuuden (6) kuukauden kuluessa ilman Access
Partners Oy:n antamaa etukäteistä kirjallista lupaa.
Lisäksi Lassi Noponen, Lassi Noposen määräysvaltayhtiö Prila Oy, Timo Linnainmaa, Tarja Teppo, Feodor Aminoff ja Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät ilman Yhtiön antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta, jonka antaminen on ehdollinen Access Partners Oy:n antamalle suostumukselle, tarjoa, myy, myy lyhyeksi,
panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita
Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen
heillä on valtuudet, ennen kuin yksi (1) vuosi on kulunut Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä
First Northissa.
Luovutusrajoituksen piiriin kuuluvat osakkeet edustavat noin 38,9 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta ennen Osakeantia.
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Antiosakkeiden listaaminen
Ennen Osakeantia Yhtiön mitkään osakkeet eivät ole olleet julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena millään
markkinapaikalla. Yhtiö jättää hakemuksen NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle (”Helsingin Pörssi”) koskien Yhtiön kaikkien Asarjan osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland markkinapaikalla (”First North”).
Yhtiön A-sarjan osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän First Northissa arvioidaan olevan 5.6.2014. Kaupankäyntitunnus on CLEAN ja ISIN-tunnus FI4000092523.
Allokaatio ja menettely ali- ja ylikysyntätilanteissa
Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 10.770.000 Antiosaketta Institutionaalisille Sijoittajille ja 4.616.000 Antiosaketta
Yleisösijoittajille tässä määritellyin ehdoin. Yhtiö voi kysynnästä riippuen allokoida Antiosakkeita Institutionaalisille Sijoittajille ja Yleisösijoittajille alustavista osakemääristä poiketen. Yleisösijoittajille allokoitavien Antiosakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 4.616.000 Antiosaketta, tai jos Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten määrä on tätä vähemmän, Yleisösijoittajien antamien merkintäsitoumusten kattama Antiosakkeiden kokonaismäärä. Mikäli sijoittaja antaa merkintäsitoumuksen sekä Institutionaalisten Sijoittajien että Yleisösijoittajien allokaatiossa, sisällytetään kaikki tällaisen sijoittajan
antamat merkintäsitoumukset Institutionaalisten Sijoittajien allokaatioon.
Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain
tai ne voidaan myös hylätä.
Yhtiö voi huomattavassa ylikysyntätilanteessa suorittaa allokoinnin arpomalla siten, että osalle merkintäsitoumuksen antaneista ei jaeta Antiosakkeita lainkaan.
Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Tässä Esitteessä oleva virhe tai puute taikka olennainen uusi tieto, joka käy ilmi tämän Esitteen hyväksymisen jälkeen, mutta
ennen tarjouksen voimassaoloajan päättymistä, ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on ilman aiheetonta
viivytystä saatettava yleisön tietoon julkaisemalla tämän Esitteen oikaisu tai täydennys samalla tavalla kuin tämä Esite. Oikaisun tai täydennyksen saa julkaista, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt sen.
Sijoittajilla, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään Antiosakkeita ennen tämän Esitteen oikaisun tai täydennyksen julkaisemista,
on oikeus perua kokonaisuudessaan päätöksensä vähintään kahden (2) pankkipäivän aikana siitä, kun oikaisu tai täydennys on
julkaistu. Perumisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että yllä tarkoitettu virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi
ennen Antiosakkeiden toimittamista sijoittajille. Antiosakkeiden merkinnän peruuttamisesta kokonaisuudessaan on ilmoitettava sille merkintäpaikalle, jossa merkintä tehtiin.
Osakkeenomistajan oikeudet
Antiosakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut Yhtiön A-sarjan osakkeille kuuluvat osakkeenomistajan oikeudet kun Antiosakkeet on merkitty kaupparekisteriin. Antiosakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 3.6.2014.
Oikeus peruuttaa Osakeanti
Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen toteuttamista markkinatilanteen, Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Osakeanti voidaan peruuttaa kuitenkin viimeistään
ennen Yhtiön hallituksen päätöstä allokaatiosta, jonka ajankohta on arviolta 30.5.2014. Mikäli Osakeanti peruutetaan, raukeavat annetut merkintäsitoumukset ilman eri toimia. Yhtiö tiedottaa asiasta sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettuja yhteystietoja käyttäen. Mikäli Osakeanti peruutetaan, maksettu Merkintähinta palautetaan sijoittajalle arviolta 6.6.2014 mennessä.
Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Tiedot
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön toimitiloissa osoitteessa Malminrinne 1 B (5. krs),
00180 Helsinki.
Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.
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Muut seikat
Yhtiön hallitus päättää Antiosakkeiden liikkeeseenlaskuun ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista
käytännön toimenpiteistä. Lisätietoja Antiosakkeiden merkitsemiseen liittyvistä seikoista on annettu Esitteen kohdassa ”Ohjeita merkitsijöille”.
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OHJEITA MERKITSIJÖILLE
Yhteisöjen merkintä
Osakeantiin osallistuvien yhteisöjen on merkintäpaikalla esitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, että merkintäsitoumuksen tehneellä yhteisöllä ja sen puolesta toimineilla luonnollisilla henkilöillä on oikeus merkitä Antiosakkeita ja toimia kyseisen yhteisön puolesta. Mikäli yhteisön toimialaan kuuluu arvopapereiden kauppa tai Yhtiö on ottanut käyttöön osakeyhtiölain
(624/2006) tarkoittaman yleistoimialan, riittää tällaiseksi asiakirjaksi yhteisön enintään kolme (3) kuukautta vanha kaupparekisteriote.
Mikäli arvopaperikauppa ei kuulu yhteisön toimialaan eikä yhteisö ole ottanut käyttöön edellä tarkoitettua yleistoimialaa, on
merkintäsitoumuksen tekijän toimitettava enintään kolme (3) kuukautta vanhan kaupparekisteriotteen lisäksi ote yhteisön
päättävän elimen kokouksen pöytäkirjasta koskien Antiosakkeiden merkintää.
Lisäksi yhteisön puolesta toimivalla henkilöllä on oltava valtakirja, ellei nimenomaisen henkilön oikeus edustaa yhteisöä käy
muutoin ilmi, joko kaupparekisteriotteesta tai yhteisön päättävän elimen kokouspöytäkirjan otteesta. Valtuutetulla henkilöllä
on oltava mukanaan henkilöllisyystodistus.
Lisäksi Yhtiöllä on oikeus vaatia muu merkintäpaikan tarpeelliseksi katsoma selvitys tai asiakirja.
Merkintä asiamiehenä
Henkilösijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksen myös valtuutetun kautta, jolloin valtuutetulla tulee olla valtuutus merkinnän tekoon. Valtuutetun tai muun toisen henkilön puolesta toimivan asiamiehen 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 toimitettu tai jos vaadittuja tietoja ei ole annettu täydellisenä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti tai ne ovat vääriä tai puutteellisia, voi Yhtiö hylätä merkintäsitoumuksen ehtojen vastaisena.
Asiamies tai valtuutettu ei voi tehdä merkintäsitoumusta verkkopalvelun kautta, vaan ainoastaan merkintäpaikkana toimivassa konttorissa.
Toimenpidemaksut
Sijoittajilta ei veloiteta merkintäsitoumuksen tekemisestä eikä Antiosakkeiden merkinnästä palkkioita tai muita maksuja.
Tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin tai muun säilytyksen avaamisesta ja ylläpitämisestä.
Verotus
Esitteen kohdassa ”Verotus” on kuvattu osinkojen verotusta sekä Antiosakkeiden merkitsemistä harkitsevien sijoittajien verotukseen liittyviä asioita.
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KESKEISET TIEDOT
Syyt FN-listautumiselle ja Osakeannille sekä hankittavien varojen käyttö
Yhtiö tavoittelee Osakeannilla ja FN-listautumisella osakkeidensa likviditeetin parantamista, kasvun rahoittamista ja pääomarakenteen vahvistamista. Osakeannin ja FN-listautumisen avulla kasvatetaan lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien määrää, lisätään yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta ja parannetaan Yhtiön tunnettuutta sekä hankitaan Yhtiölle pääsy pääomamarkkinoille. FN-listautuminen mahdollistaa myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen yritysjärjestelyiden tekemiseen sekä
mahdollisiin henkilökunnan kannustepalkkioihin nykyistä tehokkaammin.
Mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti, Yhtiö arvioi saavansa Osakeannissa tarjottavista uusista A-sarjan osakkeista
noin 9,3 miljoonaa euroa uusia varoja Osakeantiin ja FN-listautumiseen liittyvien maksujen, palkkioiden ja arvioitujen kulujen
jälkeen. Yhtiön johdon arvion mukaan Osakeannista ja FN-listautumisesta aiheutuu Yhtiölle noin 0,7 miljoonan euron kulut.
Yhtiön on tarkoitus käyttää Osakeannilla saatavat varat nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen (noin 40 % sijoituksiin käytettävistä varoista), uusiin sijoituksiin myöhemmän vaiheen kasvuyhtiöihin (noin 40 % sijoituksiin käytettävistä varoista), uusiin sijoituksiin aikaisen vaiheen yhtiöihin (noin 20 % sijoituksiin käytettävistä varoista) ja operatiivisiin kuluihin.
Yhtiö antaa jatkorahoitusta nykyisille osakkuusyhtiöille, mikäli Yhtiö arvioi jatkorahoituksen antamisen palvelevan koko
Yhtiön arvon kasvattamista. Yhtiö on antanut Savo-Solar Oy:lle 3.3.2014 rahoitussitoumuksen, jonka mukaan Yhtiö sitoutuu
jatkorahoittamaan yhtiötä 3,3 % Osakeannissa saamistaan varoista, kuitenkin enintään 500.000 eurolla. Yhtiön operatiivisista
kuluista merkittävimpiä ovat henkilöstökulut, Yhtiön varainkeruuseen liittyvät kulut sekä FN-listautumisen valmisteluun
liittyvät kulut.
Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan
12 kuukauden tarpeisiin. Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta ja/tai suorita
kustannussäästöjä, Yhtiön arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma riittää elokuun 2014 loppuun asti. Mikäli Osakeantia ei
toteuteta, Yhtiö ei toteuta myöskään FN-listautumista Osakeannin yhteydessä.
Liikkeeseenlaskuun ja tarjoamiseen osallistuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden intressit
Yhtiön hallitus on 10.5.2013 osakkeenomistajilta samana päivänä saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt optioohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään 2.443.936 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.443.936 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Optio-oikeudet on allokoitu seuraaville henkilöille: Lassi Noponen
733.181 optio-oikeutta, Tarja Teppo 610.984 optio-oikeutta, Timo Linnainmaa 610.984 optio-oikeutta ja Feodor Aminoff
488.787 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat noin 17,0 prosenttia Yhtiön
osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 29,5 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä ennen Osakeannin
toteuttamista ja noin 8,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 26,1 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Merkintäaika alkaa kahdella (2) prosentilla kunkin optio-oikeuksien saajan optio-oikeuksista kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä siten, että ensimmäisen kahden (2) prosentin erän osalta merkintäaika alkoi 31.5.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy
31.12.2020. Mikäli Yhtiö onnistuu toteuttamaan osakkeidensa pörssilistauksen tai Yhtiön osake otetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakkeiden merkintäajan kuluessa, alkaa osakkeiden merkintäaika 50
%:lla kunkin optio-oikeuden saajan optio-oikeuksista sinä päivän kun kaupankäynti Yhtiön osakkeella alkaa pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä vaihtoehtoisella markkinapaikalla.
Osakkeiden merkintähinta on 0,0001 euroa osakkeelta. Asettamalla merkintähinta nimelliseksi ja sitomalla osakkeiden merkintäajan alkaminen merkittävältä osin Yhtiön listautumiseen on haluttu luoda optio-oikeuksien saajille voimakas kannustin
saattaa Yhtiö listauskelpoiseksi osakkeenomistajille aiemmin esitetyn strategisen tavoitteen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiön hallituksen ja johdon osakeomistukset on esitelty Esitteessä. Lassi Noponen, Timo Linnainmaa, Tarja Teppo sekä
Feodor Aminoff saavat myös palkkatuloja Yhtiöstä ja heillä on lisäksi suoraa omistusta Yhtiön osakkuusyhtiö Lumeron
Oy:ssä, katso Esitteen kohta ”Cleantech Investin liiketoiminta – Lähipiiriliiketoimet”.
Antiosakkeiden liikeeseenlaskuun liittyen hallituksella ja johdolla ei ole muita erityisiä intressejä.
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MARKKINA JA TOIMIALAKUVAUS
Cleantech sijoitusmahdollisuutena
Käsitteen cleantech määritelmä ei ole vielä vakiintunut, mutta Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan cleantech-yhtiön
toiminta käsittää laajan valikoiman tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka on suunniteltu tuottamaan parasta mahdollista arvoa
alhaisin kustannuksin sekä vähentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia ja tätä kautta parantamaan elämän laatua1. Määritelmän mukaan cleantech-yhtiöt eivät rajoitu mihinkään teollisuuden aloihin, mutta niitä tapaa useimmin esimerkiksi maatalous-, energia-, valmistus- ja tuotanto-, kuljetus- sekä vesiteollisuudessa.
Cleantech on kasvanut merkittäväksi markkinaksi. Bloombergin laskelmien mukaan pelkästään puhtaaseen energiateknologiaan (sisältäen esimerkiksi tutkimuksen ja kehityksen) sijoitettiin vuonna 2012 yhteensä 269 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja
investointien määrä vuosina 2004–2012 kasvoi keskimäärin 22 % vuodessa (CAGR)2. Suurin osa rahoituksesta kohdistui
aurinko- ja tuulipuistojen rakentamiseen. Uusiutuvat energiateknologiat ovat vallanneet nopeasti markkinaosuuksia perinteiseltä fossiiliselta energiantuotannolta ja ovat tulleet merkittäväksi osaksi suurten energiayhtiöiden tuotantoportfoliota3. Uusiutuva energia on oikeutetusti saanut eniten huomiota, mutta se muodostaa kuitenkin vain osan cleantech-toimialalla toimivien
yritysten harjoittamasta toiminnasta.
Toinen uusiutuvaan energiaan läheisesti liittyvä tavoite on energiaomavaraisuuden parantaminen, joka on yhtenä osana mm.
Suomen kansallista energia- ja ilmastostrategiaa. Myös EU-tasolla on havaittavissa selkeä suuntaus energiaomavaraisuuden
kohottamiseksi ja energian toimitusvarmuuden parantamiseksi, jolloin mahdollisiin poikkeustilanteisiin on mahdollista reagoida helpommin. Cleantech-toimialan kannalta nämä tavoitteet lisäävät esimerkiksi hajautettuun energiatuotantoon, energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien tuotteiden kysyntää.
Energiatuotannon monipuolistuminen lisää tarvetta myös sähkönsiirtoverkkojen kehittyneemmälle hallinnalle. Koska monet
uusiutuvat energiantuotannon tavat (esimerkiksi aurinko-, tuuli- ja vesivoima) ovat riippuvaisia sääolosuhteista ja energian
hetkellinen kysyntä on riippuvaista esimerkiksi vallitsevasta lämpötilasta, energian tuotannon ja kysynnän tasapainottaminen
lyhyellä aikavälillä vaatii verkkoyhtiöiltä entistä enemmän investointeja nk. smart grid -tekniikoihin. Erityisen haasteellista
verkkoyhtiöille on sopeutuminen tilanteeseen, jossa uusiutuvien energialähteiden osuus tuotannosta on hetkellisesti jopa useita
kymmeniä prosentteja. Tällaisiin poikkeustilanteisin varautuminen tuo verkkoyhtiöille merkittäviä lisäpanostustarpeita energian varastoinnin ja hallinnan osalta.
Cleantech-toimialan kehittymisen taustalla on epätasapaino luonnonvarojen riittävyyden ja nykyisen käytön välillä. Fossiilisten energiavarojen lisäksi rajallisia resursseja ovat mm. puhdas vesi, ravinteet, metallit, mineraalit ja metsät. Maailman ruokatuotantoa uhkaa vakava kriisi pohjavesialtaiden ja lannoitteissa käytettävien kriittisten ravinteiden loppumisen vuoksi. Näiden
lisäksi nykyiset teolliset toimintatavat aiheuttavat kestämätöntä kuormitusta ilmastolle, vesistöille ja maa-alueille. Kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttama ilmastonmuutos on nyky-ymmärryksen mukaan vakavin uhkakuva, mutta myös mm. haitallisten
kemikaalien kertyminen luontoon ja ihmisiin, valtamerien kalakantojen romahtaminen ja metsien hakkuiden parhaillaan aiheuttama eläinten joukkosukupuutto ovat uhkia, joilla saattaa olla arvaamattomia seurauksia myös ihmisille. Talouskasvun ja
ihmisten hyvinvoinnin edellytyksenä on, että opimme käyttämään rajallisia luonnonvaroja tehokkaammin ja saamme pienemmällä materiaalien ja energian käytöllä enemmän aikaiseksi. Tähän resurssitehokkuuteen pureutuvat teknologiat ovat
puhdasta teknologiaa puhtaimmillaan.
Global Cleantech Innovation Index -selvityksen mukaan Pohjoismaat erottuivat cleantech-alueen innovatiivisimpina maina:
viiden kärkimaan joukkoon sijoittuvat Tanska, Suomi ja Ruotsi4. Suomi erottui erityisen hyvin nimenomaan alkuvaiheen
cleantech-yhtiöiden syntymispaikkana. Suomen talouden vahvuutena on aina ollut teknologiat ja toimintatavat, joilla vähennetään ympäristön kuormitusta ja edistetään sekä materiaali- että energiatehokkuutta. Luonnonvarojen kasvava kysyntä ja ympäristöongelmat ovat synnyttäneet maailmanlaajuisesti valtavan tarpeen ottaa käyttöön tätä osaamista. Esimerkkejä Suomessa
kehitetyistä menestyneistä teknologioista ovat esimerkiksi energiatehokkaat teollisuusprosessit, bioenergiakattilat, taajuusmuuttajat, tuulivoimakomponentit, puhtaat liikennepolttoaineet, vedenpuhdistuskemikaalit, jätehuoltojärjestelmät, mittauslaitteet sekä tieto- ja viestintäteknologian sovellutukset.

1
2
3
4

Tilastojen metodologia (http://www.fvca.fi/tietokeskus/tilastot/metodologia), Suomen pääomasijoitusyhdistys ry.
Maailmanlaajuiset trendit puhtaan energian sijoituksissa, 4. kvartaali 2012 (engl. Global trends in clean energy investment, fact pack as at Q4 2012,
Bloomberg.
Maailman energia-alan näkymät 2012 (engl. World Energy Outlook 2012), Kansainvälinen energiajärjestö (IEA).
Maailmanlaajuinen cleantech-innovaatioindeksi 2012 (engl. Global Cleantech Innovation Index 2012), Cleantech Group LLC ja WWF International.

32

Cleantech Investin osakkuusyhtiöistä merkittävä osa keskittyy juuri energia- ja materiaalitehokkuuteen. Energiatehokkuutta
parantamalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Energiatehokkuusinvestoinnit ovat teollisuudelle kannattavia ja ne
vähentävät perusvoiman tarvetta. 2000-luvulla myös materiaalitehokkuuden merkitys on maailmanlaajuisesti kasvanut samanaikaisesti kun luonnonvarojen kysyntä kiihtyy, raaka-aineiden hinnat nousevat ja ympäristökuormitusta halutaan hallita. Materiaalitehokkuudessa tehostetaan luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttöä, minimoidaan jätteiden syntyä sekä hyödynnetään
jätemateriaaleja. Näin säästetään sekä tuotantopanoksia ja -kustannuksia että ympäristöä.
Taustaa Cleantech Investin toimialasta
Cleantech Invest ei ole puhdas pääomasijoittaja, kuten perinteiset venture capital -sijoittajat tai niin kutsutut evergreenrahastot, vaan sijoitus- ja kehitysyhtiö. Yhtiö toimii kuitenkin suurelta osin samoilla markkinoilla, joilla pääomasijoittajat
toimivat. Tästä syystä Cleantech Investin markkinaa ja kilpailijakenttää analysoitaessa on syytä perehtyä ammattimaiseen
pääomasijoitustoimintaan.
Ammattimaisen pääomasijoitustoiminnan juuret ovat Yhdysvalloissa, jossa on toiminut pääomasijoittajia jo noin 50 vuoden
ajan. Suomessa pääomasijoitustoiminta alkoi 1980-luvun loppupuolella, mutta voimakkaaseen kasvuun toiminta lähti vasta
1990-luvun puolivälissä pääomasijoitustoiminnan kehittyessä voimakkaasti myös muualla Euroopassa.
1990-luvun alkupuolella julkisen sektorin rooli suomalaisessa pääomasijoitustoiminnassa oli huomattava, ja pääomasijoitusten
kokonaistaso pysytteli melko alhaisella 15–30 miljoonan euron vuositasolla. Julkisen sektorin rooli alkoi pienentyä 1990luvun puolivälissä, jolloin pääomasijoitusyhtiöiden, hallinnoitavien pääomien sekä sijoitusten määrän kasvu alkoi kiihtyä.
Yksityisen sektorin rooli kasvoi entisestään 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, jolloin aikaisemmin julkisrahoitteisesti
toimineita alueellisia pääomasijoitusyhtiöitä yksityistettiin. Nykyisin yksi julkisen sektorin rooleista on keskittyä markkinaaukkojen korjaamiseen ja myötävaikuttaa esimerkiksi siemenvaiheen yritysten rahoitukseen. Yhtenä esimerkkinä tästä on
Tekesin Vigo-ohjelma.
Vaikka pääomasijoitustoiminnan historia on Suomessa vielä suhteellisen lyhyt, se on vakiinnuttamassa asemaansa yhtenä
rahoitusvaihtoehtona esimerkiksi kasvuyritysten keskuudessa.
Suomessa toimivat pääomasijoittajat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: varsinaisiin pääomasijoitusyhtiöihin, bisnesenkeleihin ja suuryritysten corporate venturing -yksiköihin. Pääomasijoitusyhtiöistä osa toimii vain alueellisesti tehden sijoituksia
esimerkiksi oman maakuntansa tai lääninsä alueella. Myös monet ulkomaiset pääomasijoittajat ovat asettuneet Suomeen, ja
lisäksi osa ulkomaisista pääomasijoittajista tekee sijoituksia Suomeen suoraan ulkomailta.
Bisnesenkeleillä on usein yrittäjätausta tai muulla tavoin joltakin tietyltä toimialalta hankittu kokemus, jota he voivat hyödyntää yrityksen kehittämisessä. Suuryritysten corporate venturing -yksiköt tekevät sijoituksia yleensä samalla toimialalla toimiviin yrityksiin hakien strategisia hyötyjä koko konsernille.
Pääomasijoitus tehdään useimmiten oman pääoman ehtoisena, jolloin sijoitus on vakuudeton. Sijoitus voidaan tehdä myös
vieraan pääoman ehtoisena tai käyttäen näiden instrumenttien väliin sijoittuvia mezzanine- eli välirahoitusvaihtoehtoja, kuten
pääomalainoja.
Venture capital -sijoituksille on tyypillistä, että lukumääräisesti harvat yritykset vastaavat suuresta osasta portfolion tuottoa.
Yhdysvaltalaisen venture capital -yhdistyksen mukaan on normaalia, että 40 % sijoituksista on epäonnistuneita, 40 % tarjoaaa
kohtuullisen tuoton ja 20 % on erittäin hyviä5.
Cleantech-sijoitukset maailmalla ja Pohjoismaissa
Maailmanlaajuisesti aikaisen vaiheen sijoituksia cleantech-yhtiöihin tehtiin vuonna 2013 yhteensä 6,8 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla 1.007 transaktiossa6. Suurimpia kohdealoja olivat energiatehokkuus (20 % sijoitetusta pääomasta), kuljetusalat
(18 %) sekä aurinkoenergia (11 %).
Pohjoismaissa yksityisten sijoittajien tekemät oman pääoman ehtoiset cleantech-sijoitukset ovat vuosina 2007–2013 vaihdelleet suuresti. Parhaimpana vuonna pohjoismaisten sijoitusten kokonaistaso oli 385 miljoonaa euroa alla olevan kuvan mukaisesti, kun esimerkiksi vuonna 2012 jäätiin 116 miljoonaan euroon. Vuonna 2013 kehitys on kuitenkin ollut positiivista, erityisesti Ruotsissa.

5
6

Usein kysytyt kysymykset (engl. Frequently asked questions) (http://www.nvca.org/index.php?Itemid=147), Kansallinen venture capital –yhdistys
(engl. National Venture Capital Association).
”i3”-kvartaalikohtainen sijoitusseuranta 2013 (engl. i3 Quarterly Investment Monitor 2013), Cleantech Group.
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Kuva 1: Oman pääoman ehtoiset cleantech-sijoitukset 2007–2013 (miljoonaa euroa)

450,0

385

400,0

316

350,0
300,0
250,0
200,0
100,0

107

96

124

177
36

0,0

78
105

150,0
50,0

344

20

67

164

135

12
22

36

44
31

2007

2008

2009
Tanska

144

Norja

116

63

13
14
52

16
5
33

2010
Suomi

117

2011

37

2012

143
66
26
48
2

2013

Ruotsi

Lähde: Nordic cleantech dealflow 2013, Cleantech Scandinavia

Samantyyppinen hajonta on havaittavissa myös pohjoismaisten cleantech-sijoitusten lukumäärissä. Eniten sijoituksia on tehty
vuonna 2008, kun vuonna 2012 jäätiin selkeästi alhaisempaan määrään. Vuonna 2013 sijoitusten lukumäärä verrattuna edelliseen vuoteen kasvoi erityisesti Suomessa.
Kuva 2: Oman pääoman ehtoiset cleantech-sijoitukset 2007–2013 (kpl)
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Lähde: Nordic cleantech dealflow 2013, Cleantech Scandinavia

Cleantech-sijoitukset Suomessa
Vuosina 2008–2013 suomalaisten yhtiöiden tekemät kaikki pääomasijoitukset ovat olleet vuositasolla keskimäärin noin 460
miljoonaa euroa, joista 20 % on tehty aikaisen vaiheen yhtiöihin (eng. venture) ja 80 % myöhemmän vaiheen yrityksiin (eng.
buyout). Kappalemäärissä aikaisen vaiheen yhtiöihin tehdyt sijoitukset vastaavat selkeätä enemmistöä, koska yksittäiset sijoitukset ovat pienempiä. Vuodesta 2008 vuoden 2013 loppuun mennessä on tehty yhteensä 2.202 sijoitusta, joista 71 % aikaisen
vaiheen yhtiöihin7.

7

Pääomasijoittaminen Suomessa (Q3/2013 sekä 2013), Suomen pääomasijoitusyhdistys ry.
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Kuva 3: Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemät venture-sijoitukset 2008–2013 (miljoonaa euroa)
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Lähde: Pääomasijoittaminen Suomessa (Q3/2013 sekä 2013), Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Suomalaisten yhtiöiden tekemät kaikki pääomasijoitukset kohdistuvat lukumääräisesti enimmäkseen käynnistysvaiheen rahoitukseen ja aikaisen vaiheen kasvuun, jotka edustivat noin 70 % kaikista sijoituksista alla olevan kuvan mukaisesti.
Kuva 4: Suomalaisten pääomasijoitusyhtiöiden tekemät sijoitukset kehitysvaiheittain 2013
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Lähde: Pääomasijoittaminen Suomessa 2013, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Suomalaisiin cleantech-alan yrityksiin tehtiin vuonna 2013 sijoituksia 27 miljoonalla eurolla 41 eri transaktiossa alla olevan
kuvan mukaisesti. Cleantech- ja high-tech-yhtiöiden lisäksi sijoituksia tehtiin pääasiassa yhtiöihin, jotka toimivat life sciences
-alueella, viestinnässä ja tietokone- ja kuluttajaelektroniikassa.
Kuva 5: Suomalaisiin osakkuusyhtiöihin tehtyjen sijoitusten toimialajakauma 2013
Yhteensä: 791 miljoonaa euroa
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Lähde: Pääomasijoittaminen Suomessa 2013, Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
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Kilpailukenttä
Kasvuyrityssijoittamiselle on tyypillistä se, että kilpailevat ja myös keskenään erityyppiset sijoittajat tarkastelevat sijoituskohteita yhdessä. Myös itse sijoituskierrokseen saattaa osallistua useita eri sijoittajia. Rahoitusta etsivät yhtiöt hakevat tyypillisesti
sijoittajiltaan pääoman lisäksi myös toimialaosaamista ja kontaktiverkostoa. Myös julkisrahoitteiset rahoitustoimijat pääsääntöisesti vaativat oman sijoituksensa ehdoksi yksityistä pääomasijoitusta. Tästä syystä Cleantech Investin osallistuminen yhtiön
sijoituskierrokseen saattaa toimia herätteenä usean muun enkelisijoittajan, julkisen sektorin rahoittajan tai venture capital sijoittajan osallistumiselle. Myöhemmän kehitysvaiheen hankkeissa, joissa julkisen rahoituksen tai velkarahoituksen rooli on
vähäisempi, Cleantech Investin kanssa kilpailevat pääasiassa yksityistä rahaa keränneet eurooppalaiset ja muut cleantechiin
erikoistuneet sijoittajat. Toisaalta erityisesti ulkomaiset pääomasijoittajat haluavat yleensä paikallisen, Pohjoismaissa toimivan
sijoittajan osallistuvan sijoitukseen.
Esimerkkejä Suomen sijoituskentässä aktiivisesti toimivista yksityistä rahaa keränneistä, osin cleantech-suuntautuneista sijoittajista ovat VNT Management ja Ahlström Capital. Julkisrahoitteisesti toimivia sijoittajia Suomessa ovat esimerkiksi Finnvera, Sitra, Tekes ja Teollisuussijoitus. Pohjoismaisessa kentässä aktiivisesti toimivia yksityistä rahaa keränneitä cleantechsijoittajia ovat pääasiassa Sustainable Technologies Fund ja Environmental Technologies Fund. Ruotsalainen Northzone ja
tanskalainen Seed Capital ovat myös tehneet useita sijoituksia pohjoismaisiin cleantech-yhtiöihin, mutta molemmilla yhtiöillä
cleantech on vain yksi useasta sijoitusalueesta. Tämän lisäksi pohjoismaisessa cleantech-sijoituskentässä julkinen sektori on
vahvasti mukana. Teollisista toimijoista cleantech-sijoituksissa aktiivisia ovat olleet Ikea GreenTech, Agder Energi Venture,
Volvo Technology Transfer ja Midroc New Technology.
Cleantech Investin johdon näkemyksen mukaan Yhtiöllä on hyvä kattavuus pohjoismaisesta cleantech deal flowsta. Yhtiön
johdon näkemyksen mukaan Cleantech Investin suomalaistaustaisuus, johdon pitkäaikainen cleantech-tausta ja kokemus,
korkea tunnettuus pohjoismaisessa cleantech-sijoituskentässä ja status Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämönä tuovat Yhtiölle
kilpailuetua sekä parantavat Yhtiön neuvotteluasemaa sijoituksia tehtäessä. Osakkuusyhtiön omistajien mielenkiintoa neuvotella uudesta sijoituksesta muiden kuin Cleantech Investin kanssa pienentää myös Cleantech Investin johdon laaja kontaktiverkosto sekä sen aiemman näytöt vastaavissa sijoitus- ja irtautumistilanteissa. Osoituksena Cleantech Investin korkeasta
tunnettuudesta ja johdon laajasta kontaktiverkostosta on se, että esimerksi vuonna 2013 Yhtiö tapasi tai tutustui kirjalliseen
sijoitusesitykseen yli 300 pohjoismaisen cleantech-yhtiön osalta. Yhtiön johdon aiempia näyttöjä vastaavissa tilanteissa on
kuvattu kappaleessa ”Cleantech Investin liiketoiminta – Yleistä”.
Muita Cleantech Investin erottautumistekijöitä ovat kyky sijoittaa yhtiöön sen eri kehitysvaiheissa, joustavuus erilaisten sijoitusrakenteiden suhteen sekä sijoittaminen Pohjoismaisiin cleantech-kohteisiin laajalla toimialafokuksella. Myös Yhtiön status
työ- ja elinkeinoministeriön perustaman Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämönä on tuonut Yhtiölle hyvälaatuista hankevirtaa.
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CLEANTECH INVESTIN LIIKETOIMINTA
Yleistä
Cleantech Invest on yksityinen vuonna 2005 perustettu puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö. Yhtiöllä on suoria optio- ja/tai osakeomistuksia kahdessatoista (12) suomalaisessa ja yhdessä (1)
ruotsalaisessa aikaisen vaiheen yhtiössä ja kasvuyhtiössä. Yhtiö kehittää aktiivisesti osakkuusyhtiöitään, jatkorahoittaa niitä
sekä etsii aktiivisesti uusia kohteita ja sijoittaa jatkossakin toimialansa lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin pääsääntöisesti Suomessa ja Ruotsissa sekä myös muualla Itämeren alueella.
Cleantech Investin liikeideana on kasvattaa omistaja-arvoa hankkimalla omistukseensa parhaita puhtaan teknologian alan
aikaisen vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden osakkuuksia. Sijoitukset tehdään tukeutuen Yhtiön johdon toimialatuntemukseen
ja kokemukseen puhtaasta teknologiasta. Osakkuudet voivat olla enemmistö- tai vähemmistöosakkuuksia. Yhtiö pyrkii tällä
tavalla hankkimaan omistukseensa osakkuusyhtiöiden kautta muodostuvan liiketoimintakokonaisuuden, joka kattaa seuraavat
nousevat puhtaan teknologian osa-alueet:
3)
4)

Puhdas energia, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
a. Energian tuotanto
b. Energian siirto, laatu, varastointi ja energiatehokkuus
Luonnonvarojen tehokas käyttö, joka jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:
a. Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys
b. Puhdas vesi ja ilma

Osakkuusyhtiöistä muodostuvia liiketoimintakokonaisuuksia pyritään jatkossa kehittämään siten, että niihin sisältyy liiketoiminnan kehitysvaiheen, skaalautuvuuden ja riskisyyden näkökulmasta erilaisia yrityksiä. Tällöin pidemmälle kehittyneillä ja
matalamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden
ja korkeamman riskitason liiketoiminnoilla haetaan räjähtävän kasvun ja arvonnousun mahdollisuutta. Tällä strategialla
Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuudesta pyritään muodostamaan kiinnostava sijoituskohde kasvavalle puhtaan teknologian markkinalle, jonka riski on kohtuullisempi kuin yksittäisten yritysten riski.
Cleantech Invest on kehittynyt sijoitus- ja kehitysyhtiöksi, jonka liiketoiminnassa on elementtejä sekä teollisesta liiketoiminnasta että pääomasijoitustoiminnasta. Kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa antamalla jatkorahoitusta valikoiduille nykyisille
osakkuusyhtiöille sekä sijoituksilla uusiin yhtiöihin. Cleantech Invest voi strategiansa mukaisesti olla osakkuusyhtiöissä joko
vähemmistö- tai enemmistöomistaja ja se voi, osakkuusyhtiöiden omistajayrittäjien ja Cleantech Investin yhdessä niin päättäessä, konsolidoida osakkuusyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Mikäli
Cleantech Investillä on tulevaisuudessa enemmistöomistettuja yhtiöitä, se kehittää niitä teollisena omistajana ja vähemmistöomistetuista yhtiöistä Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing -toiminnon tapaan. Osana kehitysyhtiötoimintaansa Yhtiö pyrkii strategisiin yhteistyösuhteisiin sellaisten teollisten suuryritysten kanssa, jotka voivat auttaa Cleantech
Investin osakkuusyhtiöitä kasvamaan ja jotka hyötyvät yhteistyöstä Cleantech Investin kanssa. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi energia- ja/tai teollisuuspalveluyritykset. Suuryritysten kanssa harjoitettava yhteistyö puolestaan voi olla tuotekehitys-,
jakelutie-, asiakkuus-, deal flow- tai muuta molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä.
Kehitysyhtiönä Cleantech Invest käyttää aktiivisesti verkostoaan esimerkiksi osakkuusyhtiöiden ratkaisujen esittelyssä teollisille toimijoille, mahdollisille asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille. Cleantech Invest toimii konserninomaisesti osallistumalla aktiivisesti osakkuusyhtiöidensä operatiivisten toimintojen ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja tarjoamalla osakkuusyhtiöilleen konsernipalveluja, kuten esimerkiksi hallinnon parhaita käytäntöjä ja niiden kehittämistä ja ulkoistettujen
palveluiden keskitettyä hankintaa.
Johdon pitkä kokemus alalta, Cleantech Investin erinomainen tunnettuus, status Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämönä ja startupyrityksille tarjolla olevan rahoituksen niukkuus tarjoaa Yhtiölle lukuisia sijoitusmahdollisuuksia vuosittain. Cleantech Investillä on ainutlaatuinen mahdollisuus sijoittaa mielenkiintoisiin tulevaisuuden aloihin tilanteissa, joissa arvonmääritys ei ole
merkittävin tekijä. Tämän mahdollistaa Cleantech Investin roolin toiminta aikaisen vaiheen sijoittajana, joka tuo yrittäjille
yhteistyökumppanin ja kanssayrittäjän ja joka voi myös tuoda mukanaan rahoitusta kolmansilta osapuolilta. Nämä seikat ovat
tehneet Cleantech Investistä halutun kumppanin uuden teknologian kehittäjille ja kasvuyrittäjille.
Cleantech Investin nykyisillä osakkuusyhtiöillä on hallussaan teknologioita, joilla voidaan parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä teollisuudessa, kiinteistöissä että kotitalouksissa. Osakkuusyhtiöiden tavoitteena on kasvaa kansainvälisesti
merkittäviksi toimijoiksi omilla tuotealueillaan. Useat osakkuusyhtiöt ovat saaneet laajaa kansainvälistä huomiota, mm.
-

Savo-Solar Oy voitti 2011 InterSolar (maailman suurin aurinkoenergiatapahtuma) Awardin vuoden parhaana aurinkoenergiainnovaationa.
Netcycler Oy (Swap.om) valittiin Skandinavian kiinnostavimpien cleantech-yritysten joukkoon Cleantech Scandinavian -kilpailussa vuonna 2012.
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-

Oricane AB valittiin kolmannelle sijalle vuonna 2013 Ecosummit Award 2013-kilpailun alaryhmässä Facebook

-

Eco13 Award.
Metgen Oy valittiin Nordic Cleantech Open -kilpailun finaaliin vuonna 2012 ja valittiin Global Cleantech 100 yhtiöksi vuonna 2013.

-

Nocart Oy valittiin kiinnostavimpien cleantech-yritysten joukkoon Nordic Cleantech Open -kilpailussa vuonna 2014.

Cleantech Investin johtoon kuuluvat henkilöt ovat cleantech-uransa aikana keränneet yhteensä noin 180 miljoonaa euroa
rahoitusta cleantech-yrityksiin, tehneet cleantech-sijoituksista irtautumisia erinomaisilla tuottokertoimilla sekä avustaneet
Suomen suurimpia instituutiosijoittajia yhteensä yli 100 miljoonan euron sijoituksissa cleantech-alueella. Asiakkaina on ollut
mm. Valtion eläkerahasto, Sitra ja Fortum. Tämän lisäksi Cleantech Invest on toiminut neuvonantajana erään rahastoyhtiön
listattuihin clean energy -yhtiöihin keskittyvässä sijoitusrahastossa. Cleantech Invest on myös tehnyt toimeksiannosta useita
cleantech- ja rahoitusalaan liittyviä selvityksiä ja konsultointitoimeksiantoja. Näitä neuvonanto- ja muita toimeksiantoja ei
kuitenkaan ole tehty enää vuoden 2011 jälkeen. Cleantech Investin tiimin kokemusta hyödynnetään mm. kokeneiden avainhenkilöiden rekrytoinnissa osakkuusyhtiöihin sekä jatkorahoituksen varmistamisessa.
Cleantech Invest on useiden vuosien ajan toiminut aktiivisessa roolissa Ecosummit-, Nordic Cleantech Open-, Energy Venture
Day- ja Cleantech Venture Day -tapahtumissa sekä osana Finnish Cleantech Cluster - ja Cleantech Scandinavia -verkostoja. Jo
vuonna 2005 Yhtiö oli mukana käynnistämässä Nordic Cleantech Venture Day:tä, joka on kasvanut Pohjoismaissa merkittäväksi sijoitustapahtumaksi. Tätä kautta Cleantech Investin tunnettuus sijoittajakumppanina on hyvä pohjoismaisten osakkuusyhtiöiden ja sijoittajien parissa.
Suorien omistusten lisäksi Cleantech Invest hallinnoi historiallisista syistä (ks. alla) Clean Future Fund Ky -rahastoa, joka on
sijoittanut Cleantech Investin kuuteen (6) nykyiseen osakkuusyhtiöön. Cleantech Invest omistaa 36,9 prosenttia Clean Future
Fund Ky:n yhtiöpanoksista. Jatkossa sijoituksia osakkuusyhtiöihin tehdään suoraan Cleantech Investin omasta taseesta. Myös
uusien rahastojen perustaminen ja hallinnoiminen on mahdollista tulevaisuudessa.
Vigo-ohjelma ja NIY-rahoitus
Työ- ja elinkeinoministeriö on 10.3.2009 tehnyt päätöksen innovatiivisten kasvuyritysten käynnistysvaiheen yrityskiihdyttämöohjelman perustamisesta julkisella siemenrahoituksella (Vigo-ohjelma). Ohjelman avulla synnytetään uuden sukupolven
sijoittajavetoisia yrityskiihdyttämöitä ja ohjelman toiminta rahoitetaan Tekesin kautta. Vigo-ohjelman tavoitteena on motivoida parhaat yrityskehityksen osaajat kehittämään alkavista yrityksistä menestyviä kasvuyrityksiä, varmistaa osakkuusyritysten
varhaisen vaiheen rahoitus, nostaa niiden arvoa ja tehdä niistä yksityisille pääomasijoittajille sijoituskelpoisia, saada merkittäviä pääomasijoituksia kiihdyttämövaiheen jälkeiseen kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä tehostaa suomalaisten pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa sekä saada maahan kansainvälisiä kiihdyttämötoimijoita ja pääomasijoittajia. Vigo-ohjelman
toteutusta ja kehittämistä ohjaa työ- ja elinkeinoministeriön asettama ohjausryhmä ja sen koordinoinnista vastaa Tekesin toimeksiantoon perustuen Profict Partners Oy. Kiihdyttämöt on valittu ohjelmaan julkisella kilpailuun perustuvalla hakuprosessilla. Tällä hetkellä ohjelmassa toimii kymmenen (10) kiihdyttämöä. Cleantech Invest aloitti Vigo-ohjelmassa suomalaisten
cleantech-yritysten yrityskiihdyttämönä marraskuussa 2009. Vigo-ohjelman toimiaika on vähintään kuusi (6) vuotta.
Kiihdytettävien yritysten rahoitus koostuu yksityisestä ja julkisesta rahoituksesta. Yksityisen rahoituksen lähteenä ovat pääomasijoittajat, bisnesenkelit, rahastot ja kiihdyttämöt. Toiminnan julkinen rahoitus kiihdytettäviin yrityksiin perustuu Suomessa Tekesin ja Finnveran rahoitusinstrumentteihin. Suomen ulkopuolisista julkisia rahoituslähteitä ovat esimerkiksi EU:n Horizon2020 rahoitus sekä Ruotsissa Energimyndigheten.
Kiihdyttämön tulee täyttää seuraavat kriteerit:
1. kiihdyttämön pitää olla osakeyhtiö, joka tavoittelee toiminnassaan voittoa;
2. kiihdyttämön on pystyttävä itse sijoittamaan kohde-/asiakasyrityksiinsä;
3. kiihdyttämössä toimivien managerien on omistettava enemmistö ko. kiihdyttämön osakekannasta;
4. kiihdyttämöllä on oltava selkeä toimintafokus, joka perustuu kiihdyttämössä toimivien managerien osaamiseen ja
kokemukseen;
5. kiihdyttämön on kyettävä nimeämään palveluun vähintään kaksi (2) manageria, jotka toimivat päätoimisesti ko.
kiihdyttämössä; ja
6. nimetyillä managereilla tulee olla aiempaa kokemusta nuorten innovatiivisten yritysten perustamisesta, kehittämisestä ja kansainvälistämisestä ja/tai toimimisesta vastuullisina sijoittajana nuoriin innovatiivisiin yrityksiin.
Osakkuusyritys voi maksaa kiihdyttämölle korvauksen saamistaan palveluista joko palkkiona tai palkkana. Kiihdyttämöillä on
oikeus periä kohdeyrityksiltä palkkiota (palvelumaksu) yrityksen ja kiihdyttämön välisen sopimuksen mukaisesti. Tekes hyväksyy palkkiona enintään 9000 € /kk, kun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämön omistus on enintään 10 % ja enintään 4500 €
/kk, kun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämön omistus on 10 – 20%. Matkakulut voidaan hyväksyä osana kohdeyrityksen kustannuksia. Palkkiota voidaan maksaa enintään 24 kuukautta.
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Cleantech Invest on valittu työ- ja elinkeinoministeriön perustaman Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämöksi, jonka ansiosta Yhtiön osakkuusyhtiöillä on mahdollisuus saada lisää yksityisiä toimijoita kehittämään yrityksiä ja saada enintään miljoona euroa
valtionavustusta nopeutetulla käsittelyllä ja aikaisessa kasvuvaiheessa Tekesin nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksen
(”NIY-rahoitus”) muodossa Vigo-ohjelman linjausten mukaisesti. Tekesin NIY-rahoitus on tarkoitettu nuorille innovatiivisille
yrityksille liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. NIY-rahoitusta voivat saada yritykset, jotka on rekisteröity kaupparekisteriin enintään kuusi (6) vuotta ennen rahoituksen myöntämistä, joiden henkilömäärä on alle 50 ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Yrityksen tulee lisäksi toimia itsenäisesti ja panostaa merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan. Rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa olennaisesti lupaavimpien pienten yritysten kasvua
ja kansainvälistymistä. Rahoitus ei ole tarkoitettu tutkimukseen ja kehittämiseen. NIY-rahoitusta saavat yritykset voivat kuitenkin NIY-rahoituksen lisäksi samanaikaisesti saada Tekesin T&K-rahoitusta. Tekes-rahoituksen ehdot ovat Vigo-ohjelman
piirissa oleville yrityksille samat kuin muille yrityksille.
Historia
Cleantech Invest on onnistuneesti kehittänyt liiketoimintaansa kohti puhdasta sijoitus- ja kehitysyhtiötä vuodesta 2005.
2005

Cleantech Investin perustivat Timo Linnainmaa ja Tarja Teppo, jotka molemmat ovat edelleen Yhtiön osakkaina ja työskentelevät Yhtiössä päätoimisesti. Toimintansa alkuvaiheessa Cleantech Invest toimi cleantechalan neuvonantajana useille rahoitusalan asiakkaille. Toimeksiannot koostuivat pääasiassa due diligence palveluista sekä cleantech private equity -rahastoja ja suoria sijoituksia listaamattomiin cleantech-yhtiöihin
koskevista konsultointitoimeksiannoista. Toimeksiantojen kohteet olivat Euroopassa toimivia Cleantech-alan
yhtiöitä, due diligence -tarkastuksissa tarkastettiin sekä yhtiöden salkkuja että niiden johtoa. Toimeksiantajista mainittakoon mm. Valtion Eläkerahasto, Fortum ja Sitra.

2009

Cleantech Investille myönnettiin Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämöstatus.

2010

Lassi Noponen siirtyi Cleantech Investin palvelukseen ja tuli Yhtiön osakkaaksi sijoitusyhtiönsä kautta.

2010

Cleantech Invest keräsi pääomarahaston, Clean Future Fund Ky:n, josta on tehty sijoituksia yhdeksään (9)
osakkuusyhtiöön. Cleantech Invest toimii rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä.

2012

Feodor Aminoff siirtyi Cleantech Investin palvelukseen ja tuli Yhtiön osakkaaksi sijoitusyhtiönsä kautta.

2013

Cleantech Invest keräsi rahoituskierroksilla 3,4 miljoonaa euroa ja aloitti sijoitusten tekemisen omasta taseestaan. Feodor Aminoffista tuli Cleantech Investin toimitusjohtaja.

2014

Cleantech Investin yhtiömuoto muutettiin julkiseksi osakeyhtiöksi ja sen osakkeet liitettiin arvoosuusjärjestelmään.

Strategia, osakkuusyhtiöiden valintakriteerit ja hajauttaminen
Cleantech Investin strategiana on omistaa pääsääntöisesti pohjoismaisia cleantech-alan yrityksiä fokusoituen erityisesti puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön sekä kasvattaa omistuksensa arvoa kyseisissä yhtiöissä. Cleantech
Invest voi sijoitus- ja kehitysyhtiöstrategiansa mukaisesti olla osakkuusyhtiöissä vähemmistöomistaja, mutta se voi kasvattaa
omistustaan ja konsolidoida osakkuusyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi valikoiduilla liiketoimintaalueilla. Mikäli Cleantech Investillä on tulevaisuudessa enemmistöomistettuja yhtiöitä, se kehittää niitä teollisena omistajana
ja yhtiöistä, joissa Cleantech Invest ei pyri enemmistöomistajan asemaan tai joita se ei aio konsolidoida toisiin osakkuusyhtiöihin, Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing -toiminnon tapaan.
Cleantech Investin kasvustrategiaa on tarkoitus toteuttaa antamalla jatkorahoitusta valikoiduille nykyisille osakkuusyhtiöille
sekä sijoituksilla uusiin yhtiöihin. Yhtiön johdon mukaan saavutettavissa oleva taso on noin viisi (5) uutta sijoitusta vuodessa.
Cleantech Investin tavoitteena on hankkia omistuksia sekä aikaisen että myöhemmän kasvuvaiheen yrityksistä. Cleantech
Investin strategiana on hankkia omistuksia eri osakkuusyhtiöistä hajautetusti, jotta riskitasoa saataisiin madallettua ja kokonaisuus olisi optimaalinen arvonnousua ajatellen:
Kasvuvaihe: Vaikka Cleantech Invest lähtökohtaisesti keskittyy aikaisen kasvuvaiheen teknologiayhtiöihin, pyritään
omistuksia hankkimaan sekä start-up yhtiöistä, aikaisen vaiheen yhtiöistä että pidemmälle kehittyneistä yhtiöistä.
Sektorifokus: Yhtiöllä on neljä (4) liiketoimintakokonaisuutta: Energian tuotanto, Energian varastointi, laatu, siirto
ja energiatehokkuus, Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys sekä Puhdas vesi ja ilma. Näiden neljän liiketoimintakokonaisuuden sisällä, sekä niiden välillä, Cleantech Invest voi myös pyrkiä konsolidoimaan osakkuusyhtiöitään,
mikäli niiden välillä on selkeitä synergioita ja mikäli konsolidoinnin voidaan ennakoida kasvattavat osakkuusyhtiöiden arvoa.
Liiketoimintamalli ja riski: Yhtiö pyrkii hankkimaan omistuksia osakkuusyhtiöistä, jotka poikkeavat toisistaan niiden liiketoiminnan skaalautuvuuden ja riskisyyden suhteen. Tällöin matalamman riskitason liiketoimintaa harjoitta-
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-

villa osakkuusyhtiöillä haetaan liiketoimintakokonaisuudelle pääomaturvaa ja nopeamman skaalautuvuuden ja korkeamman riskitason liiketoimintaa harjoittavilla osakkuusyhtiöillä haetaan räjähtävän kasvun ja arvonnousun mahdollisuutta.
Maantieteellinen hajauttaminen: Yhtiöllä on tavoitteena tulevaisuudessa hankkia omistuksia Ruotsissa ja muualla
Itämeren alueella toimivista osakkuusyhtiöistä. Ecosummit-, Nordic Cleantech Open-, Energy Venture Day- ja
Cleantech Venture Day -tapahtumat tuovat paljon mielenkiintoisia sijotusideoita tällä maantieteellisellä alueella.
Cleantech Invest uskoo myös, että maantieteellisen fokuksen laajentaminen on tapa luoda vahvempia klustereita niiden neljän liiketoimintakokonaisuuden sisällä, joissa Yhtiöllä on tällä hetkellä omistuksia.

Alla oleva kaavio kuvaa Cleantech Investin sektorifokusta ja sitä, miten Yhtiö arvioi sijoittavansa tulevaisuudessa varojaan eri
kehitysvaiheessa oleviin ja eri liiketoimintakokonaisuuksien piiriin kuuluviin yhtiöihin. • merkkien määrällä kuvataan yksittäisen kohdealueen suhteellisen tärkeyden suuruutta. Yhtiö ei sijoita yli 15 % kerätyistä varoista yksittäiseen uuteen aikaisen
vaiheen yhtiöön. Tyypillinen ensimmäisen sijoituksen koko on noin 20.000-100.000 euroa tuotekehitysvaiheen yhtiöihin ja
noin 150.000-500.000 euroa yhtiöihin, jotka ovat jo viimeistelemässä myyntimalliaan ja -kanaviaan. Myöhemmän vaiheen
kasvuyhtiöihin tehtävä ensimmäisen sijoituksen koko on tyypillisesti noin 400.000-800.000 euroa.
Kuva 6: Cleantech Investin sektorifokus
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Lähde: Yhtiö. Kuvan prosentit ovat suuntaa antavia eivätkä sisällä operatiivisiin kuluihin käytettäviä varoja eikä Osakeannin kuluja. Lopullinen
jakauma riippuu suuresti tarjolla olevien sijoituskohteiden laadusta.

Cleantech Investin osakkuusyhtiöille tyypillisiä ominaispiirteitä ovat seuraavat seikat:
-

suurin osa osakkuusyhtiöistä toimii teollisilla aloilla, joilla luodaan asiakkaille merkittäviä kustannussäästöjä,
suurin osa osakkuusyhtiöistä on syntynyt vuosien kehitystyön tuloksena ja alalletulokynnys kilpailijoille on tyypillisesti korkea ja

-

osakkuusyhtiöiden asiakkaiden joukossa on myös useita suuria pörssilistattuja yrityksiä.

Yhtiön keskeistä asemaa osakkuusyhtiöissä ilmentävät muun muassa seuraavat seikat:
Cleantech Investin omistusprosentti osakkuusyhtiössä on tyypillisesti 10–30 % välittömästi ensisijoituksen jälkeen.
Ensisijoituksen yhteydessä laadittavan osakassopimuksen kautta Cleantech Invest on tyypillisesti saanut pääomasi-

joittajille tyypilliset veto-oikeudet merkittäviin muutoksiin yhtiöissä.
Ensisijoituksen yhteydessä Cleantech Invest pääsääntöisesti myös varaa oikeuden yhteen tai useampaan jatkorahoituskierrokseen. Näiden jatkokierrosten valuaatio tai sijoituksilla saatava kokonaisomistusosuus sovitaan jo ensim-

-

mäisen kierroksen yhteydessä.
Cleantech Invest tuo verkostonsa kautta merkittävää lisäarvoa osakkuusyhtiöihin ja toimii yhtiöissä aktiivisena omistajana.
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-

Cleantech Investin tavoitteena on säilyttää keskeinen asemansa parhaissa osakkuusyhtiöissä puolustamalla ja kasvattamalla resurssiensa puitteissa omistusosuuksia jatkosijoituskierroksilla. Samalla tavoitteena on optimoida omistajaarvon kasvua.

Cleantech Investin ensisijainen maantieteellinen fokus on Suomi ja toissijaisena Ruotsi. Näiden jälkeen tulevat lähialueet,
kuten Norja, Tanska ja Baltian alue (lähinnä Viro ja Saksa). Yhtiölle tarjotaan usein sijoitusmahdollisuuksia Ruotsissa, ja
Yhtiö näkeekin, että Ruotsin markkinalla on lukuisia mielenkiintoisia yhtiöitä, joilla on hyvä yhteensopivuus Cleantech Investin harjoittaman toiminnan kanssa. Keskipitkällä aikavälillä tavoite on, että Ruotsista tulee yhtä merkittävä alue Cleantech
Investille kuin Suomi on tällä hetkellä.
Yhtiön hallitus on loppuvuodesta 2012 päättänyt, että Yhtiö pyrkii pääsääntöisesti mieluummin lisäämään omistustaan osakkuusyhtiöissä kuin laskuttamaan niiltä Vigo-ohjelman linjausten mukaista kuukausittaista palkkiolaskutusta. Tästä syystä
Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 on laskenut merkittävästi verrattuna vuoteen 2012. Yhtiö uskoo saavansa näin kasvatettua
osakkuusyhtiöidensä arvoa entistä nopeammin.
Yhtiön käteisvarat sijoitetaan kulloinkin riskittömiin tai matalariskisiin sijotuksiin, esimerkiksi määräaikaisiin korkosijoituksiin, korkorahastoihin tai valtion obligaatioihin.
Sijoitus- ja omistusprosessi
Yhtiön toiminta sijoitus- ja kehitysyhtiönä kattaa olemassa olevien osakkuusyhtiöiden kehittämisen lisäksi myös uusien osakkuusyhtiöiden kartoittamisen. Cleantech Invest jakaa sijoitus- ja omistusprosessinsa viiteen eri osa-alueeseen seuraavan kaavion mukaisesti.
Kuva 7: Cleantech Investin sijoitus- ja omistusprosessi
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Uusien osakkuusyhtiöiden etsintään Cleantech Invest käyttää sekä Yhtiön johdon henkilökohtaisia verkostoja että muita kanavia. Yhtiö hyötyy esimerkiksi osakkuusyhtiöiden yrittäjien ja muiden omistajien suhdeverkostoista, joiden kautta Yhtiölle
tarjotaan lisää sijoitusmahdollisuuksia. Yhtiö tekee myös tiivistä yhteistyötä pohjoismaisten cleantech-toimialalla toimivien
yksityisten, valtiollisten ja teollisten sijoittajien kanssa. Yhtiön Vigo-kiihdyttämötoiminta ja muu aktiivisuus niin Tekesin,
Fibanin (Finnish Business Angel Association) että Sitran ohjelmissa tuo Yhtiölle hankevirtaa erityisesti Suomessa. Usean
vuoden jatkunut Nordic Cleantech Open -jurytoiminta ja muu aktiivisuus Cleantech Scandinavia -verkostossa osaltaan kasvattaa Yhtiön näkyvyyttä Pohjoismaisessa kentässä. Tämän lisäksi Yhtiö on mukana monissa venture capital -aiheisissa tapahtumissa mukaan lukien Ecosummit, Cleantech Forum Europe, European Energy Venture Fair, Energy venture forum, STING ja
Cleantech Venture Day. Cleantech Investin tunnettuuden takia Yhtiöön ollaan yhteydessä usein myös silloin, kun varsinaista
aiempaa kontaktia ei ole.
Vuonna 2013 Cleantech Investille tarjottiin 304 eri sijoitusmahdollisuutta. Vuonna 2013 Yhtiö teki ainostaan viisi (5) uutta
sijoitusta. Tarjottujen sijoitusmahdollisuuksien joukossa suurimmat toimialat olivat energiateknologia, kuljetusala, materiaaliteknologia ja aurinkoenergia. Suurimmat maantieteelliset alueet olivat Suomi, Ruotsi ja Saksa, ja yhtiöt olivat kehitysvaiheeltaan useimmiten ensimmäisen kaupallisen toimituksen vaiheessa. Cleantech Invest arvioi tarkemmin noin 100 yritystä vuonna
2013, joista neuvottelu- ja tarkempaan yhtiöselvitykseen (”DD” tai ”due diligence”) -vaiheeseen eteni noin 20 yritystä. Lähes
kaikki vuonna 2013 tehdystä viidestä sijoituksesta olivat tulleet osaksi Yhtiön sijoitusprosessia jo vuoden 2012 aikana.
Potentiaalisen osakkuusyhtiön arviointi ja DD vaihe 1
Ennen tarkemman arvioinnin aloitusta varmistetaan, että potentiaalinen osakkuusyhtiö on Yhtiön strategian mukainen. Osakkuusyhtiön arviointi ja DD pitää sisällään mm. markkinaselvityksen sekä kaupallisen ja teknisen analyysin, katso myös kohta
”Riskitekijät”. Näillä selvityksillä pyritään ymmärtämään potentiaalisen osakkuusyhtiön kehittämän tuotteen tai palvelun
skaalautuvuutta, kysyntää, lisäarvoa, markkinamahdollisuutta ja -kasvua sekä erityisesti liiketoiminnan kilpailu- ja suojaustekijöitä ja Cleanteach Investin mahdollisuus luoda arvoa omistajana. Myös exit-mahdollisuudet ja arvonmääritys exit-vaiheessa
pyritään kartoittamaan osana potentiaalisen osakkuusyhtiön arviointia.
Erityinen painoarvo arvioinnissa annetaan osakkuusyhtiön tiimin arvioinnille. Kasvuyrityksen tiimi on usein yksi tärkeimpiä
menestystekijöitä. Arvioinnissa painotetaan tiimin jäsenten riskinsietokykyä, sitoutumista yhtiöön, tiimin keskinäistä koheesiota, motivaatiota, verkostoa ja aiempaa kokemusta ja osaamista toimialalta. Myös aiempaa yrittäjyyskokemusta tai aikai-
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sempien esimiesten, kollegoiden tai asiakkaiden haastatteluja käytetään usein osana kokonaisarviointia. Tämän lisäksi käydään läpi asiakasreferenssejä haastatteluiden avulla.
Potentiaalisen osakkuusyhtiön arvioinnissa Cleantech Invest hyödyntää tapauskohtaisesti harkintansa mukaan myös ulkopuolisia neuvonantajia sekä kyseisen sektorin asiantuntijoita. Sijoitussopimusten valmistelussa käytetään ulkopuolisia lakitoimistoja.
Potentiaalisen osakkuusyhtiön DD tehdään tyypillisesti kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa osakkuusyhtiön arvioinnin aikana osakkuusyhtiön kanssa solmitaan nk. term sheet, jossa määritellään sijoituksen pääehdot. Ennen term sheetin
allekirjoitusta sen ehdot on esitetty Cleantech Investin hallitukselle ja hyväksytty ehdollisena positiiviselle DD:lle. Pääsääntöisesti pyritään siihen, että sijoitus voidaan viedä läpi yhdellä hallituksen päätöksellä. Hallituksen päätöksen tueksi valmistellaan tyypillisesti lyhyt yhteenveto sisältäen markkinaselvityksen, kaupallisen ja teknisen selvityksen sekä transaktion toteutuksen pääehdot, jotka kirjataan osaksi term sheetiä. Kuitenkin alle 100.000 euron sijoituksen Cleantech Investin johtoryhmä
voi tehdä ilman erillistä hallituksen päätöstä. Ensimmäisen DD-vaiheen kulut kantaa tyypillisesti Cleantech Invest. Sijoitusta
valmisteleva johtoryhmän jäsen valtuutetaan hallituksen toimesta käynnistämään DD:n toinen vaihe ja tekemään sijoitus.
DD vaihe 2 ja sijoituksen toteutus
DD:n toisessa vaiheessa ulkopuolinen lakitoimisto tekee tarkemman juridisen DD:n sekä valmistelee sijoituskierroksen dokumentaation. Tässä jälkimmäisessä DD–vaiheessa myös varmistetaan, että osakkuusyhtiön Cleantech Investille toimittamat
tiedot koskien taloudellista tilaa ja esimerkiksi patenttisalkkua pitävät paikkansa. Jos DD:n toisen vaiheen aikana ilmenee
oleellisia muutoksia hallitukselle aiemmin esitettyyn informaatioon, sijoitusehdotus palaa uudestaan hallituksen käsittelyyn.
Toisen DD-vaiheen sekä sijoitusdokumentaation valmistelun kulut kantaa tyypillisesti osakkuusyhtiö kokonaisuudessaan.
Sijoituksen toteutus käsittää sijoitussopimuksen ehdoista neuvottelemisen, yhtiön tulevasta hallinnosta päättämisen sekä sijoituksen oikeudellisen ja taloudellisen strukturoinnin. Sijoituskierrokseen osallistuu usein myös muita sijoittajia. Cleantech
Invest kontaktoi yhdessä potentiaalisen osakkuusyhtiön kanssa nämä nk. syndikaattikandidaatit ja toimii pääsääntöisesti kierroksen pääsijoittajana. Osana taloudellista strukturointia arvioidaan myös osakkuusyhtiön avainhenkilöiden kannustinohjelmien tarve ja taso. Cleantech Investin sijoitussopimukset sisältävät eräitä sijoittajaa suojaavia ehtoja kuten esimerkiksi etuoikeus
varojenjakotilanteessa, suoja omistuksen laimentumista vastaan tietyissä tilanteissa sekä oikeuden tehdä lisäsijoituksia määrätyllä arvonmäärityksellä osakkuusyhtiön saavuttaessa yhdessä sovitut tavoitteet. Ensimmäisessä kierroksessa tehtävä sijoitus
on tyypillisesti enintään yksi kolmasosa siitä, mitä Yhtiö on valmis osakkuusyhtiöön kokonaisuudessaan sijoittamaan.
Osakkuusyhtiöiden kehittäminen ja hallinnointi sekä irtautuminen tai konsolidointi
Aikaisen vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden erityispiirteitä ovat esimerkiksi tarve ulkoiseen rahoitukseen, niukkuus käytettävissä olevista resursseista, mahdollinen tavoite myydä yhtiön osakekanta tai liiketoiminta sekä korkea riski ja epävarmuus
liiketoimintamallista. Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön tulee liiketoimintansa kehittämisen ohella ottaa huomioon ulkopuolisten sijoittajien vaatimukset ja odotukset. Organisaatioltaan aikaisen vaiheen yhtiöt ja kasvuyhtiöt ovat epämuodollisia ja
matalalla hierarkialla toimivia operatiivisstrategisia yhtiötä, joissa muutos on nopeaa. Nämä seikat asettavat erityisiä vaatimuksia aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön hallinnointiin.
Cleantech Invest osallistuu pääsääntöisesti osakkuusyhtiön hallitustyöhön, joko itse tai nimeämällä ulkopuolinen edustaja,
sekä yhtiön rahoitusta koskeviin neuvotteluihin. Yhtiö tukee osakkuusyhtiöitään myös osakkuusyhtiöiden välisien synergioiden kehittämisessä ja käyttää aktiivisesti verkostoaan esimerkiksi osakkuusyhtiöiden ratkaisujen esittelyssä teollisille toimijoille. Cleantech Invest ei kuitenkaan osallistu yhtiöiden operatiiviseen johtamiseen kuin poikkeustapauksissa.
Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön hallitustyö muodostuu yhtiön strategian aktiivisesta kehittämisestä, rakentavasta kyseenalaistamisesta sekä keskittymisestä olennaisiin kehitystoimiin liiketoiminnassa. Aikaisen vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden hallituksissa käydään jatkuvaa keskustelua rahoituksesta, kassan riittävyydestä, yhtiön kuukausittaisesta kulubudjetista
ja oman pääoman määrästä. Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön hallituksen tehtävänä on yhtiön arvon rakentaminen kehittämällä liiketoimintamallia, päättämällä strategiasta ja tavoitteista, varmistaa jatkuvuus yhtiössä sekä seurata liiketoimintaympäristön, kilpailijoiden, asiakkaiden, toimittajien sekä rahoittajien toimintaa ja niissä tapahtuvia muutoksia.
Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön johdon ja hallituksen jäsenten tulee pystyä toimimaan epävarmuuden ympäristössä.
Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön hallituksen jäsenillä voi olla myös päällekkäisiä rooleja yhtiön kehittämisessä. Esimerkiksi sama henkilö voi toimia perustajaomistajan, hallituksen jäsenen ja operatiivisen johtajan roolissa.
Aikaisen vaiheen yhtiön ja kasvuyhtiön hallitus muodostuu tyypillisesti 3-10 jäsenestä koostuen perustajista, sijoittajista sekä
neuvonantajista. Pääsääntöisesti Cleantech Investillä on oikeus hallituspaikkaan osakkuusyhtiöissään. Nykyosakkuusyhtiöistä
Cleantech Investillä on edustaja kaikissa paitsi MetGen Oy:n ja Sansox Oy:n hallituksissa. Cleantech Investin näkemyksen
mukaan on tärkeää pitää myös yhtiön perustajat mukana hallitustyössä vähintään siihen asti kunnes oikea liiketoimintamalli
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on löydetty. Osakkuusyhtiön hallituskokoonpanoa ja johtoa voidaan myöhemmin muuttaa kun yhtiö saavuttaa voimakkaan
kasvuvaiheen.
Käytännön hallitustyössä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tyypillisesti sopivat agendasta ja etukäteismateriaalista
1-2 viikkoa ennen hallituksen kokousta. Tavoitteena on keskittyä hallitustyössä yhtiön kannalta isoihin kysymyksiin, käyttäen
hyväksi saatua etukäteismateriaalia. Tarpeen mukaan voidaan perustaa myös erillisiä työryhmiä tai toimeksiantoja hallituksen
kokousten välillä. Hallituksen jäsenet ovat usein myös suoraan yhteyksissä sekä jäsenten välillä että yhtiön johdon kanssa.
Yhtiön johto toimittaa hallituksen kokouksiin materiaalia, joka voi sisältää esimerkiksi numeerista dataa, toimitusjohtajan
katsauksen sekä muuta tarpeellista materiaalia kokousten agendasta riippuen. Numeerinen data voi olla esimerkiksi myyntivolyymeja, toistotilauksia, tuotteiden katetta tai laatua kuvaavia numeroita sekä kassaennustetta, omaa pääomaa tai budjettia
kuvaavia lukuja. Yhtiön myynnin kehitystä pyritään seuraamaan tarkasti käyden läpi eri kanavat, tuotteet, markkinat sekä
näiden vaiheet, toteutumistodennäköisyydet, myyntihinnan ja myyntikatteen. Myös erilaiset tutkimukset, analyysit, suunnitelmat, tavoitteet ja aikataulut ovat osa hallitusmateriaalia. Tarvittaessa hallitus käy läpi myös henkilöstökysymyksiä, markkinointiin, kilpailijoihin, markkinoihin tai alan trendeihin liittyviä kysymyksiä. Nämä kaikki asiat yhdessä toimivat pohjana
strategisille keskusteluille, täytäntöönpanolle sekä hallituksen päätöksille.
Cleantech Invest ei ole toistaiseksi tehnyt yhtään irtautumista osakkuusyhtiöistään. Vaihtoehtona irtautumiselle Cleantech
Invest voi strategiansa mukaisesti pyrkiä konsolidoimaan osakkuusyhtiöitään myös 100 % tytäryhtiöiksi ja alakonserneiksi
valikoiduilla liiketoiminta-alueilla. Mikäli Cleantech Investillä on tulevaisuudessa enemmistöomistettuja yhtiöitä, se kehittää
niitä teollisena omistajana ja yhtiöistä, joissa Cleantech Invest ei pyri enemmistöomistajan asemaan tai joita se ei aio konsolidoida toisiin osakkuusyhtiöihin, Cleantech Invest pyrkii irtautumaan corporate venturing -toiminnon tapaan. Mikäli osakkuusyhtiöstä luopuminen tulee strategisena vaihtoehtona ajankohtaiseksi, on irtautuminen mahdollista suorittaa usealla eri tavalla.
Osakkuusyhtiön osakekannan myyntiin liittyen Yhtiö analysoi kolme eri vaihtoehtoa: pörssiin listaamisen, teolliselle ostajalle
myymisen sekä pääomasijoittajalle myymisen. Irtautuminen voidaan vaihtoehtoisesti suorittaa myös myymällä osakkuusyhtiön liiketoiminta tai teknologia ja immateriaalioikeudet tai lisensoimalla ne suuremmalle yritykselle. Osakkuusyhtiön liiketoimintaa voidaan kasvattaa merkittävästi pitkällä tai keskipitkällä aikavälillä ennen irtautumista. Cleantech Invest toimii siis ns.
evergreen-mallilla, mikä tarkoittaa, että omistuksista ei ole pakko irtautua tietyssä ajassa, vaan Cleantech Invest voi jatkaa
osakkuusyhtiön kehitystä optimaaliseen irtautumisajankohtaan saakka. Myös nopeat, pienet irtautumiset ovat mahdollisia
Yhtiön liiketoimintakokonaisuuksien kehittymisestä, markkinatilanteesta ja toimialasta riippuen. Myös osakkuusyhtiöiden
yhdistymiset ulkopuolisten yhtiöiden kanssa ovat mahdollisia.
Cleantech Investin liiketoimintakokonaisuuksien yleiskatsaus
Cleantech Invest jakaa tällä hetkellä osakkuusyhtiönsä neljään (4) eri liiketoimintakokonaisuuteen alla olevan kuvan mukaisesti. Ei ole poissuljettua, että tulevaisuudessa jostain liiketoimintakokonaisuudesta luovutaan kokonaan, tai että Yhtiö päättää
perustaa uusia liiketoimintakokonaisuuksia ja tekee niihin liittyviä sijoituksia.
Alla olevassa kuvassa mainittujen yhtiöiden lisäksi Cleantech Investillä on omistuksia Lumeron Oy:ssä sekä Clean Future
Fund Ky:ssä.
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Kuva 8: Cleantech Investin osakkuusyhtiöt liiketoimintakokonaisuuksittain

Lähde: Yhtiö. Energian laadulla tarkoitetaan sähkön osalta kuljettavan verkoston käyttövarmuutta ja siirrettävän jännitteen laatua. Lämpöenergian
laatu koostuu verkoston käyttövarmuudesta ja lämmön tasaisuudesta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Cleantech Investin osakkuusyhtiöistä.
Taulukko 1: Cleantech Investin sijoitukset osakkuusyhtiöittäin 25.4.2014
Yhtiö

Sijoitusvuosi

Aurelia Turbines Oy

Cleantech Investin
omistus8
2014

Cleantech Investin investoima
summa (oma pääoma), euroa9,10

2,5%

24.994

Viimeisimmän sijoitus-kierroksen
arvonmääritys Cleantech Investin
osuudelle, euroa ja pvm9
24.994, helmikuu 2014

BT Wood Oy

2011

19,2%

176.704

141.150, elokuu 2013

Enersize Oy1

2010

29,8%

229.073

178.649, maaliskuu 2013

Lumeron Oy

2013

14,3%

100.000

100.000, toukokuu 2013

MetGen Oy

2010

5,4%

82.968

262.008, toukokuu 2013

Netcycler Oy

2010

3,5%

83.788

290.626, tammikuu 2014

Nocart Oy

2013

10,5%

149.375

149.375, tammikuu 2014

Nuuka Solutions Oy

2013

30,0%

150.111

137.385, joulukuu 2013

One1 Oy

2012

12,9%

36.853

164.599, helmikuu 2012

Oricane AB

2013

11,0%

215.541

215.423, helmikuu 2013

Sansox Oy

2014

5,6%

20.000

20.016, tammikuu 2014

Savo-Solar Oy1

2010

24,3%

810.520

1.244.412, joulukuu 2013

Sofi Filtration Oy

2013

22,0%

175.009

171.789, maaliskuu 2014

Lähde: Yhtiö
1
Yhtiöissä on meneillään yrityssaneeraus.

8

Sisältäen mahdollisen epäsuoran omistuksen Clean Future Fund Ky:n kautta (36,9 prosentin omistusosuuden perusteella laskettuna) sekä Cleantech
Investille myönnetyt optiot, joiden kautta osakkeita on mahdollista merkitä hyvin alhaisella arvonmäärityksellä (yleensä 0,01 euroa per osake).

9

Sisältäen mahdollisen epäsuoran sijoituksen Clean Future Fund Ky:n kautta (36,9 prosentin omistusosuuden perusteella laskettuna).
10
Lisäksi Cleantech Invest on antanut yhteensä 211.000 euron lainat Enersize Oy:lle ja 30.000 euron lainan Savo-Solar Oy:lle.
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Energian tuotanto
One1 Oy
One1 toimittaa alueellisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Yhtiö on perustettu
kesäkuussa 2010 ja sen pääkonttori sijaitsee Lahdessa.
One1 toteuttaa lähienergiasaarekkeita, joilla uusiutuvaa lämpöenergiaa, kuten
maalämpöä ja aurinkolämpöä, voidaan tuottaa keskitetysti asuinalueilla ja suurissa kiinteistöissä. One1:n ratkaisulla saavutetaan yhtiön arvion mukaan noin
20 % kustannussäästö verrattuna rakennuskohtaisiin maalämpö- ja aurinkolämpöratkaisuihin. One1:n liiketoimintamalli mahdollistaa kuluttajille vaivattoman
tavan ostaa uusiutuvaa lämpöenergiaa ilman investointeja omiin laitteistoihin.
Yhtiön asiakkaina ovat energiayhtiöt, jotka myyvät lähilämpöenergiaa kuluttajille samalla mallilla kuin kaukolämpöä, sekä kunnat. Esimerkkejä yhtiön asiakkaista ovat Lappeenrannan Energia Oy, Keravan Energia Oy ja Jyväskylän
Energia Oy. Yhtiö on toteuttanut lukuisia referenssikohteita Suomessa, ja yhtiön
tavoitteena on kasvattaa yhteistyötä paikallisten energiayhtiöiden kanssa sekä
jatkaa laajentumista kansainvälisille markkinoille yhteistyökumppaneiden avulla. Yhden asiakkaana olevan energiayhtiön avulla One1 voi parhaimmassa tapauksessa löytää kymmeniä potentiaalisia kohteita energiajärjestelmilleen. One1
toimii energiaprojekteissa koordinaattorin roolissa, ja tekee läheistä yhteistyötä mm. maalämpöpumppu- ja aurinkolämpökeräintoimittajien kanssa.
Yhtiö on tehnyt tai tekemässä asiakkaiden tilauksesta suunnittelutyötä hankkeisiin, jotka rakennusvaiheeseen edetessään vastaavat noin 12 miljonaan euron liikevaihtoa One1:lle. Suunnittelun valmistuttua asiakkaat tekevät rakennuspäätöksen kukin
erikseen. Lisäksi yhtiöllä on tarjouskannassa useita suunnittelutöitä uusiin hankkeisiin.
Tällä hetkellä vastaavalla toimintamallilla toimivia yrityksiä on tunnistettu vain muutamia maailmassa. Suuremmissa keskitetyissä uusiutuvan energian hankkeissa on kilpailua ja myös rakennuskohtaiset lämmitysratkaisut ovat kilpaileva markkina.
Alueelliset uusiutuvan energian saarekeratkaisut ovat kuitenkin uusi markkina, jossa toimijoita on tällä hetkellä vähän.
Kaukolämmöllä tuotetaan tällä hetkellä noin 10 % Euroopan lämmön tarpeesta. Kaukolämpömarkkinan koko Euroopassa on
noin 20 miljardia euroa11. Yhtiön tavoitteena on tulla merkittäväksi uusiutuvan lämpöenergian toimittajaksi valituilla kohdemarkkinoilla. Yhtiön ratkaisulla energiayhtiöt voivat laajentaa lämmön myyntiä alueille, joille kaukolämpöputken rakentaminen ei ole kannattavaa.
Yhtiön tavoitteena vuoteen 2018 mennessä on saavuttaa taso, jolla toteutetaan 20–40 energiaprojektia vuodessa. Tällä hetkellä
yksi projekti tuo liikevaihtoa keskimäärin 0,5-2 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 yhtiön tavoite liikevoittotasoksi on noin 15 %.
Organisaatio olisi silloin noin 50 henkilön kokoinen.
One1:n avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja Mika Kallio (toiminut aiemmin mm. talousjohtajana Tiimari Oyj:ssä ja Kemppi
Oy:ssä) ja liiketoiminnan kehitysjohtaja Harri Kemppi. Lisäksi yhtiön hallitukseen kuuluvat mm. Matti Manninen, jolla on
pitkä kokemus energiateollisuudesta (toiminut mm. toimitusjohtajana E.ON Finland Oy:ssä).
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikaudella, keskimäärin

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
671.292
-27.698
-29.113
4

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)
11

337.614
31.291
9,3

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
866.048
-78.945
-80.487
4

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

344.682
60.404
17,5

EU-käsikirja: kaukolämpömarkkinat (engl. EU Handbook: District Heating Markets), Kansainvälinen bioenergiaprojekti (engl. Cross Border
Bioenergy project).
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Aurelia Turbines Oy
Aurelia Turbines kehittää uudenlaista, korkeahyötysuhteista mikroturbiinia
yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa. Yhtiön tuote
perustuu sen omiin innovaatioihin sekä LUT:n yli 30 vuoden tutkimukseen
suurnopeustekniikan alalta. Yhtiöllä on hallussaan startup-yritykselle poikkeuksellisen mittava immateriaalisalkku.
Yhtiön arvion mukaan pienten voimalaitosten kokoluokassa (500–1.000
kW) myydään koko maailmassa nykyään noin 18.000 moottoria ja turbiinia
vuodessa. Kokonaismarkkina on näin ollen yli 8 miljardia euroa ilman
varaosa- ja huoltomyyntiä, ja markkina on yhtiön johdon käsityksen mukaan selkeästi kasvava. Syynä kasvuun on varsinkin kehittyvien talouksien
heikko infrastruktuuri yhdistettynä voimakkaaseen teollistumiseen. Kehittyneissä maissa pienillä voimalaitoksilla puolestaan pyritään parantamaan
kannattavuutta ja myös hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä12.
Moottoriteknologian hyötysuhteen kehitys on viime aikoina ollut selkeästi hiipuva ja uusimmat päästösuositukset ovat rajoittaneet hyötysuhdetta entisestään. Uudet päästövaatimukset täyttävät moottorit ovat yleensä joko kalliita tai hyötysuhteeltaan
1-2 prosenttiyksikköä alle alkuperäisen moottorin13.
Tähän tarpeeseen vastatakseen Aurelia Turbines kehittää 2-vaiheista, erittäin korkeahyötysuhteista mikroturbiinia. Taustaajatuksena on yhdistää Suomessa jo tehty perustutkimus ja teknologian kehitys turbiinien ja suurnopeus- sekä sähkötekniikan
osalta ennalta valikoituihin maailmanluokan toimittajiin komponenttipuolella. Tämän lisäksi yhtiöllä on mittava kansainvälisten yhteistyökumppaneiden joukko tuotteen myynnin ja markkinoinnin aloittamiseksi. Aurelian kehittämän turbiinin hyötysuhteen on arvioitu olevan jopa polttomoottoreita parempi, jolloin asiakkaan kokonaiskustannukset energian tuottamiseksi
ovat yhtiön arvion mukaan jopa lähes 10 % pienemmät kuin kilpailevilla teknologioilla.
Tyypillisesti pienten voimalaitosten alueellinen myynti hoidetaan alueellisten jakelijoiden ja jälleenmyyjien kautta. Näiden
jälleenmyyjien tehtävänä on huolehtia ydintuotteen liittämisestä muuhun tarvittavaan teknologiaan. Näin ollen teknologiatoimittajat voivat keskittyä oman tuotteensa kehittämiseen ja myyntiin alueellisen integraation tapahtuessa yhteistyökumppaneiden toimesta. Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksia yli 200 turbiinin toimittamisesta ensimmäisen kolmen toimitusvuoden
aikana.
Yhtiöllä ei ole vielä valmista tuotetta, mutta varmuus sen toimivuudesta on todistettu kahdella eri prosessisimulaatiolla, jotka
ovat aiemmissa Lappeenrannan yliopiston projekteissa osoittautuneet luotettaviksi.
Yhtiön seuraaviin vaiheisiin kuuluu ns. hot path -osan yksityiskohtainen suunnittelu (detailed engineering), joka on tavoitteena saada päätökseen keväällä 2014. Tässä yhteydessä saadaan myös varmuus tuotteen toimivuudesta pääkomponenttitasolla.
Talven 2014–2015 aikana valmistetaan prototyyppi ja varmennetaan teknologian suorityskyky.
Vuonna 2015 on tavoitteena aloittaa kenttätestaukset ja tuotteistaminen. Samassa yhteydessä yhtiön tavoitteena on etsiä partnereita mm. Venäjältä sekä Keski-Euroopasta, jolloin myyntityössä voidaan hyödyntää olemassa olevia kanavia. Varsinaiset
toimitukset alkaisivat arviolta 2015 puolivälissä. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 65 miljoonan euron myynti vuonna
2018, mikä vastaisi noin 150 järjestelmätoimitusta vuodessa. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseensa, vastaava liikevoittomarginaali olisi noin 10 % tasolla. Yhtiö työllistäisi tällöin noin 100 henkilöä.
Turbiinien kokoonpano tullaan tekemään eteläisessä Suomessa. Yhtiö tulee varsinkin tuotannon alkuvaiheessa tilaamaan
laajempia komponenttikokonaisuuksia alihankkijoiltaan.
Tuotekehityksen edistämistä varten Tekes on myöntänyt Aurelialle 100 tuhannen euron tuen alkuvuonna 2014. Lisäksi Aurelia on jättänyt hakemuksen "EU Horizon 2020"-nimiseen hankkeeseen, jossa Aurelia toimittaisi kolme pilottiturbiinia koekäyttöön julkisrahoitteisesti.

12

5 energiatrendiä, jotka vaikuttavat liiketoimintaasi 2013 (engl. 5 Energy trends that will impact your business in 2013), Forbes; EU:n energiatrendit vuoteen 2030, päivitys 2009 (engl. EU Energy trends until 2030, update 2009), Euroopan komissio; Maailman energia-alan näkymät 2011 (engl.
World Energy Outlook 2011), Kansainvälinen energiajärjestö (IEA); Diesel & Gas Turbine Worldwide –lehti, 2013 toukokuu.

13
Työryhmä säästävään ja ympäristöystävälliseen energiakulutukseen liittyen (saks. Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und umweltfreundlichen
Energieverbrauch), BHKW-Kenndaten 2011.
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Yhtiön avainhenkilö on Matti Malkamäki, jolla on noin 20 vuoden kokemus voimantuotantoalalta ja yli 10 vuoden kokemus
mikroturbiineista.
Taloudelliset tunnusluvut
22.3-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikaudella, keskimäärin

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

-6.438
-6.438
1

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

19.462
-3.938
neg.

Aurelian negatiivinen oma pääoma on korjaantunut tilintarkastuskertomuksen mukaisesti alkuvuoden 2014 aikana.
Savo-Solar Oy
Savo-Solar valmistaa markkinoiden tehokkaimpia aurinkokeräimiä ja absorbereita14. Yhtiö on perustettu joulukuussa 2009 ja operatiivisen toimintansa se
aloitti huhtikuussa 2011.
Savo-Solarin tuotteiden kilpailuetuna on 20 % kilpailijoita parempi energian
tuotanto elinkaaren aikana, mikä perustuu omaan patentoituun pinnoitusteknologiaan sekä absorberin “direct flow”-teknologiaan ja rakenteeseen. Kun huomioidaan myös kustannusero perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, Savo-Solarin
keräimet asennuskustannuksineen ovat yhtiön arvion mukaan noin 16% kustannustehokkaampia kuin perinteiset ratkaisut.
Savo-Solar on lanseerannut markkinoille mm. maailman ensimmäisen täysalumiinisen MPE-absorberin, joka voitti Intersolar Award -palkinnon vuonna
2011. Savo-Solar on myös kehittänyt yhdessä Rautaruukin kanssa kattoelementteihin integroidun aurinkokeräimen ja lämpöjärjestelmän. Näiden lisäksi Savo-Solar on kehittänyt uudenlaisen matalan
TPS-modulin (termoplastinen tiivistys), jossa lasi ja roll bond -absorberi on integroitu yhteen termoplastisella tiivisteellä ja
niiden välissä on eristeenä argon-kaasua. Roll bond –absorberi on valmistettu liittämällä kaksi alumiinilevyä yhteen määritellyin osin rullapaineella, jonka jälkeen virtauskäytävät on laajennettu paineilmalla. TPS-moduli parantaa keräimen hyötysuhdetta merkittävästi korkeammissa lämpötiloissa. Moduli julkistettiin helmikuussa 2013 Berliinissä ja sen tuotanto on suunniteltu alkavan vuoden 2014 aikana.
Savo-Solar toimittaa aurinkosähköpaneelivalmistajille myös nk. PV-absorbereita (photovoltaic), joita käytetään lämmönsiirtiminä PV-paneelin takana jäähdytykseen ja lämmöntalteenottoon, jolloin saadaan nk. PVT-paneeli (photovoltaic thermal
panel).
Savo-Solar on tähän saakka valmistanut pääasiassa keräimiä ja absorbereita eri tuotemerkkejä edustaville valituille järjestelmätoimittajille ja OEM-valmistajille (valmistaja, joka valmistaa tai kokoonpanee itselleen omalla tuotemerkillään tuotteita,
jotka osittain tai kokonaisuudessaan on muiden valmistamia) Suomessa ja ulkomailla. Savo-Solar on kuitenkin kehittänyt
järjestelmäosaamistaan, ja nykyisin yhtiö suunnittelee ja myy myös kokonaisia aurinkolämpöjärjestelmiä.
Savo-Solarin Mikkelin tuotantolaitoksen tuotantokapasiteetti on miljoona neliömetriä vuodessa, mikä vastaa noin 50–90 miljoonan euron liikevaihtoa. Liikevaihdon suuruus on riippuvainen myös myytyjen tuotteiden keskinäisestä suhteesta: kun myydään pelkkiä absorbereita, liikevaihto jää alemmalle tasolle, ja kun myydään kokonaisia aurinkokeräimiä ja kokonaisia aurinkolämpöjärjestelmiä sisältäen absorberin, liikevaihto on korkeammalla tasolla. Savo-Solarin tavoitteena onkin siirtää liikevaihdon painopistealuetta arvoketjussa entistä pidemmälle sellaisiin vaiheisiin, joissa myös voittomarginaalit yleensä ovat
korkeampia kuin pelkissä absorbereissa.

14

Väite perustuu Solar Keymark -tietokannasta saatavilla oleviin kilpailijoiden keräimiä koskeviin tietoihin, joita yhtiö on verrannut sen omaa
keräintä koskeviin tietoihin. Vertailu kilpailijoiden tuotteisiin on tehty ESTIF:in (European Solar Thermal Industry Federation) laskentaohjelmalla
ja säätiedoilla Tukholmasta. Vertailussa Savo-Solarin keräin oli selkeästi tehokkain.
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Savo-Solar pystyy valmistamaan jopa 18 m2 kokoisia absorbereita ja keräimiä. Absorberin ja keräimen kustannustehokkuutta
voidaan kasvattaa isommalla koolla, varsinkin isoissa keräinkentissä alue- ja prosessilämmityksien yhteydessä. Savo-Solar
onkin tuonut markkinoille oman suurkeräimen, joita on aluksi toimitettu 10 m2 kokoisena, mutta jatkossa tullaan tekemään
myös noin 14 m2 suuruisena.
Savo-Solar on yhtiön johdon käsityksen mukaan Suomen johtava valmistaja alallaan. Yhtiöllä on Suomessa 14 asiakasta ja
ulkomaille on toimitettu tuotteita lähes kahdellekymmenelle yritykselle 14 eri maassa. Savo-Solarin asiakaskuntaan kuuluvat
Suomessa muun muassa Rautaruukki, Kaukomarkkinat, Oilon, Savumax, Nereus ja Sundial Finland. Ulkomailla SavoSolarilla on asiakkainaan alan johtavia yrityksiä kuten Racell (Tanska), Smiths Manufacturing (Etelä-Afrikka), Regulus
(Tsekki), Nihon Parkerizing (Japani), CK Watt (Kypros) ja FASA AG (Saksa) ja Flecks Brauhaus Technik GMBH (Itävalta).
Yhtiö neuvottelee OEM-valmistuksesta muun muassa Viessmannin (Saksa), Vaillantin (Saksa) ja Solidin (Itävalta) kanssa.
Yhtiö on hiljattain saanut tilauksen myös Ranskasta.
Relevantiksi markkinan kooksi Euroopassa vuoden 2011 tietoihin perustuen yhtiön johto arvioi noin 2,6 miljardia euroa ja
historialliseksi kasvuksi keskimäärin 15 % vuodessa. Kasvu on viime vuosina kiihtynyt erityisesti isojen sovellusten alueilla
kuten aurinkokaukolämpökentillä, teollisuuden prosessilämmityksessä ja isojen kiinteistöjen aurinkolämmitysjärjestelmissä,
myös energiaremonttien yhteydessä. Savo-Solarin kilpailijoita ovat mm. Wagner Solar, Ernst Schweizer, STI Solar ja Solvis.
Viime vuosina aurinkoenergiamarkkinaan on vaikuttanut suuresti kiinalaisperäinen tuonti, mikä on laskenut tuotteiden keskimääräisiä hintoja. Edulliset kiinalaiset aurinkokeräimet eivät kuitenkaan yhtiön johdon käsityksen mukaan yleensä vastaa
eurooppalaisia laatuodotuksia, ja laadukkaimpien kiinalaisten keräinten kanssa Savo-Solarin keräinten hinta per energiantuottoyksikkö on hyvin kilpailukykyinen. Lisäksi aurinkoenergiamarkkinan kasvuun on vaikuttanut kohdemaiden tukipolitiikka
uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämiseksi. Aurinkolämpö on kuitenkin jo hyvin lähellä tilannetta, missä se ei enää tarvitse tukia ja eteläisimmissä osissa Eurooppaa näin onkin jo tapahtunut. Savo-Solar kehittää keräimistään myös aurinkojäähdytysratkaisuja, jonka markkina on liikkeelle lähtiessään helposti moninkertainen aurinkolämmitysmarkkinaan verrattuna.
Savo-Solar markkinoi ja myy tuotteitaan alan toimijoille messuilla ja suorilla yhteydenotoilla. Savo-Solarin OEMjälleenmyyjät markkoivat ja myyvät Savo-Solarin tuotteita omalla tuotemerkillään loppuasiakkailleen tai eteenpäin arvoketjussa. Yhtiön arvion mukaan Savo-Solar on varsin tunnettu ja arvostettu toimialallaan.
Vuodelle 2014 yhtiö tavoittelee yli 2 miljoonan euron liikevaihtoa ja vuodelle 2015 4-6 miljoonan euron myyntiä. SavoSolarin tavoite on kasvattaa absorberituotanto noin 150.000–250.000 m2 tasolle vuoteen 2018 mennessä ja kuten aiemmin
kuvattu, siirtyä entistä enemmän kokonaistoimittajan rooliin. Liikevaihto olisi silloin yli 20 miljoonan euron tasolla. Nykyisten ennusteiden perusteella yhtiö saavuttaa kassavirtapositiivisuuden noin 6 miljoonan euron liikevaihdolla.
Tuotannossa käytettävien alihankintana ostettavien alumiiniprofiilien hintakehityksellä ja saatavuudella voi olla haitallinen
vaikutus Savo-Solar Oy:n kannattavuudelle. Eräs Savo-Solarin tärkeimmistä tavarantoimittajista on Sapa Group, jolta yhtiö
ostaa tuotannossaan käytettäviä alumiiniprofiileja. Savo-Solar on tunnistanut vaihtoehtoisia toimittajia, joiden profiileilla
voidaan tarvittaessa korvata Sapa Groupilta tehtävät hankinnat. Toimittajan vaihtaminen voi kuitenkin aiheuttaa kustannuspainetta Savo-Solarin lopputuotteiden osalta.
Savo-Solarin voimavarana on kansainvälinen tiimi, jolla on vahva tausta T&K- ja tyhjiöpinnoitusosaamisessa. Savo-Solarin
toimitusjohtaja on Jari Varjotie, jolla on yli 25 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä (toiminut aiemmin mm. toimitusjohtajana Winwind Oy:ssä, operatiivisena johtajana Perlos Oyj:ssä sekä useissa eri johtotehtävissä Metso-konsernissa) ja
teknisenä johtajana Kaj Pischow, jolla on yli 35 vuoden kokemus uusiin teknologioihin liittyvien prosessien kehittämisestä
(toiminut aiemmin mm. Savcor Oy:n teknisenä johtajana). Myyntijohtajana toimii maaliskuussa 2014 aloittanut Patrick Jansson, jolla on aikaisemmasta tehtävästään Sapalla (ent. Hydro Aluminium) erittäin syvällinen tuntemus aurinkokeräinmarkkinoista Euroopassa.
Pohjois-Savon käräjäoikeus on aloittanut Savo-Solarissa yrityssaneerauksen 2.9.2013 ja vahvistanut yhtiön saneerausohjelman
13.2.2014. Saneerausohjelma päättyy 31.12.2018 olettaen, että yhtiö pystyy suoriutumaan saneerausohjelman mukaisista
velvoitteistaan eikä ajaudu konkurssiin saneerausohjelman aikana. Yhtiön yrityssaneerausohjelman ehtoja on kuvattu tarkemmin kohdassa ”Riskitekijät”. Cleantech Invest on sitoutunut sijoittamaan 3,3 % Osakeannissa kerätyistä varoista, mutta maksimissaan 500.000 euroa, Savo-Solariin.
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Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
544.261
-1.670.025
-1.841.415
19

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

2.904.392
-1.710.034
neg.

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
331.542
-1.838.448
-1.981.154
15

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

2.259.332
-2.593.238
neg.

Sovo-Solarin tilikautta 2013 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa on todettu, että yhtiön oma pääoma muodostuu positiiviseksi, mikäli yhtiö pysyy saneerausohjelmassa.
Energian varastointi, laatu, siirto ja energiatehokkuus
Nocart Oy
Nocart toimittaa ratkaisuja pienvoimalaitosten sähköntuotantotarpeisiin. Yhtiö
on perustettu marraskuussa 2010. Nocartin pääkonttori sijaitsee Lahdessa.
Nocartin kehittämällä sähköntuotantoyksiköllä saadaan tuotettua sähköä kannattavasti lähes mistä tahansa uusiutuvan energian lähteestä, kuten tuulivoimasta, aurinkovoimasta, vesivoimasta sekä erilaisilla biomassoja hyödyntävillä
voimakoneilla. Yksiköt voivat toimia yleisen sähköverkon rinnalla tai luoda
itsenäisen saarekeverkon.
Nocartin tavoitteena on olla johtava ratkaisu- ja palvelutoimittaja uusiutuvia
energialähteitä hyödyntävien pienvoimalaitosten segmentissä. Nocartin markkinasegmentti on pienvoimalat (<1MW), joihin monilla perinteisillä suurilla
toimijoilla ei ole sopivia tuotteita eikä intressiä. Nocartin kanssa kilpailevat
eräät invertteriratkaisuvalmistajat, kuten yhdysvaltalainen Outback Power ja
saksalainen SMA, sekä lukuisat dieselgeneraattorivalmistajat.
Markkinakysyntä Nocartin tuotteelle on vahva, sillä yksikkö on välttämätön
lähes kaikissa pienvoimaloissa, joilla halutaan syöttää tehoa valtakunnan verkkoon tai luoda oma saarekeverkko. Kehittyvät markkinat sekä muut alueet, joilla ei ole luotettavaa yleistä sähköverkkoa, ovat
yhtiölle tärkeitä markkina-alueita. Nocartin sähköntuotantoyksiköllä voidaan luoda esimerkiksi kyläkohtainen sähköistys tai
parantaa sähkön saatavuutta ja luotettavuutta kriittisissä kohteissa, kuten sairaaloissa. Nocartin sähköntuotantoyksikkö on
saarekeverkon ydin, johon voidaan yhdistää minkä tahansa toimittajan PV-paneeleja, tuuli- tai muita turbiineja. Siten Nocartin
tuotteet ovat kysynnän ja kilpailutilanteen näkökulmasta erittäin houkuttelevassa osassa toimialan arvoketjua.
Ensimmäinen itsenäisen paikallisen sähköverkon (micro-grid) toteuttava saarekeyksikkö toimitettiin joulukuussa 2011. Kyseessä oli 30 kilowatin monipolttoainekattila, josta toteutettiin paikallinen, valtakunnan verkosta riippumaton sähköverkko.
Tämän jälkeen Nocart on toimittanut noin 20 sähköntuotantoratkaisua erilaisille pienvoimalaitoksille. Suurin osa toimituksista
on kohdistunut Suomeen 14 eri asiakkaalle ja loput pääasiassa muille eurooppalaisille asiakkaille. Ensimmäinen Aasian toimitus on maaliskuussa 2014 tehty Kathmanduun, Nepaliin, ja se perustuu keväällä 2013 Gham Power Ltd.:n kanssa allekirjoitettuun 4,8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin aiesopimukseen. Afrikassa vastaavia aiesopimuksia on kirjoitettu mm. Ugandassa,
Ghanassa ja Nigeriassa toimivien yhteistyökumppaneiden kanssa, ja ensimmäiset toimitukset näihin liittyen tulevat olemaan
huhti-toukokuussa 2014.
Nocartille merkityksellisen markkinan kokoa on erittäin vaikea määrittää, mutta globaalisti se on yhtiön arvion mukaan miljardeja euroja. Markkina on käytännössä vasta muodostumassa ja se tulee kasvamaan voimakkaasti, kun kehittyvien maiden
sähköistys etenee ja toisaalta muualla siirrytään enenevässä määrin tuottamaan energiaa uusiutuvan energian lähteistä. Vahva
kysyntä perustuu varsinkin kehittyvien markkinoiden voimantuotantotarpeeseen ja heikkoihin nykyjärjestelmiin.
Nocartin tuotanto on erittäin skaalautuva, koska se pohjautuu vahvasti alihankkijoihin, joilta Nocartin tuotteet tulevat valmiina
kokonaisuuksina. Nocartin vahvuus perustuu järjestelmäosaamiseen sekä tuotteen älykkääseen ohjausohjelmistoon.
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Kotimaan myynti tapahtuu valittujen yhteistyökumppanien kautta sekä suoralla omalla myyntityöllä. Nocartilla on kumppaneina kotimaisia pienvoimalaitosten toimittajia (Volter, Darrox, Sampo Projects, Gasek, Newergy), joiden kanssa on tehty
sopimukset sähköntuotantoyksiköiden toimittamisesta heidän projekteihinsa. Kansainvälisen jakelun osalta yhtiöllä on meneillään yhteistyöneuvotteluja partnereiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia Suomen ulkopuolella on mm. Nepalissa
Gham Power Ltd.:n kanssa ja Nigeriassa Newergy Oy:n kanssa.
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 20–30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2018. Historiallisesti yksittäisten toimitusten
koot ovat olleet noin 25–30 tuhatta euroa. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseen, vastaava myyntikatetavoite olisi noin 30
% tasolla.
Nocartin avainhenkilö on yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Korhonen (toiminut aiemmin mm. ABB:ssä ja Schneider
Electricissä).
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskimäärin

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
352.766
10.021
631
4

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)
109.509
2.043
-2.405
2

387.707
164.049
42,3

31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)

82.400
13.418
16,3

Nocartilla ei ollut tilintarkastajaa tilikaudella 2012.
Nuuka Solutions Oy
Nuuka Solutions kehittää kiinteistöalalle energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän
kehityksen seurantaan liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Yhtiö on perustettu toukokuussa 2012. Yhtiön päätoimipaikka sijaitsee Kotkassa ja toinen toimipiste Tampereella.
Nuuka on Nuuka Solutionsin kehittämä SaaS-palveluna toimitettava energiainformaatiojärjestelmä kiinteistösijoittajille, kiinteistöjen käyttäjäomistajille ja energiaasiantuntijoille. Nuuka Solutions tuottaa SaaS-palvelun lisäksi tarvittavat toimituspalvelut, joiden avulla kiinteistöjen nykyiset energiamittaus- ja rakennusautomaatiojärjestelmät
saadaan liitettyä osaksi palvelua. Nuuka Solutionsin ratkaisujen avulla yksittäisen kiinteistön tai koko kiinteistösalkun energiatehokkuutta voidaan kehittää systemaattisesti ja
yhtiön arvion mukaan saavuttaa merkittäviä (10–30 %) säästöjä sekä lyhyellä että pitkällä
aikavälillä. Energiatehokkuuden kehittämisen lisäksi Nuuka-palvelu tuottaa kansainvälisesti yleisessä käytössä oleviin kiinteistöalan kestävän kehityksen raportointiohjelmiin
(GRESB, GRI) automaattisesti tietoa energian ja veden kulutuksista ja CO2-päästöistä.
Yhtiö myy Nuuka-palvelua suoraan kiinteistöjen omistajille sekä energiapalveluja tarjoaville yrityksille. Myyntityö on useimmiten suoraa asiakaskontaktointia, minkä lisäksi yhtiön internet-sivut toimivat markkinointi- ja tukikanavana. Yhtiön tulovirta muodostuu kertamaksuina toimituksen yhteydessä syntyvistä integraatio- ja käyttöönottopalveluista ja kuukausittaisesta SaaS-palvelumaksusta. Nuuka Solutions ostaa teleoperaattorilta tietoliikenneratkaisun,
konesalipalvelut ja muilta kumppaneilta, esimerkiksi rakennusautomaatioyhtiöiltä, kiinteistöihin tarvittavia asennuspalveluja.
Nuuka-palvelun keskeinen idea on tuoda energiatalouden seuranta ja energiatehokkuuden kehittäminen kiinteistön omistajien
agendalle. Nuuka automatisoi kiinteistöjen energiakulutusten ja kustannusten tiedonkeruun ja tuottaa energiajohtamista tukevan portaaliratkaisun raportteineen. Tulokset auttavat tunnistamaan potentiaaliset energiansäästökohteet ja ohjaavat tekemään
kulutusta pienentäviä toimenpiteitä. Julkisissa ja kaupallisissa kiinteistöissä kiinteistöautomaation hyödyntäminen on usein
heikolla tasolla. Nuukan toiminnot ohjaavat käyttäjät hyödyntämään automaatiota ja energiansäästöjä saadaan nopeasti aikaan
ilman varsinaisia investointeja.
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Energiasidonnaiset kustannukset ovat yhtiön arvion mukaan 40–60 % julkisten ja kaupallisten kiinteistöjen kaikista käyttökustannuksista kiinteistön elinkaaren aikana. Kansainvälisen tutkimuksen15 mukaan yli 70 % julkisten ja kaupallisten kiinteistöjen
päättäjistä pitää energianhallintaa erittäin tärkeänä edustamalleen kiinteistölle. Myös Suomessa yhtiön johdon mukaan n. 60 %
suurempien kiinteistöjen kehityshankkeista kohdistuu energiatehokkuuden ratkaisuihin. Tuoreen tutkimuksen16 mukaan kestävän kehityksen mukaiset toimet ovat keskeinen osa kiinteistötoimialayritysten strategiaa. Navigant Researchin (2013) tutkimuksen mukaan BEMS (Building Energy Management Systems) -markkinat tulevat vuoteen 2020 mennessä kolminkertaistumaan vuoden 2012 tasosta.
Nuuka arvioi relevantiksi Pohjoismaiden ja Baltian toimisto-, julkis- ja kerrostalomarkkinan kooksi n. 1,5 miljoonaa kiinteistöä, joista Suomen osuus on noin 150.000 kiinteistöä. Yhtiön tavoite on saada yli 200 kiinteistöä Nuuka-palveluun Suomesta
ja Pohjois-Euroopan alueelta vuoden 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 alussa Nuukan järjestelmässä oli 21 kiinteistöä,
joista osa Skandinavian alueella ja Baltiassa. Yhtiön nykyasiakkaat hallinnoivat laajoja kiinteistökokonaisuuksia ja yhtiön
tavoitteena on sekä laajentaa palveluaan nykyasiakkaiden kiinteistökantaan sekä hankkia uusia kiinteistömäärältään merkittäviä asiakkuuksia. Vuoden 2017 tavoitteeksi on asetettu 4.500 kiinteistöä Pohjoismaissa ja Europassa, ja vuoteen 2020 mennessä yhtiön tavoitteiden mukaan osana Nuukan järjestelmää olisi 15.000 kiinteistöä. Vuoden 2020 tavoite vastaa arviolta 40
miljoonan euron liikevaihtoa ja noin 45 % liikevoittomarginaalia.
Nuukan kilpailijoita ovat rakennusautomaatiojärjestelmien toimittajat, energiamittareiden kaukoluentaratkaisujen toimittajat ja
kiinteistöhuoltoyhtiöiden palveluiden tueksi tulevat ohjelmistoratkaisut. Yksi kilpailijoista on Energiakolmio Oy, joka tarjoaa
mm. energian hankintaan, myyntiin ja käytön tehostamiseen liittyviä palveluita.
Nuukan tarjouskanta vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä on 1,2 miljoonaa euroa, koostuen 1,0 miljoonan euron toimituspalveluista ja noin 200 tuhannen euron SaaS-palvelun myynnistä. SaaS-palvelun hinta asiakkaalle on verottomana noin
150–200 euroa kuukaudessa. Tähän mennessä Nuuka BEMS palvelua on toimitettu toimistorakennuksiin, koulukampuksiin,
kauppakeskuksiin ja kerrostaloyhtiöihin. Yhtiö tavoittelee asiakkaikseen kiinteistörahastoyhtiöitä sekä muita laajoja kiinteistökokonaisuuksia omistavia tahoja.
Nuuka Solutionsin avainhenkilöitä ovat mm. yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Maja, jolla on noin 20 vuoden kokemus rakennus- ja teollisuusautomaatiosta, teollisuuden raportointi- ja informaatiojärjestelmistä ja projektointi-, myynti- ja
johtotehtävistä usean eri yrityksen palveluksesta, kehitysjohtaja Jukka Pirinen, jolla on yli 20 vuoden kokemus automaatiosta,
raportointi- ja informaatiojärjestelmistä, niiden projektitoimituksista, maahantuonnista ja viennistä, palvelujohtaja Tomi Metsäranta, jolla on yli 15 vuoden kokemus talotekniikasta, kiinteistöjen energiaselvityksistä ja energianhallinnan kehittämisestä,
tuotekehityspäällikkö Sami Kajasranta, jolla on noin 10 vuoden kokemus tiedonkeruu-, business intelligence- ja raportointijärjestelmien toteuttamisesta teollisuudelle sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja markkinointijohtaja Antti Villanen, sarjayrittäjä, joka on perustanut useita digitaalisen liiketoiminnan, median ja pelialan yrityksiä Suomeen.
Taloudelliset tunnusluvut
8.5.201231.10.2013
FAS
(tilintarkastettu)
65.085
-145.349
-149.103
5

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikaudella, keskimäärin
Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

31.10.2013
FAS
(tilintarkastettu)

178.877
23.897
13,4%

15

Voimistuvat trendit kiinteistöalalla 2013 (engl. Emerging trends in real estate 2013), PWC.

16

Voimistuvat trendit kiinteistöalalla 2014 (engl. Emerging trends in real estate 2014), PWC.
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Enersize Oy
Enersize on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut teollisuuden paineilmajärjestelmien
energiansäästöpalveluihin. Yhtiö on perustettu helmikuussa 2010 ja sen toimitilat sijaitsevat Ulvilassa. Yhtiön taustalla on vuonna 2010 Rocca Group Oy:ltä ostettu Energyliiketoimintayksikkö.
Enersize on kehittänyt Platform-nimisen mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmän, jonka avulla energiansäästöprojekteissa on mahdollista saada vähennettyä teollisen paineilman
sähkönkulutusta yhtiön arvion mukaan jopa 30 %. Isoissa yksittäisissä teollisuuslaitoksissa tämä voi yhtiön arvion mukaan vastata useiden miljoonien eurojen vuotuisia säästöjä, sillä teollisuuden paineilma vastaa kansainvälisen tutkimuksen mukaan noin 17 %
kaikesta teollisesta sähkönkulutuksesta.17 Enersize toteuttaa paineilman energiasäästöprojekteja yrityksille avaimet käteen -palveluina. Enersize Platform koostuu pilvipalvelimella olevasta ohjelmistosta sekä Gateway-laitteistosta, jolla kerätään dataa paineilmajärjestelmään liitetyistä antureista. Antureina käytetään kolmansien osapuolten tuotteita. Enersize Platform -järjestelmä on joustava ja asiakas voi halutessaan käyttää järjestelmää
paineilman mittaamisen lisäksi esimerkiksi teollisuudessa käytettävien erilaisten nesteiden, kaasujen ja alipaineen laadun tarkkailuun ja kulutuksen seurantaan.
Enersize Oy:n pääasiallisina kohdesegmentteinä on esimerkiksi elektroniikkateollisuus,
kemianteollisuus, metsäteollisuus, terästeollisuus ja rakennusteollisuus, pääasiassa Euroopassa ja Kiinassa. Enersizen saama liikevaihto energiansäästösopimuksissa on sidottu
asiakkaan saavuttamiin säästöihin. Yhtiö markkinoi tuotteitaan itsenäisesti Suomessa. Kiinan markkinoilla Enersize toimii
yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa.
Enersizen kilpailijat ovat pääasiassa paineilmalaitevalmistajia, joiden ensisijaisena tavoitteena on korvata vanha paineilmajärjestelmä kokonaan uudella. Enersizen laiteriippumattomuus mahdollistaa säästöjen saavuttamisen hyvin pienillä investoinneilla.
Markkinapotentiaali erityisesti Kiinassa on huomattava. Kiinassa teollisuuslaitosten lukumäärä kasvaa, ja vanhoja tehtaita
modernisoidaan. Enersize on toteuttanut menestyksekkäästi pilottihankkeen Kiinassa, ja ensimmäinen suuri asiakasprojekti on
käynnistynyt vuonna 2012. Kyseinen elektroniikkateollisuudelle toimitettava projekti voi tuottaa Enersizelle liikevaihtoa
kolmen vuoden aikana jopa noin 1,5-2,5 miljoonaa euroa, riippuen saavutetuista energiansäästöistä. Enersize on myös avannut
keskustelun Kiinassa noin 15–20 vastaavan kokoluokan potentiaalisen asiakkaan kanssa. Potentiaaliset asiakkaat toimivat
yleensä erilaisilla valmistavan teollisuuden aloilla, kuten teräs-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa. Yhtiön etenemistä Kiinan
markkinoilla on hidastanut yhtiön heikko rahoitustilanne.
Enersizen tavoitteena on saavuttaa noin 10 miljoonan euron liikevaihto seuraavan 4-6 vuoden aikana, mikä vaatii yhtiön lähiajan kasvurahoituksen varmistamista, laajentumisen Skandinavian markkinoille sekä Aasian etabloitumisen onnistumista.
Merkittäviä yksittäisiä projekteja olisi tällöin noin 10 vuodessa. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseensa, sitä vastaava
liikevoittotavoite olisi noin 18 % tasolla.
Enersize Oy:n avainhenkilöitä ovat Sami Mykkänen ja Juhani Rouhikko. Sami Mykkänen on aiemmin ollut mm. pörssilistatun elektroniikan sopimusvalmistaja Incap Oyj:n toimitusjohtaja. Juhani Rouhikolla on yli 30 vuoden paineilma-alan kokemus
eri yhtiöiden palveluksessa.
Yhtiössä on aloitettu yrityssaneeraus 22.3.2013. Saneerauksen tavoitteena on tervehdyttää yhtiön taloustilanne ja mahdollistaa
nopea kasvu. Yhtiön saneerausohjelmaa ei ole vielä Esitteen päivämääränä vahvistettu ja Satakunnan käräjäoikeus on
25.4.2014 tekemällään päätöksellä varannut selvittäjälle aikaa 19.5.2014 asti oikaista, tarkistaa tai täydentää maksuohjelmaehdotusta. Yhtiön suurimmat velkojat ja selvittäjä eivät Esitteen päivämääränä vastusta yrityssaneerauksen jatkamista ja saneerausohjelman hyväksymistä.

17 Energiatehokkuuuteen liittyvät mahdollisuudet sähkömoottorijärjestelmissä –työpaperi (engl. Energy- Efficiency Policy Opportunities for Electric
Motor-Driven Systems, Working paper), Waide, P. ja Brunner, C.U., OECD/IEA, 2011.
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Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
50.672
-328.372
-420.077
3

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

270.764
-1.405.508
neg.

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
94.443
-523.535
-618.373
6

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

386.498
-1.093.882
neg.

Oricane AB
Oricane on erikoistunut tiedonsiirtoalgoritmeihin, joiden avulla
voidaan yhtiön arvion mukaan säästää tilanteesta riippuen jopa 5095 % energiaa internet-verkkolaitteissa ja tietokantajärjestelmissä.
Yhtiö on perustettu vuonna 2006 yhdentoista vuoden tieteellisen
tutkimusjakson jälkeen ja sen toimitilat sijaitsevat Ruotsin Luulajassa. Oricanella on 14 myönnettyä patenttia ydinteknologiaansa.
Useita palkintoja voittanut Oricane on Cleantech Investin ensimmäinen sijoitus Ruotsissa.
Oricanella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Internet-laitteet eli ”Data
Com” ja suurten tietomäärien analysointi ja luokittelu ”Big Data”.
Data Com -toimialalla algoritmiteknologiaa hyödynnetään Internet-verkkolaitteissa, kuten reitittimissä ja palomuureissa, ja Big
Data -toimialalla teknologiaa voidaan soveltaa data mining- ja
tietokantajärjestelmiin.
Data Com -toimialalla Oricane on useita vuosia tehnyt yhteistyötä erään maailman johtavan verkkoyhteys- ja telekommunikaatiolaitteiden toimittajan kanssa. Kyseinen yhteistyökumppani on solminut Oricanen kanssa royalty-pohjaisen lisenssisopimuksen ja julkistanut BioCAM®-teknologiaa hyödyntävän reitittimen vuonna 2013. Yhtiön osuus Oricanen liikevaihdosta on
ollut merkittävä. Oricane on hiljattain aloittanut yhteistyön toisen, yhdysvaltalaisen, verkkoyhteys- ja telekommunikaatiolaitteiden valmistajan kanssa. Tässä yhteistyössä, joka käynnistyi yhdysvaltalaisyhtiön aloitteesta, pyritään myös royaltypohjaiseen lisenssisopimukseen. Yhteistyön näkymät ovat Oricanen kannalta erittäin lupaavat.
Menestys Data Com -alalla on mahdollistanut Oricanen Big Data -tuotteen tuotekehitystoiminnan. Big Data -toimialalla yhtiö
on maaliskuussa 2014 julkistanut tuovansa markkinoille myös nykyjärjestelmiä huomattavasti nopeamman tiedon analysointiin ja luokitteluun tarkoitetun NoSQL-työkalun, joka mahdollistaa valtavien tietomäärien (Big Data) analysoinnin reaaliaikaisesti.
BioCAM® pystyy luokittelemaan ja aggregoimaan valtavan määrän mitä tahansa dataa useista lähteistä. Data voi olla myös
sellaista, joka vaatii suuren analysointinopeuden. Analyysi toteutetaan reaaliaikaisesti ja tulokset voidaan esittää standardisoidussa muodossa minkä tahansa raportointijärjestelman kautta. Oricanen BioCAM® Big Data Router toteutetaan pilvipalveluna ja myydään asiakkaille ns. SaaS-palveluna. Oricanen järjestelmä tulee olemaan nykyisiä oleellisesti tehokkaampi ja mahdollistaa yhtiön arvion mukaan tilanteesta riippuen jopa 50-95 % säästön energian kulutuksessa, muistikapasiteetissa ja laitteistotarpeessa verrattuna teollisuuden standardeihin.
BioCAM®-tuotteen ensisijaiset tavoitellut asiakastoimialat ovat vähittäiskauppa, peliteollisuus ja rahoitusala. Oricane on
julkistanut kaksi demoa, joiden avulla voidaan hahmottaa kyseisen teknologian suorituskykyä. Vähittäiskaupan demossa
whatever.oricane.com simuloidaan BioCAM®-teknologian käyttöä sellaisen vähittäiskauppakonsernin raportoinnissa, jonka
liikevaihto ylittää 500.000 Yhdysvaltain dollaria sekunnissa. Osoitteessa killemall.oricane.com on peliteollisuuteen soveltuva
demo, jossa simuloidaan BioCAM®-teknologian käyttöä tietokonepelidatan analyysissä tilanteessa, jossa joka sekunti päättyy
yli 3.000 virtuaalista taistelua.
Data Com -alueella Oricane myy palveluitaan suoraan internetlaitevalmistajille. Big Data -alueella Oricane tulee myymään ja
markinoimaan BioCAM® Big Data Router -palvelujaan kansainvälisten tietojärjestelmäpalveluyhtiöiden kautta. Yhtiön rahoitusresurssien salliessa tullaan harkitsemaan ilmaisen BioCAM® Big Data Router -palvelun tarjomista. Ilmainen palvelu olisi
suorityskyvyltään rajoitettu ja sen tarjoituksena olisi yhtiön ja sen tuotteen tunnettuuden lisääminen ja aktiivisen käyttäjäkunnan luominen.
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Big Data on eräs maailman nopeiten kasvavista liiketoiminta-alueista. IDC:n mukaan kaikkina aikoina generoitu data vuoteen
2002 oli 5 exatavua. Vuonna 2013 ihmiskunta tuotti 5 exatavua dataa kymmenessä minuutissa. IDC:n mukaan “Digital Universe” kasvaa vuosina 2005–2020 kolmesataakertaiseksi, 130 exatavusta 40.000 exatavuun tai 40 triljoonaan gigatavuun (yli
5.200 gigatavua jokaista ihmistä kohden vuonna 2020). Tällä hetkellä alle 1 % digitaalisesta ympäristöstä on analysoitu analyyttisen arvon näkökulmasta. IDC:n arvion mukaan vuonna 2020 33 % digitaalisesta ympäristöstä sisältää informatiota, jolla
on arvoa, jos se voidaan analysoida.
Yhtiö ei ole tunnistanut kilpailijoita, joilla olisi sama toimintaperiaate. Yhtenä kilpailutekijänä Oricane kuitenkin pitää laitteistotoimittajia (hardware), koska mm. laskentatehoa voidaan yleensä parantaa myös kasvattamalla käytettävän laitteiston kokoa.
Tällöin energiansäästöhyödyt jäävät kuitenkin saavuttamatta.
Oricanen toiminta on alkuvaiheessa, ja sen liikevaihto koostuu yksittäisiltä asiakkailta saaduista myyntituotoista.
Oricanen tavoitteena on saavuttaa noin 12 Data Com -asiakasta ja noin 30 Big Data -asiakasta vuoteen 2018 mennessä. Big
data -segmentin tavoitteen saavuttaminen edellyttää menestystä esimerkiksi peli-, vähittäiskauppa-, rahoitus- tai energiateollisuusaloilla. Vuoden 2018 vastaava liikevaihtotavoite on koko yhtiön osalta noin 25 miljoonan euron tasolla. Jos yhtiö pääsee
liikevaihtotavoitteeseensa, sitä vastaava liikevoittotavoite olisi jopa noin 95 % tasolla.
Oricanen avainhenkilöitä ovat yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Mikael Sundström (toiminut aiemmin mm.
teknisenä johtajana Effnet Group AB:ssa sekä teknisenä johtajana ja toimitusjohtajana Rockstorm Technology AB:ssa), liiketoiminnan kehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja Torbjörn Hahn (40 vuoden kokemus IT-alalta muun muassa IBM:n,
ICL:n, Ericssonin ja TeliaSoneran palveluksesta), operatiivinen johtaja Josefine Åhl ja tekninen neuvonantaja Erik Lundgren.
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, SEK
Liiketulos, SEK
Tilikauden tulos, SEK
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
SWE GAAP
(tilintarkastettu)
813.424
-3.110.081
-3.175.966
2

31.12.2013
SWE GAAP
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, SEK
Oma pääoma, SEK
Omavaraisuusaste (%)

4.127.192
401.486
9,7

1.1-31.12.2012
SWE GAAP
(tilintarkastettu)
1.159.455
-2.080.472
-2.155.706
2

31.12.2012
SWE GAAP
(tilintarkastettu)

3.184.934
725.732
22,8

EKP:n julkaiseman vaihtokurssin perusteella yksi euro oli 8,8591 Ruotsin kruunua 31.12.2013 ja 8,5820 Ruotsin kruunua
31.12.2012.
MetGen Oy
MetGen valmistaa teollisia entsyymejä, joilla saadaan mm. säästettyä energiaa
sellu- ja paperiteollisuudessa sekä valmistettua kustannustehokkaasti biojätteestä biopolttoainetta. Yhtiö on perustettu marraskuussa 2006 ja sen toimitilat
sijaitsevat Kaarinassa. MetGen valittiin Nordic Cleantech Top 10 -yritykseksi
maaliskuussa 2012 sekä Global Cleantech 100 -listalle lokakuussa 2013.
MetGen kehittää disruptiivisia entsyymituotteita, joilla saavutetaan merkittävää tehokkuutta sellu- ja paperiteollisuudessa ja bioetanolin valmistuksessa.
MetGen tarjoaa entsyymiratkaisuja erilaisten lignoselluloosapohjaisten biomassojen esikäsittelyyn. MetGenin entsyymituotteilla saadaan säästettyä energiaa puumassan jalostusvaiheessa sellu- ja paperiteollisuudessa. Bioetanolin
valmistuksessa MetGen mahdollistaa kustannustehokkaan lignoselluloosapohjaisten sokerien tuotannon.
MetGen muuntaa geneettisesti luonnon entsyymejä siten, että ne soveltuvat monille teollisuudenaloille ja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin. MetGenin kehittämiä entsyymejä voidaan valmistaa suuressa mittakaavassa kustannustehokkaasti. MetGenin
kehittämillä ratkaisuilla ei ole suoria kilpailijoita teollisella tasolla. Yhtiö arvioi, että MetGenin kehittämillä oxireduktatiivisilla entsyymeillä on noin 2,5 miljardin euron markkinapotentiaali maailmanlaajuisesti vuoteen 2020 mennessä.
Yhtiö tekee tällä hetkellä suoraa myyntityötä omilla resursseilla Pohjoismaissa ja suurille kansainvälisille potentiaalisille
asiakkaille. Lisäksi osa myyntityöstä on kanavoitu agenteille.
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MetGenin tuottama lisäarvo perustuu pääasiassa entsyymien reseptiin ja tuotteen modifiointiin asiakastarpeen mukaan. Itse
entsyymin valmistus on ulkoistettu.
MetGenin kehittämät entsyymit ovat tällä hetkellä koekäytössä viidellä asiakkalla. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 10
miljoonan euron myynti vuonna 2018, mikä vastaisi noin neljää uutta asiakasta vuodessa. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseensa, vastaava liikevoittotavoite olisi noin 25–35 % tasolla. Yhtiö työllistäisi tällöin noin 20 henkilöä.
MetGen Oy:n avainhenkilöitä ovat yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Alex Michine, hallituksen jäsen, yhtiön perustaja tohtori
Alex Azhayev (Kuopion yliopiston professori) ja tohtori Klara Birikh. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii Kemira
Oyj:n entinen toimitusjohtaja Harri Kerminen.
Cleantech Investin lisäksi MetGen Oy:n muita merkittäviä omistajia ovat esimerkiksi Emerald Technology Ventures ja Sofinnova Ventures, jotka kehittävät ja rahoittavat aktiivisesti MetGen Oy:tä. Edellä mainittujen tahojen tultua yhtiön omistajiksi
Cleantech Investin rooli omistajana on pienentynyt.
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
45.090
-1.289.088
-1.293.078
12

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

1.514.544
1.177.162
77,7

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
100.142
-390.346
-576.285
8

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

2.275.162
1.970.226
86,6

Uudet materiaalit ja materiaalien kierrätys
Netcycler Oy (Swap.com)
Yhdysvalloissa nimellä Swap.com toimiva Netcycler Oy on kuluttajille suunnattu internet-pohjainen käytettyjen tavaroiden tavaratalo. Yhtiö on perustettu helmikuussa 2008 ja sen toimitilat sijaitsevat Helsingissä sekä Addisonissa, Illinois’n osavaltiossa Yhdysvalloissa. Swap.com keskittyy lapsille suunnattujen tuotteiden kierrättämiseen.
Keskitetyllä tavaroiden huolinnalla Swap.com pystyy tarjoamaan
uuden tavaran kauppoja vastaavan käyttäjäkokemuksen tekemällä
käytetyn tavaran hankkimisesta yhtä helppoa kuin uuden.
Swap.com palvelu toimii siten, että asiakkaat lähettävät tavaransa
yhtiön logistiikkakeskukseen Yhdysvalloissa. Logistiikkakeskuksessa tavarat listataan ja valokuvataan, jonka jälkeen asiakkaat voivat vaihtaa ja myydä tavaroita toisilleen Internet-palvelun kautta. Huomattava osa yhtiölle lähetetystä tavarasta löytää
uuden omistajan ensimmäisen kuukauden aikana.
Yhtiön ansainta perustuu mm. myyntikomissioon ja tavaroiden postituspalveluun. Yhtiön logistiikkakeskus sijaitsee erittäin
lähellä erään suuren logistiikkayhtiön keskusta, mikä mahdollistaa Swap.comille edulliset logistiikkapalvelut.
Yhtiö arvioi, että Yhdysvalloissa käytettyjen lastentavaroiden markkina on arvoltaan noin 3 miljardia dollaria. Swap.comia
lähes vastaavalla periaatteella toimii Yhdysvalloissa mm. Twice ja Thredup. Swap.com on yhtiön arvion mukaan suurin lastentavaroihin keskittyvä palvelu online consignment -segmentissä.
Swap.com markkinoi palveluaan pääasiassa Internetissä. Lisäksi esimerkiksi tuotteisiin kohdistuvat Google-haut ovat tärkeä
kanava sivuston kävijämäärän kasvattamiseksi. Yhtiö uskoo myös, että entisten asiakkaiden suositukset tuttavapiirilleen lisäävät kuluttajien tietoutta yhtiön tarjoamista palveluista merkittävästi.
Swap tavoittelee johtoasemaa keskitettyyn logistiikkaan perustuvassa käytetyn tavaran verkkokaupassa. Yhtiö uskoo, että
kyseinen markkina voi tulevaisuudessa olla suurempi kuin kuluttajien kesken tapahtuva verkkokauppa (esimerkiksi eBay) ja
samaa kokoluokkaa kuin uuden tavaran verkkokauppa (esimerkiksi Amazon).
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Yhtiön fokus on tällä hetkellä Yhdysvaltain operaatioissa. Yhtiöllä on Euroopassa toistaiseksi Netcycler-niminen palvelu,
jonka yhtiö on aikaisemmin kehittänyt, mutta tähän palveluun ei kohdistu liiketoimintaodotuksia.
Yhtiön avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja Juha Koponen, joka on aikaisemmin ollut mm. johtoryhmässä First Hop Ltd:ssä
sekä hallituksen puheenjohtaja Jussi Koskinen, jolla on 14 vuoden kokemus kansainvälisestä teknologiamyynnistä ja tuoteliiketoiminnasta, mm. Detection Technology Oy:ssä.
Yhtiön kuukausiliikevaihto on kasvanut viime kuukausina selkeästi, ja vastaa tällä hetkellä yli 600.000 Yhdysvaltain dollarin
vuosiliikevaihtoa. Yhtiön tavoitteena seuraavan 2-4 vuoden kuluessa on saavuttaa yli sadan miljoonan Yhdysvaltain dollarin
liikevaihto, jolloin myyntikate olisi tavoitteiden mukaan vähintään 25–30 % tasolla. Tämän lisäksi yhtiön kulurakenteeseen
kuuluvat mm. markkinointipanostukset. Liikevaihdon kasvattamisen vaatimat logistiikkainvestoinnit suunnitellaan toteutettavaksi asteittain liikevaihdon kasvaessa.
Alla oleva kuva näyttää Swap.comin kuukausittaisen myynnin kehityksen viime aikana.
Kuva 9: Swap.comin myynti 1.1.2013–28.2.2014 sekä arvio maaliskuu 2014, tuhatta Yhdysvaltain dollaria
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Lähde: Netcycler Oy

Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikaudella, keskimäärin

1.7.201231.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
175.164
-1.495.137
-1.567.429
20

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

882.277
-747.669
neg.

1.7.201130.6.2012
FAS
(tilintarkastettu)
41.464
-518.696
-525.921
15

30.6.2012
FAS
(tilintarkastettu)

1.015.265
-438.875
neg.

31.12.2013 päättynyt tilikausi sisältää Netcycler Oy -konsernin. 30.6.2012 päättynyt tilikausi sisältää ainoastaan Netcycler
Oy:n. Netcycler Oy:n oma pääoma oli positiivinen 31.12.2013.
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BT Wood Oy
BT Wood kehittää myrkyttömiä puunkäsittelyaineita puuteollisuudelle. Yhtiö on perustettu kesäkuussa 2010 ja sen toimitilat sijaitsevat Espoossa ja Oulussa.
BT Wood kehittää tuotteita, jotka ovat ekologisia teollisiin käsittelyprosesseihin suunnattuja puunsuojauskemikaaleja. Yhtiön tuotekehitys keskittyy tällä hetkellä palonsuojauskemikaaleihin. BT
Woodin tavoitteena on saavuttaa tuotteilleen selkeitä kilpailuetuja, esimerkiksi kustannustehokkuus ja soveltuvuus nykyisiin teollisiin prosesseihin ja kemikaalilainsäädäntöön. Puunkäsittelykemikaalit muodostavat usean miljardin euron markkinan.
Vuonna 2013 BT Wood ajautui heikkoon taloudelliseen tilaan alhaisen liikevaihdon takia. Heikkoon myyntiin johti muun muassa liialliset panostukset yksittäisiin potentiaalisiin asiakkaisiin. Sen
seurauksena yhtiö supisti myyntipanostuksia ja keskittyi uudelleen tuotekehitykseen.
BT Woodin avainhenkilöitä ovat hallituksen puheenjohtaja Juha Kuusisto (KP-ServicePartner
Oy:n perustaja), hallituksen jäsen Kyösti Sysiö, jolla on pitkä kokemus kemianteollisuuden johtotehtävistä (toiminut mm. varatoimitusjohtajana Neste Chemicals Oy:ssä sekä johtotehtävissä Dynea Oy:ssä), sekä hallituksen jäsen Juha Koskela (tekniikan tohtori).

Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
2.690
-388.432
-397.499
5

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

253.045
-141.110
neg.

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
112.865
-234.802
-246.619
5

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

612.684
41.388
6,8

BT Wood Oy:n oman pääoman menettäminen on merkitty kaupparekisteriin 8.l.2014. Yhtiön rahoitustilanne on heikko ja
yhtiön lyhytaikaiset velat ovat lyhyaikaisia varoja suuremmat. Yhtiö tarvitsee tuotekehitystoimintaansa lisää rahoitusta ja
yhtiön tulorahoitus on ollut vähäistä. Yhtiön toiminnan jatkaminen edellyttää lisäpääomaa.
Puhdas vesi ja ilma
Sansox Oy
Sansox on kehittänyt energiatehokkaan veden hapetusjärjestelmän happipitoisuuden säätelyyn. Yhtiö on perustettu vuonna 2012 ja sen toimitilat sijaitsevat Helsingissä.
Vedenpuhdistuksessa hapetus on keskeisessä roolissa, jotta esimerksi metallien ja
muiden kiinteiden aineiden saostusprosessit toimivat optimaalisesti. Sansoxin
suoraan vesikiertoon liitettävällä hapetusjärjestelmällä voidaan kokonaan tai osittain korvata kalliit hapetusaltaat teollisuudessa. Myös kalankasvattamot ovat potentiaalinen kohderyhmä yhtiön ratkaisulle.
Yhtiön tuotanto on pääasiassa ulkoistettu alihankkijoille, mikä mahdollistaa toiminnan skaalautuvuuden. Järjestelmään liittyvä perustutkimus on tehty Oulun
yliopistossa ja yhtiölle on myönnetty kaksi patenttia, jotka ovat yhtiön toiminnan
kannalta tärkeitä.
Tällä hetkellä Sansoxin ratkaisu on pilotointivaiheessa suomalaisella metallialan yrityksessä. Lisäksi yhtiö neuvottelee parhaillaan pilottitoimituksista useiden suurten ja pienten asiakkaiden kanssa.
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Yhtiö markkinoi tuotteitaan suorin kontaktein potentiaalisiin asiakkaisiin. Tulevaisuudessa on mahdollista, että Sansoxin tuote
integroidaan osaksi hapetusjärjestelmätoimittajien tuotteita, jolloin mm. kaivos- ja metalliteollisuuden sekä kalankasvattamoasiakkaiden tavoittaminen olisi helpompaa.
Yhtiön arvion mukaan hapetuslaitemarkkina on tällä hetkellä globaalisti noin 10–20 miljardin euron arvoinen, ja se sisältää
hapetusaltaat tarvikkeineen. Tällä hetkellä yhtiö pitääkin pääkilpailijoinaan hapetusaltaita, joiden investointikustannus on
tyypillisesti noin miljoonan euron luokkaa. Sansoxin tuotteen osalta investointi asiakkaalle on vain murto-osa hapetusaltaan
hinnasta, mutta saavuttaa silti samat hyödyt ja kuluttaa vähemmän energiaa. Kustannussäästöpotentiaali on merkittävä, sillä
veden hapetus edustaa esimerkiksi jätevedenpuhdistuksessa yhtiön arvion mukaan noin 50 prosenttia energiakustannuksista.
Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 1-2 promillen markkinaosuus vuonna 2018, mikä vastaa noin 20 miljoonan euron myyntiä. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseen, vastaava liikevoittomarginaali olisi noin 25 % tasolla. Yhtiö työllistäisi tällöin
noin 20 henkilöä.
Sansoxin avainhenkilöitä ovat toimitusjohtaja Mikael Seppälä ja tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava Juhani Pylkkänen. Seppälällä on yli 20 vuoden kokemus teollisuuden johtotehtävistä ja hän on koulutukseltaan BBA kansainvälisessä yritystoiminnassa. Pylkkäsellä on yli 30 vuoden tausta teollisuuden tuotekehitystehtävissä esimerkiksi ABB:lla, Valtralla ja
Moventaksella, ja hän on koulutukseltaan tekniikan tohtori.
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastamaton)
-76.245
-78.303
1

31.12.2013
FAS
(tilintarkastamaton)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

4.2-31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)
-19.213
-21.184
-

75.502
-56.987
neg.

31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)

35.862
-18.684
neg.

Sansox Oy:llä ei ole ollut tilintarkastajaa tilikausilla 2012 ja 2013. Yhtiö on saanut tilikauden 2014 aikana 89.700 euron suuruisen pääomalainan.
Sofi Filtration Oy
Sofi Filtration on teollisuuden prosessivesien puhdistukseen erikoistunut yhtiö, joka on perustettu tammikuussa 2011.
Sofi Filtrationin päätuote on uudentyyppiseen cross-flow-suodatustekniikkaan perustuva automaattinen mikrosuodatin, jolla voidaan taloudellisesti suodattaa suuria määriä hienoa kiintoainetta sisältäviä teollisuuden prosessivesiä. Uuden, itsepuhdistavan teknologian avulla automaattista mikrosuodatusta voidaan soveltaa kohteissa, joissa se ei perinteisin menetelmin ole
ollut joko teknisesti mahdollista tai taloudellisesti kannattavaa. Yhtiön teknologia on patentoitua ja perustuu energiatehokkaaseen, suuren virtausnopeuden cross-flow-suodatusilmiöön.
Yhtiön teknologiaa voidaan käyttää laajalti erityisesti metallurgisessa teollisuudessa, kaivos- ja
kemianteollisuudessa sekä voimalaitoksissa. Sofi Filteriä voidaan soveltaa rikastamon, kuten
muunkin prosessiteollisuuden laitoksen, vedenkierrätysasteen kasvattamiseen, jolloin tuoreen
veden tarve vähenee, jätevesimäärät vähenevät ja tiukkenevien ympäristöviranomaisten asettamien päästörajojen saavuttaminen helpottuu. Sofi Filter voi korvata nykymenetelmistä hiekkasuodatin-, pussi- ja patruunasuodatusratkaisuja yhdellä, automaattisesti itsepuhdistuvalla
ratkaisulla. Sovelluskohteesta riippuen Sofi voi korvata myös sakeutus- ja laskeutuskapasiteettia sekä myös ultrasuodatuslaitteistoja ennen käänteisosmoosiprosessia.
Sofi Filtrationin mukaan yhtiölle merkityksellinen globaali suodatusmarkkina on kooltaan yli 1.000 miljoonaa euroa. Yhtiön
strategiana on tavoittaa loppuasiakkaat pääasiassa paikallisten suodatusalan myyntiagenttien kautta sekä globaalien myyntikanavien kautta jälleenmyynti- ja patenttilisenssisopimuksin. Agenttiyhteistyötä on aloitettu Euroopassa ja Kanadan (Albertaalue) paikallisten agentuurien kanssa, jolloin Sofilla on mahdollisuus tutkia esimerkiksi öljyteollisuuden suuren potentiaalin
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sovelluskohteita. Globaalista yhteistyöstä Sofi Filtration on työstämässä esisopimusta yhdysvaltalaisen yrityksen kanssa maailman suurimpien markkoinoiden kattamiseksi niin valmistuksen kuin myynnin osalta.
Sofi Filtrationin liiketoiminta on vasta alkamassa, joten sen liikevaihto muodostuu lähinnä yksittäisiltä asiakkailta laskutettavista suodatuskokeista. Yhtiön suurimmat asiakkaat ovat Anglo American Exploration, Outokumpu, Norilsk Nickel ja Boliden.
Sofi Filtration käyttää mikrosuodattimen valmistuksessa pääasiassa alihankkijoita, erityisesti komponenttituotannon osalta.
Alihankkijaverkoston laajuus mahdollistaa myös tuotannon skaalautuvuuden.
Yhtiön tavoitteena vuodelle 2018 on noin 55 järjestelmätoimituksen vuosittainen myynti, mikä vastaisi noin 11 miljoonan
euron liikevaihtoa. Jos yhtiö pääsee liikevaihtotavoitteeseen, vastaava liikevoittomarginaali olisi noin 15 % tasolla. Yhtiö
työllistäisi tällöin noin 30 henkilöä.
Sofi Filtrationin avainhenkilöitä ovat Sofi Filterin ydininnovaation kehittäjä Pertti Rantala, jolla on 30 vuoden kokemus suodatustoimialalta (toiminut aiemmin muun muassa Larox Oy:n, Outokumpu Mintec Oy:n ja Aalto-yliopiston palveluksessa),
myyntijohtaja Ville Hakala (toiminut aiemmin muun muassa Mine On-Line Service Oy:ssä sekä Metso Minerals Oy:ssä) sekä
toimitusjohtaja Simo Aho (toiminut aiemmin muun muassa Sofimine Oy:ssä ja Teknillisen korkeakoulun palveluksessa).
Taloudelliset tunnusluvut

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
89.732
-110.099
-120.218
3

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

676.130
-182.655
neg.

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)
27.574
-131.615
-135.542
3

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

388.579
-192.437
neg.

Sofi Filtrationin negatiivinen oma pääoma on korjaantunut alkuvuoden 2014 aikana.
Muut
Lumeron Oy
Lumeron Oy on energiatehokkuusmarkkinan rahoituspalveluyritys, joka keskittyy materiaali- ja energiatehokkuuden investointien rahoittamiseen. Yhtiö on perustettu kesäkuussa 2013 ja sen toimitilat sijaitsevat Helsingissä. Katso myös ”Cleantech
Investin liiketoiminta – Lähipiiriliiketoimet”.
Lumeron keskittyy projekteihin energia- ja materiaalitehokkuuden investointimarkkinalla. Asiakas ei oman rahoituksen puutteen vuoksi pysty aina rahoittamaan tarvittavia investointeja, jolloin Lumeron voi tarjota ratkaisun. Esimerkkejä potentiaalisista rahoituskohteista ovat teollisuuden koneet ja laitteet tai yksityisen tai julkisen tahon infrastruktuurihankkeet. Lumeron
markkinoi palvelujaan sekä Cleantech Investin osakkuusyhtiöille että muille tahoille.
Investointipäätöksen teko yrityksessä on usein pitkä ja hankala prosessi. Investoinnin takaisinmaksuaika voi olla hyvinkin
lyhyt, mutta investointi ei silti välttämättä päädy tehtävien investointien listalle ja jää siis tekemättä. Lumeronin tarjoama
investoinnin rahoitus palvelusopimuksella helpottaa ja nopeuttaa loppuasiakkaan päätöksentekoa huomattavasti.
Lumeronin toiminta on alkuvaiheessa ja yrityksen palveluksessa on tällä hetkellä toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola. Cleantech Investin johtoryhmän jäsenet toimivat yhtiön neuvonantajina. Lumeronilla onkin etu kilpailijoihin nähden siinä, että
hallituksessa ja neuvonantajajoukossa on henkilöitä, joilla on pitkä kokemus energia- ja luonnonvaratehokkuusaloilta, runsaasti kontakteja aloilla toimiviin yrityksiin ja hyvät suhteet yksityisiin ja julkisiin rahoittajiin. Lisäksi hallituksessa on pitkä
kokemus projektirahoituksesta, tuotteiden myymisestä palveluina ja yrittäjyydestä.
Lumeron palvelee markkinaa, joka on vahvasti sidoksissa cleantech-toimialan yleiseen investointitrendiin. Tätä markkinaa on
kuvattu kohdassa ”Markkina ja toimialakuvaus – Cleantech sijoitusmahdollisuutena”.
Lumeron on laatinut alustavia suunnitelmia rahaston perustamista varten. Rahastoon kerättäisiin sijoitussitoumuksia, ja rahaa
nostettaisiin sijoittajilta silloin kun energia- ja luonnonvaratehokkuusprojekteja solmitaan. Osana alustavaa suunnitelmaa yhtiö
selvittää myös mahdolliset toimilupavaatimukset.
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Tavoitteena on, että yhtiöllä on vuonna 2016 200 miljoonaa euroa hallinnoitavia pääomia. Tämä vastaisi noin neljän miljoonan euron liikevaihtoa hallinnointipalkkioista ja noin kahden miljoonan euron tulosta.
Lumeron Oy:n avainhenkilö on toimitusjohtaja Jarkko Joki-Tokola, joka on aiemmin ollut perustamassa globaalia lääkemarkkinaa palvelevaa CRF Health Oy:tä. Jarkko Joki-Tokola on myös Founding Partner Lifeline Ventures -sijoitusyhtiössä, joka
on sijoittanut yli kymmeneen varhaisen vaiheen teknologiayritykseen Suomessa, mukaan lukien Supercell, Ditto ja Applifier.
Taloudelliset tunnusluvut
23.4-31.12.2013
FAS
(tilintarkastamaton)
-46.814
-46.821
1

Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.
Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

31.12.2013
FAS
(tilintarkastamaton)

66.194
55.679
84,1

Yhtiöllä ei ollut tilintarkastajaa vuonna 2013.
Clean Future Fund Ky
Clean Future Fund Ky on kommandiittiyhtiömuotoinen sijoitusrahasto, jonka toimialana ja ainoana tarkoituksena on pääomasijoitustoiminnan harjoittaminen tekemällä sijoituksia Suomessa sijaitseviin osakkuusyhtiöihin. Clean Future Fund Ky on
sijoittanut Cleantech Investin kuuteen nykyiseen osakkuusyhtiöön. Rahaston sijoituskausi on päättynyt 1.3.2013, mistä johtuen rahastosta ei tehdä enää uusia sijoituksia. Rahaston toimikausi päättyy 23.6.2016.
Cleantech Invest toimii rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä ja omistaa 36,85 prosenttia sen yhtiöpanoksista. Rahaston
äänettömiä yhtiömiehiä ovat Ari Hyppönen, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Veraventure Oy ja Haapaniemi O. Law Oy.
Taloudelliset tunnusluvut
1.1-31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
Liikevaihto, €
Liiketulos, €
Tilikauden tulos, €
Henkilöstö tilikauden aikana, keskim.

31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)

-246.694
-446.876
-

1.1-31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

31.12.2012
FAS
(tilintarkastettu)

-22.463
-549.933
-

Taseen loppusumma, €
Oma pääoma, €
Omavaraisuusaste (%)

1.168.435
1.168.435
100,0
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1.618.583
1.615.311
99,8

Juridinen rakenne
Cleantech Investillä on seuraavat osakkuusyhtiöt:
Clean Future Fund Ky (”CFF”)

Kotimaa
Suomi

Yhtiön omistusosuus %
36,9

Yhtiön osuus
äänivallasta %
-

CFF:n omistusosuus %
-

CFF:n osuus
äänivallasta %
-

Energian tuotanto
One1 Oy

Suomi

-¹

-¹

8,7

8,7

Aurelia Turbines Oy

Suomi

2,5

2,5

-

-

Savo-Solar Oy

Suomi

21,2

21,2

8,5

8,5

Energian varastointi, laatu, siirto
ja energiatehokkuus
Nocart Oy
Nuuka Solutions Oy
Oricane AB
Enersize Oy
MetGen Oy

Suomi
Suomi
Ruotsi
Suomi
Suomi

10,5
30,0
11,0
24,7
3,9

10,5
30,0
11,0
24,7
3,9

13,8
3,8

13,8
3,8

Uudet materiaalit ja materiaalien
kierrätys
Netcycler Oy
BT Wood Oy

Suomi
Suomi

2,2
15,1²

2,2
15,1²

3,3
6,6

3,3
6,6

Puhdas vesi ja ilma
Sansox Oy
Sofi Filtration Oy

Suomi
Suomi

5,3
22,0

5,3
22,0

-

-

Muut
Lumeron Oy

Suomi

14,3

14,3

-

-

¹ Cleantech Investillä on optio-oikeuksien nojalla mahdollisuus hankkia 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 10,0 prosentin omistusosuus
yhtiöstä.
² Cleantech Investillä on lisäksi optio-oikeuksien nojalla mahdollisuus merkitä 0,01 euron osakekohtaisella merkintähinnalla 16.777 yhtiön uutta
osaketta.

Ympäristökysymykset
Cleantech Invest on puhtaaseen teknologiaan, erityisesti energia- ja materiaalitehokkuuteen, keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö eikä sen harjoittama sijoitus- ja kehitystoiminta kuormita ympäristöä.
Osakkuusyhtiöiden teollisuuskiinteistöjen ja teollisten tuotantolaitosten käyttöön liittyy ympäristöriskejä, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa mahdollisuuteen käyttää niitä. Katso ”Riskitekijät-Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden toimintaan liittyviä
riskejä-Ympäristöriskit”. Yhtiön tai osakkuusyhtiöiden aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ei kuitenkaan liity erityisiä,
tavanomaisuudesta poikkeavia ympäristökysymyksiä.
Tutkimus ja kehittäminen
Yhtiön omaan liiketoimintaan ei liity tutkimus- ja kehitystoimintaa. Yhtiö tekee sijoituksensa toimintansa alkuvaiheessa oleviin yhtiöihin, joissa valtaosassa tutkimus- ja kehitystoiminnalla sekä sen rahoituksella on sitä vastoin erittäin merkittävä
asema.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön osakkuusyhtiöiden kehitysmenot tilikausilta 2013 ja 2012.
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Kehitysmenot

Taseeseen aktivoidut
kehitysmenot kauden
aikana

(€)

Poistot kehitysaktivoinneista
kauden aikana

Taseeseen aktivoidut
kehitysmenot kauden
lopussa

1.131.12.2013
FAS

1.131.12.2012
FAS

1.131.12.2013
FAS

1.131.12.2012
FAS

1.131.12.2013
FAS

1.131.12.2012
FAS

0
22.500

0
-

0
22.500

0
-

0
-4.500

0
-

0
18.000

0
-

480.623

373.066

454.748

329.227

-144.723

-107.836

1.598.611

1.288.585

180.264
233.949

63.232
-

0
158.949

0
-

0
-25.517

0
-

0
133.432

0
-

141.920
0
139.465

110.697
0
41.751

141.920
0
0

30.041
0
0

-19.646
-37.390
-34.634

-10.491
-37.390
-14.892

359.587
69.132
0

245.292
106.522
34.634

Uudet materiaalit ja
materiaalien kierrätys
Netcycler Oy4
BT Wood Oy

566.017
400

514.954
267.984

244.813
400

353.845
120.601

-317.010
-83.116

-154.534
-81.036

642.069
103.832

714.265
186.948

Puhdas vesi ja ilma
Sansox Oy5
Sofi Filtration Oy

89.657
296.480

19.207
196.627

20.600
296.480

19.207
196.627

-7.961
-82.322

-3.841
-32.852

28.004
510.314

15.366
296.156

Energian tuotanto
One1 Oy
Aurelia Turbines
Oy¹
Savo-Solar Oy
Energian varastointi, laatu, siirto ja
energiatehokkuus
Nocart Oy
Nuuka Solutions
Oy²
Oricane AB³
Enersize Oy
MetGen Oy

31.12.2013
FAS

31.12.2012
FAS

Muut
Lumeron Oy
0
0
0
0
¹Aurelia Turbines Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 22.3.2013–31.12.2013.
²Nuuka Solutions Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 8.5.2012–31.10.2013.
³Oricane AB:n osalta luvut on muunnettu euroiksi Ruotsin kruunuista käyttämällä EKP:n julkaisemaa vaihtokurssia, joka vuoden 2012 osalta oli
8,5820 (31.12.2012) ja vuoden 2013 osalta 8,8591 (31.12.2013).
4 Netcycler Oy:n taulukossa esitetyt tiedot ovat tilikaudelta 1.7.2011–30.6.2012 sekä tilikaudelta 1.7.2012–31.12.2013.
5 Sansox Oy:n ensimmäinen tilikausi oli 4.2.2012–31.12.2012.

Patentit ja lisenssit
Yhtiöllä ei ole sellaisia patentteja, lisenssejä tai muita aineettomia oikeuksia, jotka olisivat merkittäviä Yhtiön liiketoiminnan
tai tuloksen kannalta.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu Yhtiön osakkuusyhtiöiden keskeisimpiä aineettomia oikeuksia.
Osakkuusyhtiön nimi
Aurelia Turbines Oy

Keskeisimmät aineettomat oikeudet
Yhtiöllä on sekä omia innovaatioita että Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) kanssa
tehtävän yhteistyön kautta syntyneitä ja siirrettäviä innovaatioita.
Yhtiön omassa hallussa on tällä hetkellä 13 innovaatiota, joihin kaikkiin on tehty ainakin alustava uutuustutkimus. Näiden osalta patentointiprosessi on aloitettu. Tämän lisäksi LUT:lta on
yhtiölle myönnetty eksklusiivinen käyttöoikeus patentteihin Cooling method of microturbine
(Suomi FI20120378), Rotor spool arrangement of a high speed permanent magnet generator
(Suomi FI20126241) ja Stator of a generator and generator itself (DDPM-LC) (Suomi
FI20106075). Edelleen, yhtiö ja LUT ovat sopineet yhteensä 11 LUT:n keksintöilmoitusten
eksklusiivisesta käytöstä yhtiön liiketoiminnassa.
Yhtiön immateriaalisalkun kohtuullisen mittavuuden vuoksi yhtiö on aloittanut Berggren Oy:n
kanssa erillisen immateriaalistrategian työstämisen.! Yhtiö tulee hakemaan pääsääntöisesti eurooppapatentteja täydennettynä Yhdysvalloilla, Euraasialla (Venäjä ja mahdollisia muita entisen
Neuvostoliiton maita) ja Kiinalla sekä mahdollisesti tapauskohtaisesti myös Japanilla ja Intialla.
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Savo-Solar Oy

Oricane AB

MetGen Oy

Netcycler Oy

Yhtiö on jättänyt neljä patenttihakemusta, joiden osalta patentoimisprosessi on käynnissä:
1) Method for providing solar thermal absorber (pinnoitteen hakemus) PCT/FI2010/050342,
joka on jatkettu kansallisiksi hakemuksiksi koskien EU:ta, Japania, Hong Kongia ja Yhdysvaltoja
2) Method for manufacturing thermal absorber for solar thermal collector (pinnoiteprosessin
hakemus) PCT/FI2011/050160, joka on jatkettu kansallisiksi hakemuksiksi koskien EU:ta,
Japania ja Yhdysvaltoja
3) Method for providing a direct flow aluminium absorber for solar thermal collector (Laserhitsausprosessin hakemus) PCT/FI2011/050877, joka on jatkettu kansallisiksi hakemuksiksi koskien EU:ta, Japania ja Yhdysvaltoja
4) Solar thermal absorber element (Roll-Bond TPS –elementin hakemus) FI 20145153
Yhtiön ”Powered by Savosolar” ja ”MEMO”-pinnoite tuotemerkit on tarkoitus suojata tulevaisuudessa.
Yhtiöllä on lukuisia patentteja, jotka liittyvät neljään eri alueeseen: 1) Extended Search (ES), 2)
Multi Column Extended Search (MCES), 3) Data Storage and Memory Management (DSMM)
ja 4) Real-Time On-The-Fly Data Mining (RTOTFDM).
Yhtiön patentit on rekisteröity pääsääntöisesti Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Ruotsissa.
Yhtiö on jättänyt kaksi nukleotideihin ja aminohappoketjuihin liittyvää kansainvälistä patenttihakemusta: 1) PCT/EP2013/055866 ja 2) PCT/EP2013/055867. Hakemuksista toinen on haettu
alueelle Eurooppa, Yhdysvallat, Brasilia ja Kanada. Toisen kohdalla ei ole vielä tehty päätöstä
maantieteellisestä alueesta.
Yhtiö on rekisteröinyt MetZyme tavaramerkin.
Yhtiö on jättänyt kolme patenttihakemusta, joiden osalta prosessi on käynnissä: 1) Bartering
System with User Configureable Categories (vireillä Yhdysvalloissa (12/737601) ja Saksassa
(112008003980.1)), 2) Bartering System using Cloud Computing (vireillä Yhdysvalloissa
(13/262667)) ja 3) Fast searching of swap options (vireillä Yhdysvalloissa (14/005309)). Yhtiö
on lisäksi lisensoinut kaksi vaihtamiseen liittyvää patenttia Yhdysvalloista markkinoilta.
Netcycler nimi on suojattu EU tavaramerkillä ja tavaramerkin rekisteröinti Yhdysvalloissa on
vireillä.

BT Wood Oy

Sansox Oy
Sofi Filtration Oy

Yhtiöllä on sopimukseen perustuva käyttöoikeus swap.com domainiin sekä optio ostaa domainnimi itselleen.
Yhtiöllä on seuraavat patentit: 1) Koostumus ja menetelmä puun suojaamiseksi paloa vastaan ja
maalimaisen komponentin käyttö koostumuksessa (Suomi (20080634), kansainvälinen patentti
(PCT/FI2009/050955), Yhdysvallat (13/130,763) ja Euroopan patenttivirasto (09828700.6)), 2)
Orgaaninen ja luonnonmukainen puunkäsittelyaine, jota käytetään puun UV-, kosteus- sekä
sääsuojana (Suomi (20116062) ja Yhdysvallat (61/552,509), 3) Koostumus orgaanisten suolojen ja kelatointiaineiden käytöstä puun suojaamiseen biologista kasvua ja paloa vastaan (Euroopan patenttivirasto (06700068.7), Uusi-Seelanti (556245), Australia (2006204446), EteläAfrikka (2007/05242), Japani (2007-549927) ja kansainvälinen patentti (PCT/FI2006/050012)
ja 4) Orgaanisten suolojen käyttö puunsuojaamisessa erityisesti termiittejä vastaan (Euroopan
patenttivirasto (02743300.2) ja Kanada (2,450,200).
BT Wood -tavaramerkki on rekisteröity EU:ssa, Australiassa, Japanissa, Etelä-Koreassa, Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Yhtiöllä on seuraavat patentit: 1) Apparatus for mixing gas with liquid (Euroopan patenttivirasto 12157288.7) ja 2) Apparatus for mixing additive with liquid (Euroopan patenttivirasto
1365342.0).
Yhtiöllä on seuraava patentti: Laite hienojakoisen kiintoaineen poistamiseksi nestevirtauksesta
(Suomi (20115113)). Lisäksi yhtiöllä on kaksi patenttihakemusta, joissa toisessa patenttia on
haettu Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Etelä-Afrikkaan ja Australiaan ja toisessa Suomeen. Jälkimmäistä hakemusta laajennetaan myöhemmin patentin käsittelyvaiheessa, mutta
tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa mihin maihin.

Henkilöstö
Cleantech Investin palveluksessa oli tilikausilla 2013 ja 2012 keskimäärin neljä (4) henkilöä.
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Olennaiset sopimukset
Clean Future Fund Ky:n rahastosopimus
Yhtiö toimii vastuunalaisena yhtiömiehenä Clean Future Fund Ky:ssä (”Rahasto”). Clean Future Fund Ky:tä koskeva rahastosopimus on allekirjoitettu 11.6.2010 ja Rahasto on merkitty kaupparekisteriin 9.8.2010. Rahastosopimuksessa määritellään
Rahaston yhtiömiesten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet. Yhtiö vastaa vastuunalaisen yhtiömiehen ominaisuudessa ja
rahastosopimuksen ehtojen mukaisesti Rahaston hallinnoinnista. Rahastolla on lisäksi sijoituskomitea, joka koostuu äänettömien yhtiömiesten edustajista ja joka päättää rahastosopimuksessa määritellyistä asioista, kuten muutoksista Rahaston sijoituspolitiikkaan. Rahastosopimuksen mukaan Yhtiölle ei makseta palkkiota Rahaston hallinnoinnista. Varojenjako Rahastosta
tapahtuu seuraavassa järjestyksessä: 1) äänettömille yhtiömiehille maksetaan varoja heidän yhtiöpanostensa mukaisessa suhteessa kunnes heidän yhtiöpanoksensa on maksettu takaisin, 2) äänettömille yhtiömiehille maksetaan varoja heidän yhtiöpanostensa mukaisessa suhteessa kunnes yhtiöpanoksille on maksettu 8,0 prosentin vuotuinen sisäisen korkokannan mukaan
laskettu tuotto, 3) vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksetaan 25,0 prosenttia äänettömien yhtiömiesten yhtiöpanoksilleen saamasta tuotosta ja 4) äänettömille yhtiömiehille maksetaan yhtiöpanosten suhteessa 80,0 prosenttia ja vastuunalaiselle yhtiömiehelle 20,0 prosenttia jäljellä olevista varoista.
Rahoitussitoumus koskien Savo-Solar Oy:tä
Cleantech Invest on antanut osakkuusyhtiölleen Savo-Solar Oy:lle 3.3.2014 rahoitussitoumuksen, jonka mukaan Yhtiö sitoutuu jatkorahoittamaan yhtiötä 3,3 % Osakeannissa saamistaan varoista, kuitenkin enintään 500.000 eurolla. Rahoitussitoumus
on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle sekä sille, että yhtiön muut omistajat ja uudet sijoittajat sijoittavat yhteensä vähintään 1,0 miljoonaa euroa Savo-Solariin. Jatkorahoitus toteutettaisiin oman pääoman ja/tai vieraan pääoman ehtoisena useammassa erässä kevään-syksyn 2014 välisenä aikana Savo-Solar Oy:n kassatilanteesta riippuen. Yhtiö on vastaanottanut jatkorahoituksen ensimmäisen osan, 500.000 euroa vieraanpääoman ehtoista rahoitusta, huhtikuussa 2014 ja sen ennakoidaan riittävän yhtiön tarpeisiin elokuun 2014 loppuun saakka. Rahoitussitoumuksen mukaan jatkorahoituksen yhteydessä yhtiön arvona
ennen jatkorahoitusta käytetään 6,4 miljoonaa euroa. Sitoumus on voimassa 30.8.2014 saakka edellyttäen, että sen toteuttamisen ehdot täyttyvät eikä Savo-Solar Oy:tä ole haettu konkurssiin ennen jatkorahoituksen maksamista yhtiölle.
Oikeudenkäynnit, välimiesmenettelyt ja hallinnolliset menettelyt
Lukuunottamatta alla mainittuja Enersize Oy:n ja Savo-Solar Oy:n yrityssaneerausta, Enercomp Oy:n sekä Ultranat Oy:n
konkurssia, MatOx Limitedin tulevaa vapaaehtoista selvitysmenettelyä ja BT Wood Oy:tä koskevia vireillä olevia oikeudenkäyntejä, Cleantech Investin johdon käsityksen mukaan Cleantech Invest tai sen osakkuusyhtiöt eivät ole viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tämän Esitteen päivämäärää olleet kantajana tai vastaajana sellaisissa oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä tai hallinnollisissa menettelyissä, joilla yksin tai yhdessä arvioituna voisi olla merkittävä haitallinen vaikutus
Cleantech Investin tai osakkuusyhtiöiden liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan tulokseen eikä sellaisia
Cleantech Investin johdon tiedon mukaan ole myöskään uhkaamassa.
Osakkuusyhtiöitä koskevat maksukyvyttömyysmenettelyt
Pohjois-Savon käräjäoikeus on aloittanut Yhtiön osakkuusyhtiö Savo-Solar Oy:ssä yrityssaneerauksen 2.9.2013 ja vahvistanut
yhtiön saneerausohjelman 13.2.2014. Saneerausohjelman aikana on tarkoitus maksaa yhtiön noin 3,3 miljoonan euron saneerausveloista 0,5 miljoonaa euroa sekä vähäiset saneerausvelat ja palkkavelat, yhteismäärältään noin 0,3 miljoonaa euroa, kokonaisuudessaan. Sanerausohjelmassa muutetaan noin 1,4 miljoonaa euroa pääomalainaehtoisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi,
jotka maksetaan takaisin saneerausohjelman päätyttyä yhtiön tuloksen ja omien pääomien salliessa maksun. Tavallisten ja
julkisoikeudellisten saneerausvelkojen määrää alennetaan saneerausohjelman perusteella 65 % maksamatta olevan velan määrästä. Saneerausohjelma kestää kaikkiaan noin viisi (5) vuotta päättyen 31.12.2018.
Satakunnan käräjäoikeus on aloittanut Yhtiön osakkuusyhtiö Enersize Oy:ssä yrityssaneerauksen 22.3.2013. Saneerauksen
tavoitteena on tervehdyttää yhtiön taloustilanne ja mahdollistaa nopea kasvu. Yhtiön saneerausohjelmaa ei ole vielä Esitteen
päivämääränä vahvistettu ja Satakunnan käräjäoikeus on 25.4.2014 tekemällään päätöksellä varannut selvittäjälle aikaa
19.5.2014 asti oikaista, tarkistaa tai täydentää maksuohjelmaehdotusta. Yhtiön suurimmat velkojat ja selvittäjä eivät Esitteen
päivämääränä vastusta yrityssaneerauken jatkamista ja saneerausohjelman hyväksymistä.
Cleantech Investin entisistä osakkuusyhtiöistä Enercomp Oy on asetettu konkurssiin 12.4.2013 ja Ultranat Oy 13.9.2013.
Cleantech Investin osakkuusyhtiö MatOx Limitedissa aloitetaan lähitulevaisuudessa vapaaehtoinen selvitysmenettely (Voluntary Corporate Liquidation) yhtiön rahoituksen puutteen johdosta.
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BT Wood Oy:tä koskevat vireillä olevat oikeudenkäynnit
Oy Granula Ab Ltd. on jättänyt Espoon käräjäoikeuteen haastehakemuksen riitaista velkomusta koskevassa asiassa 9.1.2014.
Vaatimus perustuu BT Wood Oy:n ja Oy Granula Ab Ltd:n väliseen 13.11.2012 päivättyyn toimitussopimukseen, jonka perusteella BT Wood Oy on sitoutunut ostamaan kantajalta tietyn määrän BT Wood One -tuotetta vuosineljänneksittäin. Koska
BT Wood ei ole tehnyt sovittuja ostoja, kantajalla on ollut sopimuksen perusteella oikeus laskuttaa BT Woodilta kapasiteetinvarausmaksua 10.000 euroa per vuosineljännes. BT Wood ei ole maksanut kapasiteettivarausmaksuja ja toimitussopimus on
irtisanottu kantajan toimesta 10.10.2013. Kantajan vaatimuksen suuruus on 34.000 euroa lisättynä viivästyskoroilla ja oikeudenkäyntikuluilla.
BT Wood Oy:n entinen toimitusjohtaja Toivo Mertaniemi on jättänyt Oulun käräjäoikeuteen haastehakemuksen maksamattomia palkkasaatavia koskevassa asiassa 28.2.2014. Kantajan vaatimusten suuruus on yhteensä noin 14.000 euroa lisättynä
viivästyskoroilla.
Lähipiiriliiketoimet
Yhtiön lähipiiriin kuuluvat sen osakkuusyhtiöt. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Yhtiön johto ja näiden perheenjäsenet sekä sellaiset yhtiöt, joissa näillä henkilöillä on määräysvalta, yhteinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Yhtiön johtoon kuuluvat sen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.
Lukuunottamatta osakkuusyhtiöihin tehtyjä sijoituksia, Cleantech Invest ei ole tehnyt lähipiirin kanssa alla mainittujen lisäksi
merkittäviä liiketoimia, myöntänyt lainoja tai muita vastaavia järjestelyjä kuluvalla tilikaudella tai 31.12.2013 ja 31.12.2012
päättyneillä tilikausilla. Yhtiön lähipiiriin kuuluville henkilöille annetut optio-oikeudet on esitetty kohdassa ”Osakepääoma ja
osakkeet – Optio-oikeudet”.
Lähipiirin työsuhde-etuudet
Lähipiirin työsuhde-etuudet
(€)
Palkat ja palkkiot
Lähipiirin työsuhde-etuudet yhteensä

2013
367.238
367.238

2012
210.448
210.448

Lähipiirin työsuhde-etuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia meneillään olevan tilikauden 2014 osalta.
Yhtiön johdon palkkoja ja muita työsuhde-etuuksia on käsitelty myös Esitteen kohdassa ”Hallitus, johto ja tilintarkastajat –
Palkat ja luontoisetuudet”.
Lainat ja muut saamiset
Cleantech Invest on myöntänyt 4.7.2013 Feodor Aminoffin määräysvaltayhtiö Flaxi Ky Kb:lle 150.000 euron suuruisen lainan
Yhtiön osakkeiden hankintaa varten. Lainan korko on 2,5 % vuodessa ja laina erääntyy takaisinmaksettavaksi 30.6.2014.
Lainan saajalla on oikeus maksaa laina takaisin ennen sen erääntymistä. Lainan pääoma on maksettu kokonaisuudessaan takaisin 28.3.2014.
Cleantech Investillä oli Lassi Noposelta, Tarja Tepolta, Timo Linnainmaalta ja Feodor Aminoffilta maksamattomia matkalasku- ja kuittikorvaussaatavia yhteensä 18.625 euroa 31.3.2014.
Cleantech Invest on myöntänyt 6.9.2013 osakkuusyhtiölleen Savo-Solar Oy:lle 30.000 euron suuruisen lainan saneerausmenettelyn aikaista käyttöpääomarahoitusta varten. Lainan vuotuinen korko on kahdentoista (12) kuukauden Euribor-korko
lisättynä 6,0 prosenttiyksiköllä. Laina erääntyy lainasopimuksen mukaan takaisinmaksettavaksi 720,87 euron suuruisissa
tasaerissä kuukausittain. Esitteen päivämääränä lainan pääoma ja sille kertyneet korot ovat kokonaisuudessaan takaisinmaksamatta.
Cleantech Invest on myöntänyt osakkuusyhtiölleen Enersize Oy:lle seuraavat vakuudettomat lainat, joita yhtiö ei ole maksanut
takaisin tämän Esitteen päivämäärään mennessä:
Myöntämispäivä

Lainan pääoma

24.5.2013
10.10.2013
31.12.2013
20.2.2014
28.3.2014

100.000 euroa
33.000 euroa
11.000 euroa
20.000 euroa
7.000 euroa

Vuosikorko (viivästyskorko korkolain mukaan
5%
10 %
10 %
10 %
10 %
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Takaisinmaksu
Yhdessä erässä 24.5.2014
Yhdessä erässä 9.10.2014
Yhdessä erässä 24.1.2014
Yhdessä erässä 31.3.2014
Yhdessä erässä 30.6.2014

3.4.2014
Yhteensä

40.000 euroa
211.000 euroa

10 %

Yhdessä erässä 30.11.2014

Edellä mainittujen lainojen pääomat ja korot ovat kokonaisuudessaan takaisinmaksamatta Esitteen päivämääränä.
Ostot ja myynnit
Cleantech Invest on veloittanut osakkuusyhtiöiltään Vigo-ohjelman mukaisia kiihdyttämöpalvelumaksuja tilikausilla 2012 ja
2013.
Cleantech Invest on käyttänyt ja tulee jatkossakin käyttämään eräiden osakkuusyhtiöidensä IT due diligence -tarkastuksissa
sekä Cleantech Investin IT-tukena Norden Logic Oy:n tarjoamia palveluita. Yhtiön hallituksen jäsen Tarja Teppo omistaa
yhtiöstä 10 % ja hänen miehensä 90 %.
Cleantech Invest on hankkinut 15.8.2013 toteuteutulla kaupalla entisen osakkuusyhtiönsä Enercomp Oy:n konkurssipesältä
muun muassa konkurssipesään kuuluneet Enercomp Oy:n kehittämään teknologiaan liittyvät immateriaalioikeudet, konkurssipesän hallussa olleen kaluston sekä Enercomp Oy:n valmistamien laitteiden ja ohjelmistojen suunnitelmat, piirustukset ja
lähdekoodit yhteensä 5.000 euron kauppahinnalla.
Ostot ja myynnit lähipiirille ja lähipiiriltä
(€)
1.1-31.12.2013

Ostot
Vigokiihdyttämöpalvelumaksut
Norden Logic
Oy
Enercomp Oy
Yhteensä

Myynnit

Ostetut
palvelut

Ostot

1.1-31.12.2012
Myynnit
Ostetut
palvelut
-

-

-

-

Laskutetut
palvelut
57.326

-

-

6.145

-

-

-

2.920

-

5.000
5.000

-

6.145

57.326

-

-

2.920

409.500

-

Laskutetut
palvelut
409.500

Muut lähipiiriliiketoimet
Yhtiö teki 17.6.2013 sijoituksen Lumeron Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen suuruus on yhteensä
enintään 200.000 euroa, josta 100.000 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Cleantech Investillä
on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toteuttaa 100.000 euron jatkosijoitus yhtiöön kuuden (6) kuukauden kuluessa sijoituksen
ensimmäisen osan toteuttamisesta. Yhtiön omistusosuus sijoituksen ensimmäisen osan toteuttamisen jälkeen 14,3 prosenttia.
Sijoitusta koskevan sijoitussopimuksen mukaan sijoituksen toisen osan toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusosuus Lumeron
Oy:stä olisi 25,0 prosenttia. Cleantech Investin hallituksen jäsenet Lassi Noponen ja Tarja Teppo sekä johtoryhmän jäsenet
toimitusjohtaja Feodor Aminoff ja Timo Linnainmaa omistavat kukin 16,1 prosenttia Lumeron Oy:n osakkeista sijoituksen
toteuttamisen jälkeen.
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KESKEISIÄ TALOUDELLISIA TIETOJA
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä
tilikausilta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä kohtien ”Taloudellisten tietojen esittäminen”, ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä tähän Esitteeseen viittaamalla sisältyvien
Cleantech Investin tilinpäätösten kanssa.
TULOSLASKELMA
(€)

1.1–31.12
2013

1.1–31.12
2012
FAS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot

58.826
-

409.500
38.428

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liiketulos

-11.245
-445.199
-27.283
-204.643
-629.545

-32.449
-254.250
-2.885
-116.050
42.294

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Tulos ennen satunnaisia eriä

2.924
-339.904
-966.526

77
-5.099
37.271

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-966.526

37.271

Tuloverot
Tilikauden tulos

-966.526

37.271

11.910.784
14.354.720

1.000
1.000

-0,08
-0,07

37,27
37,27

Osakkeiden lukumäärä
Osakkeiden lukumäärä (laimennettu)
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos (laimennettu)

Yhtiöllä on Esitteen päivämääränä 11.910.784 osaketta, joista 5.850.000 on K-sarjan osakkeita ja 6.060.784 B-sarjan osakkeita. Optio-oikeuksilla laimennettu osakemäärä on Esitteen päivämääränä 14.354.720 osaketta, joista 8.293.936 on K-sarjan
osakkeita ja 6.060.784 B-sarjan osakkeita.
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TASE
(€)
31.12.2013

31.12.2012
FAS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

160.153
11.725
2.091.399
2.263.277

13.800
13.800

341.621
15.569
12.887
541.662
911.738

28.783
124.054
33.315
186.153

3.175.016

199.953

Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä

8.000
4.087.985
-7.997
-966.526
3.121.462

8.000
-45.268
37.271
3

Vieras pääoma, lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

9.667
9.377
34.510
53.554

75.000
1.792
115.087
8.070
199.950

3.175.016

199.953

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siiirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa

Vastattavaa yhteensä
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RAHOITUSLASKELMA
(€)
31.12.2013
(tilintarkastettu)

31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)

Liiketoiminta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Poistot ja arvonalentumiset
Välittömät verot
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+)
Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+)
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-)
Liiketoiminnan rahavirta

-966.526
27.283
-217.238
-71.396
-1.227.877

37.271
2.884
-60.138
78.712
58.729

Investoinnit
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)
Investoinnit muihin sijoituksiin ja luovutusvoitot
Investointien rahavirta

-185.361
-1.590.656
-1.776.017

-

3.587.241
-75.000
3.512.241

25.000
-75.000
-50.000

508.347
33.315
541.662

8.729
24.586
33.315

Rahoitus
Maksullinen osakeanti
Talletukset, lisäys (-), vähennys (+)
Lyhytaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)
Pitkäaikaiset lainat, lisäys (+), vähennys (-)
Osingot ja muu voitonjako
Pakolliset varaukset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat kauden alussa
Rahavarat kauden lopussa
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LIIKETOIMINNAN TULOS JA TALOUDELLINEN ASEMA
Seuraava Cleantech Investin tulosta ja taloudellista asemaa koskeva katsaus tulee lukea yhdessä muualla tässä Esitteessä
esitettävien tilintarkastettujen tilinpäätöstietojen kanssa. Katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Esitteen kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät” kuvataan sellaisia huomionarvoisia tekijöitä, joista johtuen todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä kuvatuista tai tulevaisuutta koskeviin
lausumiin perustuvista tuloksista.
Keskeiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Cleantech Investin tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomessa voimassa olevien kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen), kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen) ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen mukaisesti (”FAS”). Yhtiöllä ei ole ollut
kirjanpitolain perusteella velvollisuutta laatia toimintakertomusta tilikausilta 2013 ja 2012. Rahoituslaskelma 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta on tilintarkastamaton, mutta Yhtiön hallituksen hyväksymä.
Cleantech Invest toimii Clean Future Fund Ky:n vastuunalaisena yhtiömiehenä. Tämän lisäksi Cleantech Invest omistaa Clean
Future Fund Ky:n äänettömiä yhtiöosuuksia, jotka edustavat 36,9 prosenttia kaikista äänettömistä yhtiöosuuksista.
Clean Future Fund Ky:tä koskevan 11.6.2010 allekirjoitetun rahastosopimuksen mukaan sellaisella äänettömällä yhtiömiehellä, jonka yhtiöpanos ylittää 500.000 euroa, on oikeus nimetä edustaja Clean Future Fund Ky:n sijoitusneuvostoon. Rahastosopimuksen mukaan sijoitusneuvostolla on tietyissä olosuhteissa veto-oikeus kaikkiin Clean Future Fund Ky:n tekemiin investointi- ja/tai divestointipäätöksiin.
Cleantech Investin 10.5.2013 tekemän Clean Future Fund Ky:n äänettömien yhtiöosuuksien hankinnan yhteydessä Yhtiö on
antanut peruuttamattoman sitoumuksen, jonka mukaan Yhtiö luopuu 11.6.2010 allekirjoitetun rahastosopimuksen mukaisista
äänettömälle yhtiömiehelle varatuista oikeuksista nimetä edustaja Clean Future Fund Ky:n sijoitusneuvostoon. Lisäksi Cleantech Invest on antanut peruuttamattoman sitoumuksen, jonka mukaan se alistaa vastuunalaisena yhtiömiehenä kaikki Clean
Future Fund Ky:ssä tehtävät investointi- ja/tai divestointipäätökset Clean Future Fund Ky:n sijoitusneuvoston päätettäväksi.
Edellisissä kappaleissa mainituilla perusteilla Cleantech Investille ei muodostu kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n tarkoitettua määräysvaltaa Clean Future Fund Ky:ssä. Koska Cleantech Investilla ei ole omistuksia yhdessäkään sellaisessa yhteisössä, jossa
Cleantech Investilla olisi kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukainen määräysvalta, ei konsernitilinpäätöstä ole laadittu historiallisiin taloudellisiin tietoihin sisältyviltä tilikausilta.
Yhtiön noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on kuvattu tarkemmin Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilikausien
2013 ja 2012 tilinpäätösten liitetiedoissa.
Liiketoiminnan tulokseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä
Tätä kohtaa luettaessa kehotetaan kiinnittämään huomiota myös kokonaisuudessaan Esitteen kohtaan ”Riskitekijät”.
Cleantech Invest on tehnyt sijoituksensa toistaiseksi aikaisen vaiheen cleantech-yhtiöihin. Cleantech Investin tulokseen vaikuttavat erityisesti osakkuusyhtiöistä mahdollisesti saatavat osinkotulot, mahdolliset luovutusvoitot ja –tappiot sekä henkilöstömenot. Tällä hetkellä näistä tulokseen vaikuttavista tekijöistä erityisesti yksittäisten osakkuusyhtiöiden luovutusvoitoilla ja –
tappioilla, osakkuusyhtiöiden mahdollisilla arvonalentumisilla sekä henkilöstömenoilla on merkittävin vaikutus Cleantech
Investin tulokseen.
Niiltä osakkuusyhtiöiltä, joiden kanssa Cleantech Invest on solminut kiihdyttämösopimuksen osana Vigo-ohjelmaa, on vuosina 2012–2013 laskutettu sopimuksen mukaisesti kiihdyttämöpalvelumaksua. Tilikausien 2012 ja 2013 aikana Cleantech Investin liikevaihto muodostui lähes kokonaan kiihdyttämöpalvelumaksuista. Tilikauden 2012 jälkimmäisestä vuosipuoliskosta
lähtien perittyjen palvelumaksujen määrä on kuitenkin vähentynyt Yhtiön aloitteesta. Myös tulevaisuudessa kiihdyttämöpalvelumaksun merkitys Cleantech Investin liikevaihtoon tulee olemaan korkeintaan marginaalinen, ja tavoitteena on palvelumaksujen sijaan neuvotella osakkuusyhtiöistä merkittävämpiä omistusosuuksia ja muulla tavoin parempia kaupallisia ehtoja.
Cleantech Investin tulokseen vaikuttavat myös vallitseva yrityskauppa-aktiviteetti ja yrityskaupoissa vallitseva yleinen yritysten arvostustaso, korkotaso sekä rahoitusmarkkinoiden tilanne. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten hyvin Cleantech Invest
pystyy irtautumaan osakkuusyhtiöistään. Vallitseva korkotaso voi välillisesti myös vähentää yleistä yrityskauppa-aktiviteettia.
Rahoitusmarkkinoiden tilanne vaikuttaa myös siihen, miten Cleantech Invest pystyy keräämään markkinoilta oman ja/tai
vieraan pääoman ehtoista rahoitusta osakkuusyhtiöiden jatkorahoitusta varten.
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Tilikausi 2013 verrattuna tilikauteen 2012
Yhtiön tuloslaskelma
Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 2013 58,8 tuhatta euroa (edellisvuonna 409,5 tuhatta euroa). Sekä vuonna 2012 että 2013
liikevaihto koostui hyvin suurelta osin Vigo-ohjelman mukaisista kiihdyttämöpalvelumaksuista, ja liikevaihdon lasku johtui
pääasiassa Yhtiön strategiamuutoksen mukaisesta kiihdyttämöpalvelumaksuista luopumisesta. Luopumalla kyseisistä palvelumaksuista, Yhtiö saa sijoituksiinsa Vigo-ohjelman ehtojen mukaisesti paremmat kaupalliset ehdot. Ehdot voivat sisältää
esimerkiksi suuremman omistusosuuden sijoitusvaiheessa, optioita tuleville sijoituskierroksille sekä etuosakkeita.
Kulut
Materiaalit ja palvelut olivat tilikaudella 2013 yhteensä 11,2 tuhatta euroa (noin 19,1 prosenttia liikevaihdosta), kun ne tilikaudella 2012 olivat 32,4 tuhatta euroa (noin 7,9 prosenttia liikevaihdosta). Materiaali- ja palvelukulut sisältävät pääasiassa
ulkopuolisten palveluiden ostoja. Kokonaisuudessaan ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden käyttö kuitenkin kasvoi maltillisesti vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, sillä vuonna 2013 kyseisiä kuluja on kirjattu osittain liiketoiminnan muihin kuluihin.
Henkilöstökulut tilikaudella 2013 olivat yhteensä 445,2 tuhatta euroa (756,8 prosenttia liikevaihdosta). Tilikaudella 2012
henkilöstökulut olivat vastaavasti 254,3 tuhatta euroa (62,1 prosenttia liikevaihdosta). Pääasiallinen syy henkilöstökulujen
nousuun on henkilöstömäärän kasvu sekä palkkojen korotukset. Loppuvuonna 2012 Yhtiössä työskenteli vain kolme työntekijää, kun muulloin vuonna 2012 ja 2013 Yhtiössä on keskimäärin ollut neljä (4) työntekijää. Näiden henkilöiden bruttopalkkoja
korotettiin kuukausitasolla 2.500 euroa vuoden 2013 alussa.
Liiketoiminnan muut kulut olivat tilikaudella 2013 yhteensä 204,6 tuhatta euroa (2012: 116,0 tuhatta euroa), eli noin 347,9
prosenttia liikevaihdosta (2012: 28,3 prosenttia). Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtuu pääosin luottotappioiden kasvusta. Vuoden 2013 luottotappiot liittyvät alaskirjauksiin Vigo-ohjelman mukaisista saatavista, joita Yhtiöllä on ollut MatOx
Ltd:ltä (13.500 euroa) ja Ultranat Oy:ltä (45.000 euroa).
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat tilikaudella 2013 yhteensä 27,3 tuhatta euroa
(46,4 prosenttia liikevaihdosta), kun ne edellisvuonna olivat 2,9 tuhatta euroa (0,7 prosenttia liikevaihdosta). Poistojen kasvu
selittyy vuoden 2013 rahoituskierroksen yhteydessä syntyneistä menoista, jotka on aktivoitu taseeseen.
Liiketulos
Yhtiön liiketappio oli -629,5 tuhatta euroa tilikaudella 2013, kun liikevoitto tilikaudella 2012 oli 42,3 tuhatta euroa. Liiketuloksen huonontuminen johtui yllä esitetystä liikevaihdon laskusta ja kulujen määrän kasvusta vuonna 2013 verrattuna vuoteen
2012.
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat tilikaudella 2013 yhteensä 2,9 tuhatta euroa, kun ne tilikaudella 2012 olivat 0,1 tuhatta euroa. Rahoituskulut 2013 olivat yhteensä 339,9 tuhatta euroa (2012: 5,1 tuhatta euroa). Vuonna 2013 rahoituskuluihin sisältyi alaskirjaus
Clean Future Fund Ky:n pääomapanoksista (212,8 tuhatta euroa) ja Ultranat Oy:lle myönnetystä lainasta (120.000 euroa),
jotka selittävät suurilta osin rahoituskulujen kasvun.
Tilikauden tulos
Cleantech Investin tilikauden tappio 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella oli 966,5 tuhatta euroa, ja tilikauden tulos laski
1.003,8 tuhatta euroa verrattuna 37,3 tuhannen euron voittoon 31.12.2012 päättyneellä tilikaudella.
Tase
Taseen loppusumma oli 3.175,0 tuhatta euroa 31.12.2013, kun se oli 200,0 tuhatta euroa 31.12.2012.
Merkittäviä muutoksia taseessa olivat seuraavat asiat:
Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvat muut pitkävaikutteiset menot kasvoivat 31.12.2012 nollasta eurosta 155,2 tuhanteen
euroon 31.12.2013. Tämän syynä on yhtiön rahoituskierrokseen liittyvien menojen aktivointi taseeseen.
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Sijoituksiin kuuluvat osuudet omistusyhteysyrityksissä kasvoivat 31.12.2012 nollasta eurosta 2.091,4 tuhanteen euroon
31.12.2013. Tämän syynä on vuonna 2013 Yhtiön tekemät sijoitukset osakkuusyhtiöihin. Ennen vuotta 2013 Yhtiö ei tehnyt
sijoituksia omasta taseestaan.
Lyhytaikaiset lainasaamiset kasvoivat 31.12.2012 nollasta eurosta 341,6 tuhanteen euroon 31.12.2013. Vuoden 2013 lopussa
Yhtiöllä oli lainasaamisia Yhtiön osakkuusyhtiöiltä Savo-Solar Oy:ltä ja Enersize Oy:ltä. Tämän lisäksi Yhtiöllä oli 2013
lopussa lainasaaminen Flaxi Ky Kb:lta, jonka pääoma 150.000 euroa on maksettu kokonaisuudessaan takaisin 28.3.2014.
Rahat ja pankkisaamiset kasvoivat 31.12.2012 33,3 tuhannesta eurosta 31.12.2013 541,7 tuhanteen euroon. Tämän syynä oli
positiivinen kassavirta, joka syntyi pääasiassa rahoituskierroksen ansiosta.
Oma pääoma kasvoi 31.12.2012 0,0 tuhannesta eurosta 3.121,5 tuhanteen euroon 31.12.2013. Suurimmat muutokset olivat
Yhtiön rahoituskierrokset vuonna 2013, joilla kerättiin yhteensä 3,4 miljoonaa euroa, sekä muut Yhtiön pääomittamiseksi
tehdyt toimenpiteet. Näiden ansiosta sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi nollasta eurosta 4.088,0 tuhanteen euroon. Omaan pääomaan negatiivisesti vaikuttaa tilikauden tappio vuodelta 2013, joka oli 966,5 tuhatta euroa.
Vuoden 2012 lopussa Yhtiöllä oli lyhytaikaisia rahalaitoslainoja 75,0 tuhatta euroa sekä muissa veloissa Oy Provator Ab:ltä
nostettu lyhytaikainen laina 98,0 tuhatta euroa. Nämä lainat on kokonaisuudessaan maksettu pois vuonna 2013.
Rahavirtalaskelma
Tilikauden 2013 liiketoiminnan rahavirta oli yhteensä -1.227,9 tuhatta euroa (tilikaudella 2012: 58,7 tuhatta euroa). Vastaavasti investointien rahavirta oli -1.776,0 tuhatta euroa kun se oli edellisellä tilikaudella nolla euroa. Investointien rahavirtaan
vaikuttivat vuonna 2013 erityisesti uusiin osakkuusyhtiöihin tehdyt sijoitukset. Sijoitus Clean Future Fund Ky:öön toteutettiin
yhtiön äänettömille yhtiömiehille suunnatulla apportilla maksetulla osakeannilla, mikä selittää poikkeaman rahavirtalaskelman
ja taseen muutoksen välillä.
Rahoituksen nettorahavirta oli tilikaudella 2013 3.512,2 tuhatta euroa, mikä koostui pääasiassa maksullisesta osakeannista.
Edellisellä tilikaudella rahoituksen nettorahavirta -50,0 tuhatta euroa muodostui pääasiassa lainan takaisinmaksusta.
Selvitys viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jälkeisestä merkittävistä muutoksista Cleantech Investin taloudellisessa tai
liiketoiminnallisessa asemassa
Tilikaudella 2014 tehdyt sijoitukset ja jatkorahoitukset
Katso Esitteen kohta ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema – Investoinnit”.
Tilikaudella 2014 annetut lainat ja lainojen takaisinmaksut

Katso Esitteen kohta ”Cleantech Investin liiketoiminta – Lähipiiriliiketoimet”.
Yhtiömuodon muuttaminen, osakepääoman korotus rahastokorotuksella ja Yhtiön osakkeiden liittäminen arvoosuusjärjestelmään
Yhtiön osakkeenomistajat ovat 19.3.2014 tekemällään yksimielisellä päätöksellä päättäneet muuttaa Yhtiön julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) ja korottaa Yhtiön osakepääomaa rahastokorotuksella 80.000 euroon siirtämällä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 72.000 euroa osakepääomaan. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 24.4.2014.
Yhtiön osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 28.4.2014.
Pääomarakenne ja velkaantuneisuus
Seuraavissa taulukoissa esitetään Yhtiön pääomarakenne 31.12.2013 ja nettovelkaantuneisuus 31.3.2014 ja 31.12.2013.
Seuraavat taulukot tulee lukea yhdessä Esitteen kohtien ”Keskeisiä taloudellisia tietoja” ja Esitteeseen viittaamalla sisällytettyjen tilinpäätöstietojen kanssa (”Esitteeseen viittaamalla sisällytetty aineisto”).
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Pääomarakenne
€
Lyhytaikaiset korolliset velat

31.12.2013
Tilintarkastettu
0

Pitkäaikaiset korolliset velat

0

Oma pääoma
Osakepääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden 2013 tappio
Oma pääoma yhteensä

8.000
4.087.985
-7.997
-966.526
3.121.462

Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä

3.121.462

Tilikauden 2013 päättymisen jälkeen Yhtiön osakepääoma on korotettu 80.000 euroon rahastokorotuksella sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta.

Nettovelkaantuneisuus
€

31.3.2014
Tilintarkastamaton

31.12.2013
Tilintarkastettu

310.193
0
0
310.193

541.662
0
0
541.662

E) Saatavat

0

150.000

F) Lyhytaikaiset velat rahoituslaitoksilta
G) Lyhtyaikaiseksi laskettava osa pitkäaikaisista
veloista
H) Muut lyhytaikaiset velat
I) Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä (F+G+H)

0
0

0
0

0
0

0
0

-310.193

-691.662

0
0
0
0

0
0
0
0

-310.193

-691.662

A) Rahavarat
B) Likvidit varat
C) Lyhytaikaiset sijoitukset
D) Likviditeetti (A+B+C)

J) Lyhytaikaiset nettovelat (I-E-D)
K) Pitkäaikaiset velat rahoituslaitoksilta
L) Joukkovelkakirjalainat
M) Muut pitkäaikaiset velat
N) Pitkäaikaiset korolliset velat (K+L+M)
O) Nettovelkaantuneisuus (J+N)

Cleantech Invest on antanut osakkuusyhtiölleen Savo-Solar Oy:lle 3.3.2014 rahoitussitoumuksen, jonka mukaan Yhtiö sitoutuu jatkorahoittamaan yhtiötä 3,3 % Osakeannissa saamistaan varoista, kuitenkin enintään 500.000 eurolla. Rahoitussitoumus
on ehdollinen Osakeannin toteutumiselle sekä sille, että yhtiön muut omistajat ja uudet sijoittajat sijoittavat yhteensä vähintään 1,0 miljoonaa euroa Savo-Solariin. Yhtiö on vastaanottanut jatkorahoituksen ensimmäisen osan, 500.000 euroa vieraanpääoman ehtoista rahoitusta, huhtikuussa 2014 ja sen ennakoidaan riittävän yhtiön tarpeisiin elokuun 2014 loppuun saakka.
Edellä mainitun rahoitussitoumuksen lisäksi Yhtiöllä ei ole merkittäviä taseen ulkopuolisia sitoumuksia.
Osingot ja osinkopolitiikka
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan
yleensä kerran tilikaudessa, ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen. Osingonjakoon liittyviä rajoituksia kuvataan kohdassa ” Osakkeenomistajien oikeudet – Osingot ja muu varojen jakaminen”.
Cleantech Investin mahdolliset tulevat voitot muodostuvat mahdollisista osakkuusyhtiöiden tai niiden liiketoimintojen myyntivoitoista ja mahdollisista osakkuusyhtiöiden Yhtiölle maksamista osingoista. Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti maksamien osinkojen määrään vaikuttavat muun muassa Yhtiön kulloisetkin strategiset päämäärät ja tulevaisuudennäkymät sekä

73

Yhtiön taloudellinen asema, tulos ja pääomatarve. Yhtiön tuloskehityksestä ja taloudellisesta tilanteesta johtuen 31.12.2013 ja
31.12.2012 päättyneiltä tilikausilta ei ole jaettu osinkoa.
Käyttöpääomaa koskeva lausunto
Laaditun kassavirtaennusteen perusteella Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä sen seuraavan
12 kuukauden tarpeisiin. Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa rahoitusta ja/tai suorita
kustannussäästöjä, Yhtiön arvion mukaan nykyinen käyttöpääoma riittää sen tarpeisiin elokuun 2014 loppuun asti. Mikäli
Osakeantia ei toteuteta, Yhtiön arvion mukaan lisäkäyttöpääoman tai kustannussäästön tarve on noin 0,5 miljoonaa euroa
tulevan 12 kuukauden aikana. Yhtiön johto on luottavainen, että se pystyy kuluja leikkaamalla kattamaan seuraavan 12 kuukauden käyttöpääoman tarpeen.
Siinä tapauksessa, ettei Osakeantia toteuteta, tulee syntynyt vaje kattaa leikkaamalla kuluja ja/tai lisärahoituksella. Mahdollinen kulujen leikkaaminen suunnitellaan voitavan suorittaa Yhtiön henkilöstökuluja, vuokrakuluja ja muita kuluja karsimalla ja
lisärahoitustarve suunnitellaan voitavan kattaa (i) käyttämällä Yhtiön hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta, (ii)
Yhtiön osakkuusyhtiöiden omistusten myynnistä saaduilla varoilla tai (iii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmällä. Yhtiö voi
lisäksi pidättäytyä uusista sijoituksista.
Mikäli Yhtiö ei onnistu hankkimaan lisärahoitusta, Yhtiö ei pysty suorittamaan uusia sijoituksia, jatkorahoittamaan nykyisiä
osakkuusyhtiöitään eikä maksamaan palkkaa avainhenkilöilleen.
Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät
Merkittävimmät viimeaikaiset suuntaukset sekä kuluvan tilikauden suuntaukset ja epävarmuustekijät
Cleantech Invest keskittyy liiketoimintastrategiansa mukaisesti nykyisten ja mahdollisten uusien liiketoimintakokonaisuuksiensa kehittämiseen. Aikaisen vaiheen yhtiöiden ja kasvuyhtiöiden rahoitusvaje Pohjoismaissa on avannut runsaasti mahdollisuuksia tehdä uusia sijoituksia puhtaan teknologian alueella ja kilpailu rahoituskierroksilla on vähäistä. Vallitseva rahoitusvaje
luo hyvän perustan Cleantech Investin toiminnan laajentamiselle. Yritystarjonta mahdollistaa sekä nykyisten liiketoimintakokonaisuuksien kasvattamisen uusilla sijoituksilla että sijoitusten tekemisen uusilla liiketoiminta-alueilla toimiviin yhtiöihin.
Cleantech Invest on täsmentänyt strategiaansa ja perustaa Yhtiön arvon kasvattamisen jatkossa entistä voimakkaammin osakkuusyhtiöidensä arvon kasvattamiseen. Yhtiön hallitus on loppuvuodesta 2012 linjannut, että Yhtiö pyrkii pääsääntöisesti
mieluummin lisäämään omistustaan osakkuusyhtiöissä kuin laskuttamaan niiltä Vigo-ohjelman linjausten mukaista kuukausittaista palkkiolaskutusta. Yhtiö uskoo saavansa näin kasvatettua osakkuusyhtiöidensä arvoa entistä nopeammin.
Yhtiön toimintaan liittyviä merkittävimpiä epävarmuustekijöitä ovat osakkuusyhtiöiden mahdollinen onnistuminen tai epäonnistuminen omassa liiketoiminnassaan sekä globaalin taloudellisen tilanteen tuoma epävarmuus. Yhtiön nykyiset osakkuusyhtiöt ovat aikaisen vaiheen yhtiöitä ja kasvuyhtiöitä, joille ominaista on korkea riski ja mahdollisuus voimakkaasta arvonnoususta. Osakkuusyhtiöiden saattaminen kannattavaksi vaatii useimmiten myynnin merkittävää kasvua. Myynnin viivästyessä
osakkuusyhtiöt tarvitsevat lisää rahoitusta päästäkseen kannattaviksi. Mikäli yksittäisen osakkuusyhtiön kasvu- ja kannattavuusnäkymät eivät ole riittävän hyvät, Cleantech Investin ei kannata jatkaa sen rahoitusta vaan alaskirjata tehdyt sijoitukset.
Toisaalta mikäli osakkuusyhtiö kasvaa nopeasti ja pääsee kannattavaksi, yksittäisen osakkuusyhtiön arvonnousu saattaa vaikuttaa Cleantech Investin arvoon voimakkaan positiivisesti.
Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä. Mikäli Osakeantia ei toteuteta eikä Yhtiö saa hankittua muualta korvaavaa
rahoitusta, Yhtiöllä ei ole taloudellisia resursseja liiketoimintansa harjoittamista varten FN-listautumista seuraavan 12 kuukauden ajalle. Mikäli Osakeantia ei toteuteta, Yhtiö ei toteuta myöskään FN-listautumista Osakeannin yhteydessä. Koska
Yhtiön nykyiset osakkuusyhtiöt ovat toimintansa alkuvaiheessa ja koska Yhtiön toiminnan kääntyminen voitolliseksi riippuu
täysin osakkuusyhtiöiden liiketoiminnan kehittymisestä, osakkuusyhtiöiden tulevasta osingonmaksukyvystä sekä mahdollisista irtautumisista, ei Yhtiö pysty Esitteen päivämääränä arvioimaan milloin sen toiminta tulee olemaan voitollista. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen saakka hankkimalla uutta oman ja/tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta.
Rahoituksen lähteet
Tiedot Cleantech Investin rahoituksen lähteistä
Cleantech Investin ulkoisen rahoituksen lähteenä ovat oman pääoman ehtoinen rahoitus (osakeannit), välirahoitus (vaihtovelkakirjalainat) ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus (pankkilainat ja muut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit). Lisäksi
pitkän tähtäimen tavoitteena on positiivinen liiketoiminnan operatiivinen rahavirta.
Yhtiön pitkän aikavälin rahavirran lähteet ovat mahdolliset irtautumiset osakkuusyhtiöistä sekä osakkuusyhtiöistä mahdollisesti saatavat osingot ja muut vastaavat tulovirrat. Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen osalta Cleantech Investin osakkuus-
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yhtiöt organisoivat oman toimintansa rahoituksen pääsääntöisesti itsenäisesti, mutta tarvittaessa Yhtiö on ollut mukana rahoitusneuvotteluissa.
Oman pääoman ehtoinen rahoitus
Yhtiö on tammi-huhtikuussa 2013 toteutetulla osakeannilla kerännyt yhteensä 3,0 miljoonaa euroa uutta omaa pääomaa nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitukseen, uusiin sijoituksiin sekä operatiivisiin kuluihin.
Välirahoitus
Vaihtovelkakirjalaina
Yhtiö on 8.5.2013 laskenut liikkeeseeen 350.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan (”Laina”). Lainaa oli merkitty ja
maksettu Yhtiölle jo ennen hallituksen tekemää lopullista päätöstä Lainan liikkeeseenlaskusta. Lainalle kertyi kiinteä kahdenkymmenen prosentin (20 %) vuosittainen korko lainanantajan maksun jälkeisestä päivästä.
Laina on vaihdettu kokonaisuudessaan Yhtiön B-sarjan osakkeiksi tilikauden 2013 aikana.
Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
Esitteen päivämääränä Yhtiöllä ei ole pankkilainaa tai muuta vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Yhtiö on maksanut Finnvera Oyj:ltä 28.6.2010 ottamansa 150.000 euron suuruisen käyttöpääomalainan viimeisen erän 19.4.2013.
Rahavirtojen määrät
(€)

1.1–31.12.2013
FAS
(tilintarkastettu)
-1.227.877
-1.776.017
3.512.241
508.347

Liiketoiminnan nettorahavirta
Investointien nettorahavirta
Rahoituksen nettorahavirta
Rahavarojen muutos

1.1–31.12.2012
FAS
(tilintarkastamaton)
58.729
0
-50.000
8.729

Investoinnit
Cleantech Investin investoinnit koostuvat tehdyistä sijoituksista ja jatkorahoituksista. Yhtiö on aloittanut sijoitusten tekemisen
omasta taseestaan vuoden 2013 aikana. Vuonna 2012 Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä investointeja. Seuraavassa kuvataan
Yhtiön vuosina 2013 ja 2014 omasta taseestaan tekemät sijoitukset ja jatkorahoitukset.
Yhtiön Savo-Solar Oy:lle ja Enersize Oy:lle antamat lainat on kuvattu Esitteen kohdassa ”Cleantech Investin liiketoiminta –
Lähipiiriliiketoimet”.
Cleantech Investin vuosina 2013 ja 2014 tekemät sijoitukset ja jatkorahoitukset
30.1.2013

Yhtiö antoi Savo-Solar Oy:lle jatkorahoitusta vaihtovelkakirjalainan muodossa. Lainan suuruus oli 200.000
euroa. Yhtiö on käyttänyt lainaan sisältynyttä oikeuttaan konvertoida lainasaamisisensa Savo-Solar Oy:n
osakkeiksi. Konversio on toteutettu 12.6.2013 ja Yhtiön omistusosuus Savo-Solar Oy:stä oli sen toteuttamisen jälkeen 21,8 prosenttia.

5.3.2013

Yhtiö teki sijoituksen Sofi Filtration Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen suuruus on
yhteensä enintään 300.000 euroa, josta 100.000 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä, 75.000 euroa maksetaan, mikäli yhtiö saa Tekesiltä positiivisen rahoituspäätöksen NIY1rahoituksen osalta ja 125.000 euroa maksetaan, mikäli yhtiö saa Tekesiltä positiivisen rahoituspäätöksen
NIY2-rahoituksen osalta. Cleantech Investillä on sijoitussopimuksen perusteella mahdollisuus jättää sijoituksen toinen ja kolmas osa toteuttamatta, mikäli se löytää ulkopuolisen sijoittajan toteuttamaan edellä mainitut
sijoitukset puolestaan. Tämän lisäksi yhtiölle voidaan myöntää 100.000 euron suuruinen optiolaina NIY2rahoituksen pääomasijoituksen yhteydessä. Yhtiön omistusosuus Sofi Filtration Oy:stä oli sijoituksen ensimmäisen osan toteuttamisen jälkeen 14,3 prosenttia. Sijoitusta koskevan sijoitussopimuksen mukaan sijoituksen toisen osan toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusosuus Sofi Filtration Oy:stä olisi 22,0 prosenttia ja
kolmannen osan toteuttamisen jälkeen 30,5 prosenttia.

15.3.2013

Yhtiö antoi Enersize Oy:lle jatkorahoitusta merkitsemällä yhtiön osakkeita. Jatkorahoituksen suuruus oli
yhteensä 100.000 euroa. Yhtiön omistusosuus Enersize Oy:stä oli jatkorahoituksen toteuttamisen jälkeen
24,7 prosenttia.
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15.3.2013

Yhtiö antoi BT Wood Oy:lle jatkorahoitusta merkitsemällä yhtiön osakkeita. Jatkorahoituksen suuruus oli
yhteensä 50.000 euroa. Yhtiön omistusosuus BT Wood Oy:stä oli jatkorahoituksen toteuttamisen jälkeen 2,8
prosenttia.

20.3.2013

Yhtiö antoi Savo-Solar Oy:lle jatkorahoitusta merkitsemällä yhtiön osakkeita. Jatkorahoituksen suuruus oli
yhteensä 500.000 euroa.

22.3.2013

Yhtiö teki sijoituksen ruotsalaiseen Oricane AB:hen merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen
suuruus on yhteensä noin 1.800.000 Ruotsin kruunua, josta puolet maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja puolet 7.5.2013. Yhtiön omistusosuus Oricane AB:sta oli sijoituksen toteuttamisen jälkeen 11,8 prosenttia.

18.4.2013

Yhtiö teki sijoituksen Nocart Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen suuruus on yhteensä enintään 225.000 euroa, josta 150.000 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
Yhtiöllä on sijoitussopimuksen perusteella oikeus, mutta ei velvollisuutta, tehdä yhtiöön 75.000 euron suuruinen lisäsijoitus, mikäli yhtiö saa Tekesiltä positiivisen rahoituspäätöksen NIY1-rahoituksen osalta. Yhtiön
omistusosuus Nocart Oy:stä oli sijoituksen ensimmäisen osan toteuttamisen jälkeen 10,7 prosenttia. Sijoitusta koskevan sijoitussopimuksen mukaan sijoituksen toisen osan toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusosuus
Nocart Oy:stä olisi 15,3 prosenttia.

10.5.2013

Yhtiö on 10.5.2013 toteutetuilla kaupoilla hankkinut omistukseensa Incap Oyj:n, Oy Provator Ab:n, Miston
Oy:n ja Fairchild Oy:n yhtiöosuudet Clean Future Fund Ky:stä. Incap Oyj:ltä hankitun yhtiöosuuden suuruus
on 300.000 euroa, Oy Provator Ab:lta hankitun yhtiöosuuden suuruus 212.500 euroa, Miston Oy:ltä hankitun
yhtiöosuuden suuruus on 200.000 euroa ja Fairchild Oy:ltä hankitun yhtiöosuuden suuruus on 100.000 euroa.
Yhtiöosuudet maksettiin suuntaamalla Incap Oyj:lle, Oy Provator Ab:lle, Miston Oy:lle ja Fairchild Oy:lle
osakeanti, jossa Incap Oyj merkitsi 329.342, Oy Provator Ab 233.284, Miston Oy 219.561 ja Fairchild Oy
109.780 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta. Hankitut yhtiöosuudet vastaavat 36,85 prosenttia Clean Future Fund
Ky:n yhtiöosuuksista.

15.5.2013

Yhtiö teki sijoituksen Nuuka Solutions Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen suuruus
on yhteensä enintään 150.000 euroa, josta 97.500 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ja toinen osa, 52.500 euroa, joulukuussa 2013. Yhtiön omistusosuus oli sijoituksen toteuttamisen
jälkeen 30,0 prosenttia.

17.6.2013

Yhtiö teki sijoituksen Lumeron Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun sijoituksen suuruus on yhteensä enintään 200.000 euroa, josta 100.000 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Cleantech Investillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toteuttaa 100.000 euron jatkosijoitus yhtiöön
kuuden (6) kuukauden kuluessa sijoituksen ensimmäisen osan toteuttamisesta. Yhtiön omistusosuus sijoituksen ensimmäisen osan toteuttamisen jälkeen 14,3 prosenttia. Sijoitusta koskevan sijoitussopimuksen mukaan
sijoituksen toisen osan toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusosuus Lumeron Oy:stä olisi 25,0 prosenttia.

22.8.2013

Yhtiö antoi jatkorahoitusta BT Wood Oy:lle merkitsemällä yhtiön osakkeita. Jatkorahoituksen suuruus oli
yhteensä 72.350 euroa. Yhtiön omistusosuus BT Wood Oy:stä oli jatkorahoituksen toteuttamisen jälkeen
15,1 prosenttia.

20.1.2014

Yhtiö teki sijoituksen Sansox Oy:öön (entinen Happihyrrä Oy) merkitsemällä yhtiön osakkeita. Sovitun
sijoituksen suuruus on yhteensä enintään 120.000 euroa, josta 20.000 euroa maksettiin sijoitussopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Cleantech Investillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, toteuttaa 20.000 euron
jatkosijoitus yhtiöön 30.6.2014 mennessä sekä 80.000 euron suuruinen lisäsijoitus, mikäli yhtiö saa Tekesiltä
positiivisen rahoituspäätöksen NIY1-rahoituksen osalta. Yhtiön omistusosuus sijoituksen ensimmäisen osan
toteuttamisen jälkeen 5,3 prosenttia. Sijoitusta koskevan sijoitussopimuksen mukaan sijoituksen toisen osan
toteuttamisen jälkeen Yhtiön omistusosuus Sansox Oy:stä olisi 20,0 prosenttia.

14.2.2014

Yhtiö teki sijoituksen Aurelia Turbines Oy:öön merkitsemällä yhtiön osakkeita. Cleantech Invest merkitsi
yhtiön uusia B-lajin osakkeita 24.994 eurolla ja sai vastineeksi 2,5 prosentin omistusosuuden yhtiössä.
Cleantech Investillä on yhtiön osakassopimuksen perusteella oikeus merkitä yhtiön tulevien rahoituskierrosten yhteydessä yksi uusi osake kutakin kolmea omistamaansa osaketta kohden merkintähinnalla 38,10 euroa
osakkeelta.
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Rahoituksen lähteet sitoumusten rahoittamiseksi
Yhtiö tarvitsee uutta oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta uusien sijoitusten ja nykyisten osakkuusyhtiöiden jatkorahoitusten toteuttamiseksi sekä Yhtiön käyttöpääomatarpeiden ja vuokra- ja muiden vastaavien pitkäaikaisten velvoitteiden
kattamiseksi. Yhtiön tarvitsemaa rahoitusta pyritään hankkimaan Osakeannilla. Yhtiön rahavarat 31.3.2014 olivat 310.193
euroa.
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HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT
Yleistä Cleantech Investin hallinnosta
Cleantech Invest noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia. Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaan jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.
Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa, jonka kutsuu tavallisesti koolle Yhtiön hallitus. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön liikkeeseenlaskemista osakkeista,
jotka eivät ole Yhtiön hallussa.
Cleantech Investin hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön
pohjalta. Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että
Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen tehtävänä on lisäksi edistää Yhtiön ja
kaikkien osakkeenomistajien etua linjaamalla Yhtiön liiketoiminta siten, että se pitkällä aikavälillä tuottaisi mahdollisimman
hyvän tuoton Yhtiöön sijoitetulle pääomalle.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Toimitusjohtajan tehtävänä on Cleantech Investin liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen Suomen osakeyhtiölain sekä
Yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuuden ja
laadun huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtajan vastuulla ovat myös taloussuunnittelu sekä merkittävien operatiivisten päätösten toteuttamisen valvonta. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle.
Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 -suositusta, koska se ei ole Yhtiön
kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden Yhtiön arvion mukaan perusteltua.
Cleantech Investin hallituksen jäsenten ja johtoryhmän työosoite on Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki ja puhelinnumero on
+358 50 5810583.
Hallitus
Tämän Esitteen päivämäärällä Cleantech Investin hallitukseen kuuluvat seuraavat neljä (4) jäsentä:
Nimi
Lassi Noponen
Tarja Teppo
Jan Forsbom
Alexander Lidgren

Tehtävä
Hallituksen puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Syntymävuosi
1963
1972
1964
1971

Lassi Noponen on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä helmikuusta 2010 alkaen ja puheenjohtajana marraskuusta 2010
alkaen. Lisäksi Lassi Noponen on toiminut Incap Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 alkaen ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Hän on aikaisemmin työskennellyt Proventia Group Oy:n toimitusjohtajana 2000–2006 ja oli
myös Proventia Group Oy:n perustajaosakas. Lisäksi hän on työskennellyt Evli Corporate Finance Oy:n osakkaana vuosina
1999–2000 ja sitä ennen Neste Oyj:ssä useissa johtotehtävissä vuosina 1992–1999, viimeksi corporate controllerina. Hän on
koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti ja MSc (mgmt.) (London Business School).
Tarja Teppo on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2005. Hän on aikaisemmin vuosina 2002–2005 työskennellyt
TKK:n Ympäristöjohtamisen yksikössä projektipäällikkönä. Hän on aikaisemmin työskennellyt Nokia-konsernissa tuotekehitysprojekteissa sekä johtajana Nokia Ventures Organization -yksikössä Suomessa ja Yhdysvalloissa vuosina 1997–2002. Hän
on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori.
Jan Forsbom on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä maaliskuusta 2014. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä muun muassa
Front Capital Oy:n hallituksen jäsenenä ja Sentica Partners Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Forsbom toimii tällä hetkellä
itsenäisenä konsulttina ja hallitusammattilaisena. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Bon Life Oy:n toimitusjohtajana 2009-2012, Glitnir banki hf.:n Investment Management -liiketoiminta-alueella sijoitus- ja varainhoitotoiminnasta vastaa-
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vana varatoimitusjohtajana 2007-2008 ja FIM-konsernissa eri yhtiöiden toimitusjohtajana 2000-2007. Hän on koulutukseltaan
oikeustieteen kandidaatti ja MBA (Henley Management College and Brunel University).
Alexander Lidgren on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä maaliskuusta 2014. Lidgren työskentelee tällä hetkellä Ruotsin
energiaviraston (Energimyndigheten) palveluksessa tehtävänään virastolle tarjottavien cleantech-sijoituskohteiden arviointi ja
viraston cleantech-sijoitusten hallinnointi. Lidgren on sarjayrittäjä, joka on aiemmin muun muassa perustanut Cleantech
Scandinavian (Scandinavian Clean Technologies Group AB) ja toiminut sen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana
2007-2012 sekä perustanut Nordic Cleantech Open –kilpailun, jossa valitaan vuosittain 25 Pohjoismaiden lupaavinta cleantech-alan start-up-yritystä. Lidgren oli eräs perustajista ja johtajista Bokks AB:ssä, joka kehitti ja myi ratkaisuja mainosten
näyttämiseen julkisilla paikoilla. Yhtiö myytiin pörssinoteeratulle MultiQ International AB:lle (publ.) vuonna 2007. Hän on
koulutukseltaan Ba.Sc. (Företagsekonomi) sekä M.Sc. (Industriell miljöekonomi) Lundin yliopistosta.!
Johtoryhmä
Tämän Esitteen päivämäärällä Cleantech Investin johtoryhmään kuuluvat seuraavat neljä (4) jäsentä:
Nimi
Feodor Aminoff
Lassi Noponen
Tarja Teppo
Timo Linnainmaa

Tehtävä
Toimitusjohtaja
Johtaja
Johtaja
Johtaja

Syntymävuosi
1969
1963
1972
1976

Feodor Aminoff on toiminut Cleantech Investin toimitusjohtajana 1.1.2013 alkaen. Hän on aikaisemmin työskennellyt Please
User Experience Design Oy:n toimitusjohtajana 2005–2009, Sanitec Oy:n IDO-ryhmän johtoryhmässä johtajana vastuullaan
tietohallinto- ja liiketoimintaprosessien kehitys 2000–2009 ja KCI Konecranes Oyj:n projektijohtajana 1994–1999. Lisäksi
Feodor Aminoff on toiminut muun muassa hallituksen varajäsenenä/jäsenenä Veho Group Oy:ssä 1996 lähtien ja Finnish
Business Angels Networkissa (FIBAN) perustajajäsenenä hallituksessa 2010–2012. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.
Timo Linnainmaa on Yhtiön toinen perustaja ja hän on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana 2005–2010. Hän on aikaisemmin
vuosina 2002–2005 työskennellyt TKK:n Ympäristöjohtamisen yksikössä johtajana. Hän on koulutukseltaan diplomiinsinööri.
Johtoryhmään kuuluvien Lassi Noposen ja Tarja Tepon osalta vastaavat tiedot on annettu edellä kohdassa ”Hallitus, johto ja
tilintarkastajat - Hallitus”.
Toiminta muiden yhtiöiden johdossa
Seuraavissa taulukoissa on lueteltu Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen muiden yhtiöiden kuin Cleantech Investin hallinto-, johto- tai valvontaelimiin viimeisen viiden (5) vuoden aikana.
Lassi Noponen
Muu yhtiö
Incap Oyj
Isoäidin Kasvit Oy
Lumeron Oy
MatOx Limited
Nocart Oy
Oricane AB
Prila Oy
Prolato Oy
Seven Seasons Oy
Windstrip Oy
Asunto Oy Anjanpesä
JED Group Oy
Savo-Solar Oy
Winwind Oy

Tehtävä
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Toimitusjohtaja ja hallituksen varajäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu

Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja

Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
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Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt

Tarja Teppo
Muu yhtiö
Aurelia Turbines Oy
Lumeron Oy
Norden Logic Oy
Nuuka Solutions Oy
Sofi Filtration Oy
Enercomp Oy
MetGen Oy
m-ink Oy
Ultranat Oy

Tehtävä
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtajan
sijainen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtajan
sijainen
Hallituksen puheenjohtaja

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu

Tehtävä
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt

Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen

Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt

Tehtävä
Hallituksen varajäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt

Tehtävä
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Yhtiömies
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tertävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt

Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt

Jan Forsbom
Muu yhtiö
360 Services Oy
Front Capital Oy
Front Group Oy
Moodi Helsinki Oy
Sentica Partners Oy
Stir Oy
Asunto Oy Kuusisaarentie 1
Elite Vakuutuspalvelu Oy
Elite Varainhoito Oy
HR House Group Oy
HR House Holding Oy
HR House International Oy
HR House Oulu Oy
HR House Oy Henkilöstöpalvelut
HR House Palvelut Oy
HR House Tekniikka Oy Henkilöstöpalvelut
HR House Teollisuus Oy
SAIMA Soft Oy
Spring House Oy
Alexander Lidgren
Muu yhtiö
AM-econsulting AB
Seagles AB
Scandinavian Clean
Group AB

Technologies

Feodor Aminoff
Muu yhtiö
Ab Propago Oy
Cabforce Oy
Flaxi Ky Kb
JamGuard Ab
JobGo International Oy
Lumeron Oy
Oceanvolt Oy
Oy Provator Ab
Savo-Solar Oy
Kiinteistö Oy Munkkiniemenranta 31
Veho Group Oy Ab
GigsWiz.com Oy
Metirato Oy
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Please User Experience Design Oy
Ultranat Oy

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja

Tehtävä päättynyt

Tehtävä
Hallituksen jäsen
Hallituksen varajäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen
Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen jäsen

Tehtävän jatkuminen/päättyminen
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä jatkuu
Tehtävä päättynyt
Tehtävä päättynyt

Tehtävä päättynyt

Timo Linnainmaa
Muu yhtiö
BT Wood Oy
Corpmetrics Oy
Enersize Oy
Lumeron Oy
Netcycler Oy
One1 Oy
m-ink Oy
Windstrip Oy
Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2013 ja 31.12.2012 päättyneillä tilikausilla on toiminut KHT-tilintarkastusyhteisö Deloitte &
Touche Oy (osoite: Porkkalankatu 24, 00180 Helsinki). Yhtiön päävastuullisena tilintarkastaja on 31.12.2012 päättyneellä
tilikaudella toiminut KHT Eero Lumme ja 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella KHT Aleksi Martamo. Yhtiön 19.3.2014 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Deloitte & Touche Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
Hallituksen ja johdon eturistiriidat, perhesuhteet ja tutkinnat
Osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään yhtiön hallinnon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 ja 19 §:n mukaan hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään
saa ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana
olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on sanottu sopimuksesta, sovelletaan vastaavasti
muuhun oikeustoimeen oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen.
Hallituksen ja johtoryhmän jäsenillä ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Lassi Noponen, Tarja Teppo, Timo Linnainmaa sekä Feodor Aminoff ovat merkittäviä osakkeenomistajia Yhtiössä, katso jäljempänä kohta ” – Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet”. Lassi Noponen, Tarja
Teppo, Timo Linnainmaa sekä Feodor Aminoff ovat merkittäviä osakkeenomistajia myös Yhtiön osakkuusyhtiö Lumeron
Oy:ssä, johon Yhtiö teki sijoituksen 17.6.2013. Ei voida sulkea pois mahdollisuutta siitä, että Yhtiön ja Lumeron Oy:n välille
tai edellä mainittujen Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden omistuksen johdosta syntyisi eturistiriitoja tulevaisuudessa. Edellä mainituilla Yhtiön johtoon kuuluvilla henkilöillä ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua päätöksentekoon Yhtiössä tai Lumeron Oy:ssä, mikäli heille on siitä odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa Yhtiön edun kanssa. Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden ja Yhtiön välisiä lähipiiriliiketoimia on kuvattu toisaalla Esitteessä. Katso näistä lisätietoja edellä
kohdasta ”Cleantech Investin liiketoiminta – Lähipiiriliiketoimet”.
Yhtiöllä ei ole tiedossaan, että suurimpien osakkeenomistajien, asiakkaiden, tavaran- tai palveluntoimittajien tai muiden kanssa olisi tehty järjestelyitä tai sopimuksia, joiden perusteella hallituksen tai ylimmän johdon jäseniä olisi valittu.
Edellä lueteltujen Yhtiön hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenten välillä ei ole läheisiä perhesuhteita.
Alla mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteen 1 kohdan 14.1 mukaisesti tämän Esitteen päivämääränä yksikään hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai valvontaelimen jäsen ei muutoin ole viiden (5) viime vuoden aikana:
•
saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin,
•
toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon sellaisessa yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen, tai
•
ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuksen kohteena tai
saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yhtiön hallinto-, johto- tai valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa.
Poikkeukset:
Lassi Noponen toimi hallituksen varapuheenjohtajana Incap Oyj:ssä, joka on saanut Finanssivalvonnalta julkisen huomautuksen komission esiteasetuksen ja arvopaperimarkkinalain tiedonantovelvollisuuden laiminlyönneistä 5.5.2011.
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Lassi Noponen toimii hallituksen jäsenenä MatOx Limitedissa, jossa tullaan aloittamaan vapaaehtoinen selvitysmenettely
(Voluntary Corporate Liquidation) lähitulevaisuudessa.
Timo Linnainmaa on toiminut hallituksen jäsenenä Enersize Oy:ssä, jossa on aloitettu yrityssaneeraus 22.3.2013, ja hallituksen jäsenenä m-ink Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin 28.8.2013, mutta jonka konkurssi on rauennut yhtiön varojen vähäisyyden johdosta 12.11.2013.
Tarja Teppo on toiminut hallituksen puheenjohtajana Ultranat Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin 13.9.2013, hallituksen
jäsenenä Enercomp Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin 12.4.2013 ja hallituksen jäsenenä m-ink Oy:ssä, joka on asetettu
konkurssiin 28.8.2013, mutta jonka konkurssi on rauennut yhtiön varojen vähäisyyden johdosta 12.11.2013.
Feodor Aminoff on toiminut hallituksen puheenjohtajana GigsWiz.com Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin 15.6.2012, Metirato Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin 8.5.2013 sekä toimitusjohtajana Ultranat Oy:ssä, joka on asetettu konkurssiin
13.9.2013. Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana Savo-Solar Oy:ssä, jossa on aloitettu yrityssaneeraus 2.9.2013.
Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet
Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 4.629.591 Yhtiön K-sarjan osaketta ja 2.443.936 K-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat. Osakkeet vastaavat noin 38,9 prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 2.5.2014 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 79,1
prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.
2.5.2014:
Hallitus

Osakkeet

Optio-oikeudet

Lassi Noponen
Tarja Teppo
Jan Forsbom
Alexander Lidgren
Johtoryhmä

1.451.323 K-osaketta1
1.274.359 K-osaketta
-

733.181
610.984
-

Feodor Aminoff
Timo Linnainmaa
Tarja Teppo
Lassi Noponen
Johto yhteensä

629.550 K-osaketta2
1.274.359 K-osaketta
1.274.359 K-osaketta
1.451.323 K-osaketta1
4.629.591 K-osaketta

488.787
610.984
610.984
733.181
2.443.936

1
2

Omistus Prila Oy:n kautta.
Omistus Flaxi Ky Kb:n kautta.

Palkat ja luontoisetuudet
Yhtiön hallituksen jäsenten palvelusopimukset ja palkkiot
Yhtiön hallituksen jäsenillä ei ole Yhtiön kanssa palvelusopimuksia. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen palkkiot vuosittain.
Vuoden 2014 varsinainen yhtiökokous vahvisti hallitusten jäsenten palkkiot seuraavasti: Hallituksen jäsenille maksetaan
palkkiona 400 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenille, jotka ovat yhtiön palveluksessa, ei kuitenkaan makseta erillistä palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
Yhtiöllä ei ole edellä mainittujen lisäksi Yhtiön hallituksen osalta eläke- tai muita vastuita tai sitoumuksia.
Yhtiön johdon palvelusopimukset ja palkkiot
Feodor Aminoff, toimitusjohtaja
Feodor Aminoff on toiminut yhtiön toimitusjohtajana 1.1.2013 lukien. Toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista päättää
hallitus. Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jonka mukainen palkka on kiinteä. Toimitusjohtajan eläke
määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja
eroraha vastaa kuuden (6) kuukauden palkkaa. Tilikaudella 2013 toimitusjohtajan vuosiansiot ja muut etuudet olivat yhteensä
90,0 tuhatta euroa. Tilikaudella 2012 edellisen toimitusjohtajan vuosiansiot ja muut etuudet olivat yhteensä 23,7 tuhatta euroa.
Edellisen toimitusjohtajan Ismo Rautiaisen toimisuhde yhtiön kanssa päättyi 31.3.2012, jonka jälkeen Yhtiöllä ei ollut toimitusjohtajaa ennen Feodor Aminoffin nimittämistä tehtävään.
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Muu johtoryhmä (Lassi Noponen, Tarja Teppo ja Timo Linnainmaa)
Johtoryhmän palkitsemis- ja sitouttamisjärjestelmät koostuvat kiinteästä rahapalkasta ja luontoiseduista.
Cleantech Investin toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän eläkeikä määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaan. Cleantech Investin johdon eläkekustannukset (TyEL) tilikaudelta 2013 olivat noin 66,4 tuhatta euroa (2012: 36,7 tuhatta euroa). Yhtiön johdolla ei ole vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä.
Tilitarkastajien palkkiot
Yhtiön tilintarkastajille maksetaan palkkioita sopimukseen perustuen laskun mukaan.
Johdon kannustinjärjestelmät
Yhtiön hallitus on 10.5.2013 osakkeenomistajilta samana päivänä saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt optioohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään 2.443.936 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.443.936 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Optio-oikeudet on allokoitu seuraaville henkilöille: Lassi Noponen
733.181 optio-oikeutta, Tarja Teppo 610.984 optio-oikeutta, Timo Linnainmaa 610.984 optio-oikeutta ja Feodor Aminoff
488.787 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat noin 17,0 prosenttia Yhtiön
osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 29,5 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä ennen Osakeannin
toteuttamista ja noin 8,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 26,1 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen, mikäli Osakeanti merkitään täysimääräisesti.
Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Merkintäaika alkaa kahdella (2) prosentilla kunkin optio-oikeuksien saajan optio-oikeuksista kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä siten, että ensimmäisen kahden (2) prosentin erän osalta merkintäaika alkoi 31.5.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy
31.12.2020. Mikäli Yhtiö onnistuu toteuttamaan osakkeidensa pörssilistauksen tai Yhtiön osake otetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakkeiden merkintäajan kuluessa, alkaa osakkeiden merkintäaika 50
%:lla kunkin optio-oikeuden saajan optio-oikeuksista sinä päivän kun kaupankäynti Yhtiön osakkeella alkaa pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä vaihtoehtoisella markkinapaikalla.
Osakkeiden merkintähinta on 0,0001 euroa osakkeelta. Asettamalla merkintähinta nimelliseksi ja sitomalla osakkeiden merkintäajan alkaminen merkittävältä osin Yhtiön listautumiseen on haluttu luoda optio-oikeuksien saajille voimakas kannustin
saattaa Yhtiö listauskelpoiseksi osakkeenomistajille aiemmin esitetyn strategisen tavoitteen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet niiden saajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuden saaja ei voi
luovuttaa tai pantata optio-oikeuksia kolmannelle taholle, paitsi yhtiölle, jonka enemmistön optio-oikeuden saaja omistaa tai
yhtiölle, jonka optio-oikeuksien saajat omistavat yhteisesti.
Mikäli optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhde Yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden saajan kuoleman johdosta tai lakisääteiselle tai työ- tai toimisopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen tai Yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle
siirtymisen johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta ne optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Edellä
mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää optiooikeutensa tai osan niistä.
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OMISTUSRAKENNE
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tämän Esitteen päivämääränä 80.000,00 euroa. Yhtiön osakkeita on rekisteröity yhteensä
11.910.784 kappaletta. Osakkeista 5.850.000 kuuluu K-sarjaan ja 6.060.784 B-sarjaan. Jokainen K-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-sarjan osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta
eikä B-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. Bsarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin
osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.
Yhtiöllä oli tämän Esitteen päivämääränä yhteensä 150 osakkeenomistajaa.
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan omistusosuudet tämän Esitteen päivämääränä.
Omistaja

Omistus Bosakkeita
428.144
303.268
312.000
285.429
1.328.841

% kaikista osakkeista
12,18
10,70
10,70
5,29
4,78
3,78
3,59
3,43
2,62
2,40
59,47

% äänistä

Prila Oy1
Timo Linnainmaa
Tarja Teppo
Flaxi Ky Kb²
Thorkel Investments Oy
Ville Väätäjä
Incap Oyj
Oy Provator Ab
Vesa Liljeqvist
Miston Oy
Yhteensä

Omistus Kosakkeita
1.451.323
1.274.359
1.274.359
629.550
569.109
450.000
105.300
5.754.000

Muut osakkeenomistajat
Yhteensä

96.000
5.850.000

4.731.943
6.060.784

40,53
100,00

1,64
100,00

24,81
21,78
21,78
10,76
9,73
7,69
1,80
98,36

1

Lassi Noposen määräysvaltayhteisö
² Feodor Aminoffin määräysvaltayhteisö.

!
Mikäli Osakeanti ja FN-listautuminen toteutuvat, Yhtiön hallitus tulee Osakeannin merkintöjen hyväksymisen yhteydessä
päättämään Yhtiön nykyisten B-sarjan osakkeiden muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi. Mikäli Yhtiön B-sarjan osakkeet olisivat olleet muunnettuina A-sarjan osakkeiksi Esitteen päivämääränä, Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan
omistusosuudet olisivat olleet seuraavat:
Omistaja

Omistus Aosakkeita
428.144
303.268
312.000
285.429
1.328.841

% kaikista osakkeista
12,18
10,70
10,70
5,29
4,78
3,78
3,59
3,43
2,62
2,40
59,47

% äänistä

Prila Oy1
Timo Linnainmaa
Tarja Teppo
Flaxi Ky Kb²
Thorkel Investments Oy
Vlle Väätäjä
Incap Oyj
Oy Provator Ab
Vesa Liljeqvist
Miston Oy
Yhteensä

Omistus Kosakkeita
1.451.323
1.274.359
1.274.359
629.550
569.109
450.000
105.300
5.754.000

Muut osakkeenomistajat
Yhteensä

96.000
5.850.000

4.731.943
6.060.784

40,53
100,00

5,41
100,00

23,59
20,71
20,71
10,23
9,25
7,31
0,35
1,96
0,25
0,23
94,59

1

Lassi Noposen määräysvaltayhteisö
² Feodor Aminoffin määräysvaltayhteisö.

Yhtiö ei ole tietoinen, että se olisi suoraan tai välillisesti jonkun omistuksessa tai määräysvallassa. Yhtiöllä ei ole tiedossaan
järjestelyitä, jotka voivat tulevaisuudessa johtaa määräysvallan vaihtumiseen.
Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja ei omista Yhtiön osakkeita.
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OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET
Yleistiedot
Yhtiön toiminimi on Cleantech Invest Oyj. Yhtiö on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 28.12.2005 ja sen yritys- ja yhteisötunnus on 2005438-0.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity postiosoite ja käyntiosoite on Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki. Yhtiön puhelinnumero on +358 50 5810583.
Osakepääoma ja osakkeet
Esitteen päivämäärällä Yhtiön merkitty ja täysin maksettu ja rekisteröity osakepääoma on 80.000,00 euroa. Yhtiön osakkeita
on rekisteröity yhteensä 11.910.784 kappaletta. Osakkeista 5.850.000 kuuluu K-sarjaan ja 6.060.784 B-sarjaan. Mikäli Osakeanti ja FN-listautuminen toteutuvat, Yhtiön hallitus tulee Osakeannin merkintöjen hyväksymisen yhteydessä päättämään Yhtiön nykyisten B-sarjan osakkeiden muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja
jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-sarjan osakkeiden omistajilla on
kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset. Kaikki osakkeet luetaan omaan pääomaan. Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.
Yhtiön omat osakkeet
Esitteen päivämäärällä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
Hallituksen 19.3.2014 saama valtuutus osakeantiin
Cleantech Investin osakkeenomistajat valtuuttivat 19.3.2014 tekemällään yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 30.000.000 A-sarjan osaketta ja 30.000.000 B-sarjan osaketta. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), mukaan lukien osakkeiden tarjoaminen yleisölle yhtiön mahdollisen listautumisen
toteuttamisen yhteydessä.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- tai muita erityisiä oikeuksia vaihtovelkakirjalainan muodossa, jotka oikeuttavat saamaan Yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeita edellä mainittujen enimmäismäärien puitteissa.
Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeanteihin tai optioihin tai muihin erityisiin oikeuksiin liittyvistä seikoista.
Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Optio-oikeudet
Yhtiön hallitus on 10.5.2013 osakkeenomistajilta samana päivänä saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt optioohjelmasta, jonka perusteella voidaan antaa enintään 2.443.936 Yhtiön optio-oikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.443.936 Yhtiön uutta K-sarjan osaketta. Optio-oikeudet on allokoitu seuraaville henkilöille: Lassi Noponen
733.181 optio-oikeutta, Tarja Teppo 610.984 optio-oikeutta, Timo Linnainmaa 610.984 optio-oikeutta ja Feodor Aminoff
488.787 optio-oikeutta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat noin 17,0 prosenttia Yhtiön
osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 29,5 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä ennen Osakeannin
toteuttamista ja noin 8,2 prosenttia Yhtiön osakkeiden täysin laimentuneesta lukumäärästä ja noin 26,1 prosenttia täysin laimentuneesta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on porrastettu seuraavasti: Merkintäaika alkaa kahdella (2) prosentilla kunkin optio-oikeuksien saajan optio-oikeuksista kunkin kalenterikuukauden viimeisenä päivänä siten, että ensimmäisen kahden (2) prosentin erän osalta merkintäaika alkoi 31.5.2013. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla päättyy
31.12.2020. Mikäli Yhtiö onnistuu toteuttamaan osakkeidensa pörssilistauksen tai Yhtiön osake otetaan monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi vaihtoehtoisella markkinapaikalla osakkeiden merkintäajan kuluessa, alkaa osakkeiden merkintäaika 50
%:lla kunkin optio-oikeuden saajan optio-oikeuksista sinä päivän kun kaupankäynti Yhtiön osakkeella alkaa pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä vaihtoehtoisella markkinapaikalla.

85

Osakkeiden merkintähinta on 0,0001 euroa osakkeelta. Asettamalla merkintähinta nimelliseksi ja sitomalla osakkeiden merkintäajan alkaminen merkittävältä osin Yhtiön listautumiseen on haluttu luoda optio-oikeuksien saajille voimakas kannustin
saattaa Yhtiö listauskelpoiseksi osakkeenomistajille aiemmin esitetyn strategisen tavoitteen mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiö säilyttää optio-oikeudet niiden saajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeuden saaja ei voi
luovuttaa tai pantata optio-oikeuksia kolmannelle taholle, paitsi yhtiölle, jonka enemmistön optio-oikeuden saaja omistaa tai
yhtiölle, jonka optio-oikeuksien saajat omistavat yhteisesti.
Mikäli optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhde Yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden saajan kuoleman johdosta tai lakisääteiselle tai työ- tai toimisopimuksen mukaiselle eläkkeelle siirtymisen tai Yhtiön muuten määrittelemän eläkkeelle
siirtymisen johdosta tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, hän menettää viipymättä Yhtiölle tai Yhtiön määräämälle vastikkeetta ne optio-oikeudet, joiden osalta osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Edellä
mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää optiooikeutensa tai osan niistä.
Osakepääoman muutokset
Yhtiön merkitty ja täysin maksettu ja rekisteröity osakepääoma 31.12.2013 ja 31.12.2012 oli 8.000,00 euroa. Yhtiön osakkeita
oli rekisteröity 31.12.2012 1.000 kappaletta. Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto Yhtiön suorittamista toimenpiteistä, joihin liittyy osakepääoman muutos kuluvan tilikauden aikana tai muutos osakkeiden määrässä tai lajissa tilikauden
2013 ja kuluvan tilikauden aikana.
Tapahtuma

Osakepääoman
muutos (€)

Osakemäärän
muutos, kpl

Uusi osakemäärä

Uusi osakepääoma (€)

Rekisteröity

Osakkeiden jakamiseen liittyvä maksuton osakeanti
Suunnattu osakeanti

-

4.499.000 Kosaketta

4.500.000 Kosaketta

8.000,00

13.6.2013

-

3.019.810 Bosaketta

8.000,00

13.6.2013

Suunnattu maksuton
osakeanti

-

395.779 Bosaketta

8.000,00

13.6.2013

Erityisten oikeuksien
nojalla tapahtunut
osakkeiden merkintä

-

354.601 Bosaketta

8.000,00

13.6.2013

Suunnattu osakeanti

-

891.967 Bosaketta

4.500.000 Kosaketta
3.019.810 Bosaketta
4.500.000 Kosaketta
3.415.589 Bosaketta
4.500.000 Kosaketta
3.770.190 Bosaketta
4.500.000 Kosaketta
4.662.157 Bosaketta

8.000,00

13.6.2013

Osakkeiden jakamiseen liittyvä maksuton osakeanti

-

13.6.2013

72.000,00

5.850.000 Kosaketta
6.060.784 Bosaketta
-

8.000,00

Osakepääoman
korottaminen rahastosiirrolla

1.350.000 Kosaketta
1.398.627 Bosaketta
-

80.000,00

24.4.2014
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OSAKKEENOMISTAJIEN OIKEUDET
Yleistä
Seuraavassa on esitetty yhteenveto Yhtiön osakkeiden tuottamista oikeuksista, jotka perustuvat 1.9.2006 voimaan tulleeseen
osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen) ja Yhtiön yhtiöjärjestykseen.
Yhtiössä voi olla K-sarjan osakkeita, A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20)
ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-sarjan osakkeiden
omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-sarjan osakkeiden omistajilla
on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen
tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat
yhtäläiset.
Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi. Osake, joka kuuluu A-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa B-sarjan osakkeeksi. Osake,
joka kuuluu B-sarjaan, voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Muuttamiset tapahtuvat muuntosuhteella 1:1.
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä yhtiön uusia osakkeita, optio-oikeuksia ja vaihtovelkakirjoja
osakeomistustensa suhteessa, ellei antia koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Osakkeenomistajilla on vastaava etuoikeus myös yhtiön luovuttaessa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus
on toteutettava antamalla kaikkien osakelajien osakkeita lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita.
Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta, sekä päätös myöntää optiooikeuksia ja muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet. Osakeannissa
voidaan yhtiökokouksen päätöksellä poiketa merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttää,
että tähän on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Tietyt osakkeenomistajat, jotka asuvat tai joiden rekisteröity osoite on Suomen ulkopuolella, eivät välttämättä voi käyttää
osakeomistukseensa perustuvaa merkintäetuoikeuttaan, ellei osakkeita ole rekisteröity kyseisen valtion arvopaperilainsäädännön mukaisesti tai ellei vapautusta rekisteröimisestä tai muusta vastaavista vaatimuksista ole asianomaisen valtion arvopaperilainsäädännössä.
Yhtiökokoukset
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Bsarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin.
Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden
kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton
käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta, jollei
yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin näiden toimikaudesta tai valinnasta muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä tiettyjen asioiden käsittelyä varten silloin, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun
Yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka yhdessä edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat. Tällöin hallituksen tulee toimittaa kutsu yhtiökokoukseen kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja voi kirjallisesti pyytää yhtiön hallitukselta,
että hänen esittämänsä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluva asia käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa toimittamalla
vaatimuksensa niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty Euroclear Finlandin ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (”Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä”). Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, jolla olisi osakkeiden nojalla oikeus tulla kirjatuksi Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä,
voidaan ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, jotta hän voi osallistua yhtiökokoukseen. Ilmoitus tilapäisestä
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merkitsemisestä osakasluetteloon on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna ajankohtana, jonka on oltava Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen joko itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Valtuutetun asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muutoin luotettavasti osoitettava oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä
siten, että eri asiamiehet edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevien osakkeiden nojalla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Lisäksi kukin osakkeenomistaja tai valtuutettu asiamies voi käyttää yhtiökokouksessa avustajaa.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava Yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan
ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Lisäksi osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava Yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Yhtiökokouksen päätösvaltaisuuden edellytykseksi ei osakeyhtiölaissa tai Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ole asetettu osallistujien
vähimmäismäärää.
Osakkeiden tuottama äänioikeus
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa
asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten
yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä, optiooikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen, omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen ja eräissä tapauksissa päätökset yhtiön sulautumisesta, jakautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden
kolmasosan enemmistöä annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka muuttavat saman osakesarjan osakkeenomistajien oikeuksia tai kasvattavat yhtiön tai osakkeenomistajien oikeutta lunastukseen, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien suostumusta ja tietyt päätökset edellyttävät sovellettavan enemmistövaatimuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuksen, joita päätös koskee. Osakeyhtiölaki asettaa
myös eräissä muissa tapauksissa erityisvaatimuksia äänten enemmistölle.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä voi olla K-sarjan osakkeita, A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita. Jokainen Kosake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-sarjan osakkeilla ei ole
äänioikeutta eikä B-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä
tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin.
Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.
Osingot ja muu varojen jakaminen
Suomessa vallitsevan käytännön mukaan suomalaisten yhtiöiden osakkeille on maksettu osinkoa pääsääntöisesti vain kerran
vuodessa. Osinkoa voidaan maksaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Suomen osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu voi perustua myös
muuhun kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tilintarkastettuun tilinpäätökseen, edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut
tämän tilinpäätöksen. Osingonjako edellyttää osakkeenomistajien enemmistön päätöstä yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksusta. Osingon määrä ei saa ylittää yhtiökokouksen päättämää määrää.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma
koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain mukaisesta arvonkorotusrahastosta, käyvän arvon rahastosta ja uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) mukaan perustetusta vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Osinko voi olla enintään osingonjaon perusteena
olevan tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen ottaen kuitenkin huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet mahdolliset epäedulliset muutokset. Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. Jakokelpoiset varat
sisältävät tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön muun vapaan oman pääoman erät, joista on
vähennetty taseen osoittama tappio sekä yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat. Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen määrällä sen mukaisesti, mitä
osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006) määrätään.
Osingon tai muun varojenjaon määrä ei saa ylittää hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää, elleivät osakkeenomistajat,
jotka omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa vaadi. Mikäli edellä
mainittu vaatimus esitetään, edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen rajoissa osinkona on jaettava vähintään puolet tilikau-
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den voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävä määrä. Osakkeenomistajat voivat vaatia osinkoina enintään kahdeksan prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista
yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.
Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan niille osakkeenomistajille tai heidän nimeämilleen henkilöille, jotka on merkitty
osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland tilinhoitajien hoidossa olevien arvo-osuustilien tietojen perusteella. Arvo-osuusjärjestelmässä osingot maksetaan osakkeenomistajille tilisiirtoina arvoosuustilien tietoihin kirjattujen maksuyhteystietojen, kuten pankkitilitietojen mukaisesti. Kaikki Yhtiön osakkeet, mukaan
lukien Antiosakkeet, tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin jako-osuuksiin (mukaan lukien yhtiön varojen jako
purkamistilanteessa). Yhtiön purkautuessa yhtiön netto-omaisuus jaetaan osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajille, jollei
yhtiöjärjestyksestä johdu muuta. Osakkeenomistajat saavat jako-osuutta osakeomistuksensa suhteessa, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Cleantech Investin yhtiöjärjestys ei sisällä tällaisia laista poikkeavia määräyksiä. Antiosakkeet oikeuttavat
osinkoon ja muuhun varojenjakoon siitä lähtien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa osingonmaksun eräpäivästä.
Osinkojen verotukseen liittyvistä kysymyksistä löytyy tietoja osiossa ”Verotus”.
Lunastusvelvollisuus ja -oikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusosuus ylittää 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön loput osakkeet niiden käypään hintaan. Lisäksi osakkeenomistaja,
jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Edellä mainittujen osake- ja äänimäärien laskemista koskien on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä.
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FIRST NORTH JA ARVOPAPERIMARKKINAT
Alla oleva yleisluonteinen kuvaus First Northiin sovellettavista arvopaperimarkkinaoikeudellisista säännöksistä perustuu
tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassaolevaan lainsäädäntöön. Kuvauksessa ei esitetä tyhjentävästi kaikkia First
Northiin mahdollisesti soveltuvia säännöksiä ja määräyksiä.
Kaupankäynti ja selvitys First Northissa
First North tarjoaa pohjoismaisen vaihtoehtoisen markkinapaikan osakekaupankäynnille. First Northia ylläpitää NASDAQ
OMX -konserniin kuuluva Helsingin Pörssi. Muita pohjoismaisia First North -markkinapaikkoja ylläpitävät NASDAQ
OMX:n pörssit Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Islannissa. First North hyödyntää samaa pohjoismaisten pörssien käyttämää jakeluverkostoa ja infrastruktuuria. Kaupankäynnin perusta on määritelty First Northin säännöissä, joiden mukaan kaupankäyntiin First Northissa sovelletaan NASDAQ OMX Member Rules -sääntöjä First Northin säännöissä mainituin lisäyksin
tai poikkeuksin. First Northiin sovelletaan lisäksi Helsingin Pörssin arvopaperien kaupankäyntisääntöjä First Northin säännöissä tarkemmin esitetyn mukaisesti.
Kaupankäyntiin osakemarkkinoilla Helsingin Pörssi ja siten myös First North käyttävät INET Nordic kaupankäyntijärjestelmää. Kaupankäynti koostuu kaupankäyntiä edeltävästä jaksosta, jatkuvasta kaupankäynnistä sekä kaupankäynnin jälkeisestä jaksosta. Helsingin Pörssin kaupankäyntivaiheet ja aukioloajat käyvät ilmi kulloinkin voimassa olevista
aikatauluista,
jotka
ovat
saatavissa
NASDAQ
OMX
Nordic
-pörssien
verkkosivuilta
(www.nasdaqomxnordic.com/kaupankayntiajat/). Helsingin Pörssissä ja siten myös First Northissa kaupankäynti ja kauppojen
selvitys tapahtuu euroissa, ja pienin mahdollinen hinnanmuutos (tikkiväli, tick size) on 0,01 euroa.
Yhtiön osakkeet on laskettu liikkeeseen ja rekisteröity arvo-osuusjärjestelmässä, jota ylläpitää Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”). First Northilla Iistatulla arvopaperilla tehdyt kaupat selvitetään Euroclear Finlandin HEXClearselvitysjärjestelmässä kahdenkeskisesti. Näin selvitettävät kaupat toteutetaan kolmantena arkipäivänä kaupasta lukien, ellei
osapuolten välillä sovita muuta (T+3).
Arvopaperimarkkinoiden sääntely monenkeskisessä kaupankäynnissä
Eräs keskeisimmistä arvopaperimarkkinoita koskevista laeista on arvopaperimarkkinalaki, joka sisältää määräyksiä muun
muassa tiedonantovelvollisuudesta, esitteistä, julkisista ostotarjouksista sekä sisäpiirikaupoista. Tarkempaa sääntelyä ovat
antaneet Finanssivalvonta ja Helsingin Pörssi arvopaperimarkkinalain nojalla. Finanssivalvonta valvoo Suomen arvopaperimarkkinoita.
Arvopaperimarkkinalaissa säännellylle markkinapaikalle asetetut vaatimukset, kuten esimerkiksi säännökset liputusvelvollisuudesta, eivät koske First Northilla monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita. Tietyt arvopaperimarkkinalain säännökset kuitenkin koskevat myös monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita, kuten markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset ja tietyt julkisia ostotarjouksia koskevat säännöt. Lisäksi First Northin säännöt asettavat velvoitteita First Northilla kaupankäynnin kohteena oleville yhtiöille.
Arvopaperimarkkinalain yleisen tiedonantovelvollisuuden mukaan muun muassa se joka itse tai toimeksiannon nojalla tarjoaa
arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäyntijärjestelmään, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon. Kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on velvollisuus ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki sellaiset
päätöksensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan mainitun
arvopaperin arvoon. First Northin säännöt sisältävät myös velvollisuuden säännöllisesti julkistaa taloudellisesta tietoa yhtiöstä
sekä muita jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevia määräyksiä, joiden tarkemmasta sisällöstä on määrätty First Northin
säännöissä. Julkistettu tieto on pidettävä yleisön saatavilla.
Arvopaperimarkkinalaissa säädetään säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita tai osakkeisiin
oikeuttavia arvopapereita koskevasta julkisesta ostotarjouksesta. Julkisia ostotarjouksia koskeva sääntely ei kaikilta osiltaan
koske monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi otettuja osakkeita, mutta tietyt julkisia ostotarjouksia koskevat yleiset periaatteet kuten osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimus, olennaisten ja riittävien tietojen antamisen tarjouksesta ja
tarjouksen rahoituksen varmistaminen soveltuvat myös monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen osalta.
Lisäksi monet julkisen ostotarjouksen kohteena olevia osakkeita koskevat tarjousvastikkeen osalta annetut säännöt koskevat
soveltuvin osin monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevista osakkeista tehtyä julkista ostotarjousta.
Rikoslaki (39/1889, muutoksineen) sisältää säännöksiä tiedottamisvelvollisuuden rikkomisesta, sisäpiirintiedon väärinkäytöstä
ja kurssien vääristämisestä. Näiden säännösten rikkominen on kriminalisoitu. Arvopaperimarkkinalaissa ja laissa Finanssivalvonnasta (878/2008, muutoksineen) on annettu Finanssivalvonnalle oikeus määrätä hallinnollisia sanktioita siltä osin kuin
kyseessä oleva teko ei kuulu rikoslain soveltamisalaan. Finanssivalvonta voi esimerkiksi antaa julkisen varoituksen tai määrä-
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tä hallinnollisia seuraamuksia tai taloudellisia sanktioita julkistamisvaatimuksia, julkista ostotarjousta, sisäpiirirekistereitä tai
markkinoiden väärinkäyttöä koskevien säännösten rikkomisesta.
Arvo-osuusjärjestelmä
Yleistä
Arvo-osuusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jossa fyysiset arvopaperitodisteet, kuten osakekirjat, on korvattu arvoosuuksilla, jotka on kirjattu arvo-osuustileille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Euroclear Finland, joka tarjoaa arvopapereiden selvitys- ja rekisteröintipalveluja Suomen kansallisena arvopaperikeskuksena sekä selvitysyhteisönä. Euroclear Finland
pitää keskitettyä arvo-osuusrekisteriä sekä oman pääoman että vieraan pääoman ehtoisista arvopapereista. Euroclear Finlandin
osoite on Urho Kekkosen katu 5C, 00100 Helsinki. Arvo-osuusjärjestelmään liittyminen on pakollista niille yhtiöille, joiden
osakkeet on otettu kaupan käynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena First Northilla.
Yhtiön osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 28.4.2014.
Euroclear Finland pitää yhtiökohtaisia osakasluetteloita arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajista
sekä tarjoaa arvo-osuustilipalveluita osakkeenomistajille, jotka eivät halua käyttää tilinhoitajien tarjoamia kaupallisia palveluita. Euroclear Finlandille arvo-osuusjärjestelmän ylläpitämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaavat arvo-osuusjärjestelmään
liittyneet liikkeeseenlaskijat ja tilinhoitajat. Tilinhoitajina toimii muun muassa luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä sekä
muita yhteisöjä, joille Euroclear Finland on antanut valtuudet toimia tilinhoitajina, ja niillä on oikeus tehdä kirjauksia arvoosuusrekisteriin ja hallinnoida arvo-osuustilejä.
Rekisteröintimenettely
Kaikkien arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden osakkeenomistajien on avattava arvo-osuustili Euroclear Finlandissa
tai jollakin tilinhoitajalla taikka hallintarekisteröitävä osakkeensa tilikirjausten toteuttamiseksi. Suomalaisella osakkeenomistajalla ei ole oikeutta säilyttää osakkeitaan hallintarekisteröidyllä tilillä. Kaikki arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen arvopapereiden siirrot toteutetaan tilisiirtoina tietojärjestelmässä. Tilinhoitaja vahvistaa kirjaukset toimittamalla tilinhaltijalle tiliilmoituksen kalkista arvo-osuustileille tehdyistä kirjauksista. Arvo-osuustilien haltijat saavat myös vuosi-ilmoituksen omistuksistaan kalenterivuoden päättyessä.
Arvo-osuustilille on merkittävä laissa ja Euroclear Finlandin säännöissä määriteltyjä tietoja tilinhaltijasta sekä muista tilille
kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvien oikeuksien haltijoista, sekä tilinhoitajasta, jonka hoidossa arvo-osuustili on. Vaadittavat tiedot sisältävät tilille kirjattujen arvo-osuuksien lajin ja määrän sekä tiliin ja sille kirjattuihin arvo-osuuksiin kohdistuvat
oikeudet ja rajoitukset. Mahdollisesta hallintarekisteröinnistä tehdään kirjattaessa merkintä. Euroclear Finland ja tilinhoitajat
ovat velvollisia pitämään saamansa tiedot luottamuksellisina. Euroclear Finlandin ja Yhtiön on kuitenkin pidettävä yleisön
saatavilla eräät Euroclear Finlandin ylläpitämään osakasluetteloon liittyvät tiedot (esimerkiksi kunkin osakkaan nimi ja osoite)
hallintarekisteröintitilanteita lukuun ottamatta. Finanssivalvonnalla on myös pyynnöstä oikeus saada tiettyjä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistukseen liittyviä tietoja. Yhtiöllä on samat oikeudet suhteessa osakkeisiin ja arvopapereihin, jotka oikeuttavat niiden haltijan Yhtiön liikkeeseen laskemiin osakkeisiin. Arvopaperimarkkinalain mukaan arvo-osuusjärjestelmään
kuuluvalla yhtiöllä on oikeus saada yhtiön osakkaita koskevat tiedot myös hallintarekisteröinnin hoitajalta ja arvopaperitileistä
annetussa laissa (750/2012) tarkoitetulta säilyttäjältä.
Kukin tilinhoitaja on ankarassa vastuussa arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/1991) tarkemmin määritellyistä virheellisyyksistä ja puutteellisuuksista kirjaustoiminnassa sekä mahdollisesta salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Mikäli tilinhaltijalle tai muulle taholle on aiheutunut vahinkoa virheellisestä kirjauksesta taikka muusta virheellisyydestä tai puutteellisuudesta kirjaustoiminnassa eikä asianomainen tilinhoitaja ole suorittanut tästä korvausta johtuen maksukyvyttömyydestä, joka ei
ole tilapäistä, vahingonkärsijä on oikeutettu samaan korvauksen Euroclear Finlandin lakisääteisestä kirjausrahastosta. Kirjausrahaston pääoman on oltava vähintään 0,0048 prosenttia arvo-osuusjärjestelmässä viiden viimeksi kuluneen kalenterivuoden
vuoden aikana säilytettävinä olleiden arvo-osuuksien yhteenlasketun käyvän arvon keskiarvosta, mutta kuitenkin vähintään 20
miljoonaa euroa. Samalle vahingonkärsijälle maksetaan kirjausrahaston varoista korvauksena vahingonkärsijän samalta tilinhoitajayhteisöltä olevan korvaussaatavan määrä, mutta kuitenkin enintään 25.000 euroa. Kirjausrahaston korvausvelvollisuus
on rajoitettu samaan vahinkotapaukseen liittyvissä vahingoissa 10 miljoonaan euroon.
Arvopapereiden säilyttäminen ja hallintarekisteröinti
Muu kuin suomalainen osakkeenomistaja voi valtuuttaa tilinhoitajan (tai Euroclear Finlandin hyväksymän suomalaisen tai
ulkomaisen yhteisön) toimimaan osakkeenomistajan puolesta hallintarekisteröinnin hoitajana. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja ei voi käyttää muita omistajalle liikkeeseenlaskijaa kohtaan arvo-osuuden omistajana kuuluvia oikeuksia kuin
oikeutta nostaa varoja, muuntaa tai vaihtaa arvo-osuus ja osallistua osake- tai muuhun arvo-osuusantiin. Hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä
rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Hallintarekisteröinnin hoitaja on pyydettäessä velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle
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sekä asianomaiselle yhtiölle todellisen osakkeenomistajan henkilöllisyyden, mikäli se on tiedossa, sekä tämän omistamien
osakkeiden määrän. Mikäli todellisen osakkeenomistajan nimi ei ole tiedossa, on hallintarekisteröinnin hoitajan ilmoitettava
vastaavat tiedot todellisen osakkeenomistajan edustajana toimivasta tahosta ja toimitettava kirjallinen vakuutus siitä, ettei
todellinen osakkeenomistaja ole suomalainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Euroclear Bank, S.A./N.V.:n ja Clearstreamilla on säilytys arvo-osuusjärjestelmässä, ja ulkomaiset osakkeenomistajat voivat
siten säilyttää First Northissa kaupankäynnin kohteena olevia osakkeitaan Euroclear Bank, S.A./N.V.:n tai Clearstreamin
kautta. Osakkeenomistajan, joka haluaa pitää osakkeita omissa nimissään arvo-osuusjärjestelmässä, mutta jolla ei ole arvoosuustiliä Suomessa, tulee avata arvo-osuustili jonkin tilinhoitajan kautta sekä euromääräinen pankkitili pankissa.
Sijoittajien korvausjärjestelmä
Sijoittajien rahavarojen ja rahoitusvälineiden turvaamiseksi sijoituspalveluyritysten ja sijoituspalvelua tarjoavien luottolaitosten on kuuluttava sijoittajien korvausrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestämistä ja
jolla ei ole hallussaan tai hallinnoitavana asiakasvaroja.
Korvausrahaston suojan piirissä ovat ainoastaan ei-ammattimaiset asiakkaat. Ammattimaisen asiakkaan määritelmään kuuluvat yritykset ja julkisyhteisöt, joita voidaan pitää arvopaperimarkkinat ja niiden riskit tuntevina tahoina. Myös sijoittaja voi
kirjallisesti ilmoittautua arvopaperimarkkinoihin liittyvän ammattitaitonsa ja kokemuksensa johdosta ammattimaiseksi asiakkaaksi. Yleensä luonnollisia henkilöitä on kuitenkin pidettävä ei-ammattimaisina asiakkaina. Korvausrahasto turvaa sijoittajan
selvien ja riidattomien saatavien maksun, jos korvausrahastoon kuuluva sijoituspalvelun tarjoaja ei pysty maksamaan sijoittajan saamisia sopimuksen mukaisesti tilanteessa, jossa saamisen suorittamatta jääminen on johtunut sijoituspalvelun tarjoajan
asettamisesta konkurssiin tai yrityssaneerausmenettelyyn taikka sijoituspalvelun tarjoajan muusta kuin tilapäisestä maksukyvyttömyydestä. Samalle sijoittajalle maksettavan korvauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa sijoittajan samalta sijoituspalvelun tarjaojalta olevan saamisen määrästä, kuitenkin enintään 20.000 euroa. Korvausrahasto ei kuitenkaan korvaa esimerkiksi kurssimuutoksista tai virheellisiksi osoittautuneista sijoituspäätöksistä johtuvia tappioita, vaan sijoittaja vastaa aina omien sijoituspäätöstensä seurauksista.
Mikäli talletuspankki tulee maksukyvyttömäksi, sen asiakkaille korvataan pankkitilillä olevat tai tilille maksujenvälityksessä
tulevat tallettajan saatavat pääsääntöisesti talletussuojarahastosta 100.000 euroon asti. Näin ollen sijoittajien varoja suojataan
osittain joko talletussuojarahastolla tai sijoittajien korvausrahastolla. Samat varat eivät ole korvattavissa kummastakin rahastosta yhtä aikaa.
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VEROTUS
Alla esitetty yhteenveto perustuu tämän Esitteen päivämääränä Suomessa voimassa olevaan verolainsäädäntöön. Muutokset
verolainsäädännössä saattavat vaikuttaa verotukseen myös takautuvasti. Alla esitetty yhteenveto on yleisluontoinen, se ei ole
tyhjentävä eikä siinä ole huomioitu eikä selvitetä muiden maiden kuin Suomen verolainsäädäntöä. Alla esitetty soveltuu Suomessa yleisesti verovelvollisiin luonnollisiin henkilöihin ja osakeyhtiöihin, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Sijoittamista
harkitsevien tulisi kääntyä veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista
koskien Antiosakkeita ja Antiosakkeiden hankintaa, omistamista ja luovuttamista. Sijoittamista harkitsevien tulisi kääntyä
veroasiantuntijan puoleen saadakseen tietoja osakkeiden hankintaa, omistamista ja luovuttamista koskevista Suomen tai muiden maiden veroseuraamuksista. Seuraavassa ei käsitellä sellaisia osakkeiden omistajien tai haltijoiden erityisiä veroseuraamuksia, jotka liittyvät muun muassa erilaisiin yhtiöiden uudelleenjärjestelyihin, ulkomaisiin väliyhteisöihin, liiketoimintaa
harjoittamattomiin yhteisöihin, tuloverovapaisiin yhteisöihin taikka avoimiin yhtiöihin tai kommandiittiyhtiöihin. Seuraavassa
ei myöskään käsitellä Suomen perintö- tai lahjaveroseuraamuksia.
Yleistä
Suomessa yleisesti verovelvollisia ja rajoitetusti verovelvollisia kohdellaan verotuksessa eri tavoin. Yleisesti verovelvolliset
ovat Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Rajoitetusti verovelvollisia verotetaan vain Suomesta saadusta
tulosta. Lisäksi rajoitetusti verovelvollisen Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta saamaa tuloa verotetaan Suomessa.
Suomea sitovat verosopimukset voivat rajoittaa Suomen sisäisen verolainsäädännön soveltamista ja estää rajoitetusti verovelvollisen Suomesta saaman tulon verottamisen Suomessa.
Luonnollisen henkilön katsotaan yleensä olevan Suomessa yleisesti verovelvollinen silloin, kun hän jatkuvasti oleskelee Suomessa yli kuuden kuukauden ajan tai hänellä on Suomessa varsinainen asunto ja koti. Ulkomaille muuttanutta Suomen kansalaista pidetään kuitenkin Suomessa yleisesti verovelvollisena kunnes kolme vuotta on kulunut sen vuoden päättymisestä,
jonka aikana hän on lähtenyt maasta, jollei hän näytä, että hänellä ei ole verovuonna ollut olennaisia siteitä Suomeen. Ansiotuloa, palkkatulo mukaan lukien, verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatuloa suhteellisen verokannan mukaan, joka tällä hetkellä on 30 prosenttia. Kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40.000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 32 prosenttia. Suomen lain mukaisesti perustetut yhtiöt ovat Suomessa yleisesti verovelvollisia ja siten Suomessa verovelvollisia maailmanlaajuisista tuloistaan. Yhteisöverokanta on tällä hetkellä 20,0 prosenttia.
Seuraavassa on yhteenveto tietyistä osakkeiden hankintaan, omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä veroseuraamuksista
Suomessa yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille osakkeenomistajille.
Osinkojen verotus
Osinkotulojen verokohtelun määrää se, onko osinkoa jakava yhtiö julkisesti noteerattu vai ei. Julkisesti noteeratulla yhtiöllä
tarkoitetaan tuloverolain 33a §:n 2 momentin mukaan yhtiötä, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena:
•
•
•

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markkinalla,
muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla Euroopan talousalueen ulkopuolella tai
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, edellyttäen että osake on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai sen suostumuksella.

First North on edellä tarkoitettu monenkeskinen kaupankäyntipaikka, joten Yhtiön osinkotulojen verotukseen soveltuu säännökset julkisesti noteeratun yhtiön jakamista osingoista.
Luonnolliset henkilöt
Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuulumattomien osakkeiden osalta luonnollisen henkilön
julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa, jota verotetaan 30 prosentin
verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40.000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 32 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa. Osakkeenomistajan elinkeinotoimintaan kuuluvien
osakkeiden osalta luonnollisen henkilön julkisesti noteeratusta yhtiöstä saamista osingoista 85 prosenttia on veronalaista elinkeinotuloa, joka jaetaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40.000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä
määrästä 32 prosenttia), ja loput 15 prosenttia on verovapaata tuloa.
Osinkoa jakavan julkisesti noteeratun yhtiön on toimitettava ennakonpidätys yleisesti verovelvollisille luonnollisille henkilöille maksettavista osingoista. Tällä hetkellä ennakonpidätyksen suuruus on 25,5 prosenttia maksettavasta osingosta. Osinkoa
jakavan yhtiön toimittama ennakonpidätys hyvitetään luonnollisen henkilön saaman osinkotulon lopullisessa verotuksessa.
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Suomalaisen yhtiön rajoitetusti verovelvolliselle luonnolliselle henkilölle maksamasta osingosta peritään lähdevero. Osinkoa
jakava yhtiö on velvollinen pidättämään lähdeveron lopullisena verona osingon maksamisen yhteydessä. Lähdeveron määrä
on tällä hetkellä 30 prosenttia, ellei sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetusta osingosta peritään verosopimuksen mukainen lähdevero edellyttäen, että osingon saaja asuu verosopimusvaltiossa,
kuitenkin niin, että perittävä vero on vähintään 15 prosenttia. Tällainen menettely edellyttää, että ulkomainen omaisuudenhoitaja on merkitty verohallinnon pitämään rekisteriin ja että hänen kotipaikkansa on valtiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva verosopimus. Lisäksi edellytetään, että ulkomaisella omaisuudenhoitajalla on
suomalaisen tilinhoitajayhteisön kanssa osakkeiden säilyttämistä koskeva sopimus, jossa ulkomainen taho sitoutuu ilmoittamaan asuinvaltiotiedon ja lisäksi Suomen verohallinnon pyynnöstä toimittamaan tulonsaajaa koskevat yksilöintitiedot ja asumistodistuksen.
Vaihtoehtoisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa asuvan rajoitetusti verovelvollisen verotukseen voidaan asianosaisen henkilön vaatimuksesta tietyin edellytyksin soveltaa verotusmenettelylain säännöksiä.
Suomalaiset osakeyhtiöt
Julkisesti noteeratun yhtiön jakamien osinkojen verotus riippuu muun muassa siitä, onko suomalainen osinkoa saava yhtiö
julkisesti noteerattu yhtiö vai muu yhtiö. Osingot, joita julkisesti noteerattu yhtiö saa toiselta julkisesti noteeratulta yhtiöltä
ovat lähtökohtaisesti verovapaata tuloa. Jos osakkeet kuitenkin kuuluvat osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen, niistä saatavista osingoista on verotettavaa tuloa 75 prosenttia loppuosan ollessa verovapaata tuloa. Tällaista sijoitusomaisuutta voi olla
ainoastaan raha-, vakuutus ja eläkelaitoksilla.
Osingot, joita suomalainen listaamaton yhtiö (yksityinen osakeyhtiö) saa julkisesti noteeratulta yhtiöltä ovat lähtökohtaisesti
kokonaan verotettavaa tuloa. Jos kuitenkin listaamaton yhtiö omistaa välittömästi vähintään kymmenen prosenttia osinkoa
jakavan julkisesti noteeratun yhtiön osakepääomasta, on tällaisille osakkeille saatava osinko verovapaata edellyttäen, että
osakkeet eivät kuulu osakkeenomistajan sijoitusomaisuuteen.
Ulkomaiset osakeyhtiöt
Suomen verolainsäädännön mukaan lähdeveroa ei peritä osingoista, jotka maksetaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvalle
ja kotivaltiossaan tuloverovelvolliselle emo ja tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklan mukaiselle ulkomaiselle yhtiölle,
joka välittömästi omistaa vähintään kymmenen prosenttia osinkoa jakavan suomalaisen yhtiön pääomasta.
Tietyille Euroopan talousalueella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetut osingot ovat joko täysin verovapaita tai niihin
sovelletaan alennettua lähdeveroprosenttia riippuen siitä, miten osinkoa verotettaisiin jos se maksettaisiin vastaavalle suomalaiselle yhteisölle. Euroopan talousalueen ulkopuolella asuville ulkomaisille yhteisöille maksetusta osingosta pidätetään 20,0
prosentin lähdevero, ellei sovellettavassa verosopimuksessa toisin määrätä.
Luovutusvoitot ja -tappiot
Luonnolliset henkilöt
Osakkeiden myynnistä (ellei luovutus liity elinkeinotoiminnan harjoittamiseen) syntynyt luovutusvoitto verotetaan Suomessa
yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön pääomatulona ja vastaavasti syntynyt luovutustappio vähennetään luovutusvoitosta.
Luovutusvoittoja verotetaan tällä hetkellä pääomatulona 30 prosentin (32 prosentin siltä osin kuin pääomatulojen yhteismäärä
ylittää 40.000 euroa) verokannan mukaan. Myyjän elinkeinotoimintaan (elinkeinotulolähteeseen) kuuluvien osakkeiden
myynnistä saatu voitto katsotaan myyjän elinkeinotuloksi, joka jaetaan tuloverolain mukaan verotettavaksi ansiotulona progressiivisen veroasteikon mukaan ja pääomatulona 30 prosentin verokannan mukaan (kuitenkin jos pääomatulojen yhteismäärä
ylittää 40.000 euroa kalenterivuoden aikana, on vero ylimenevästä määrästä 32 prosenttia). Luonnollisten henkilöiden elinkeinotoimintaan kuulumattomien arvopapereiden myynnistä aiheutuvat luovutustappiot voidaan vähentää luovutusvoitoista samana ja viitenä luovutusta seuraavana kalenterivuotena. Koska luovutustappiot eivät ole vähennyskelpoisia muista pääomatuloista kuin luovutusvoitoista, niitä ei huomioida vahvistettaessa pääomatulolajin alijäämää verovuodelle. Tällaiset luovutustappiot eivät myöskään lisää alijäämähyvitystä, joka voidaan vähentää alijäämähyvityksen piiriin kuuluvan veron määrästä.
Myyjän elinkeinotoimintaan kuuluvien osakkeiden osalta tappioiden vähentäminen tapahtuu kuten jäljempänä kohdassa ” –
Suomalaiset osakeyhtiöt”.
Edellä esitetystä huolimatta yleisesti verovelvollisen luonnollisen henkilön osakkeista saama luovutusvoitto ei kuitenkaan ole
verotettavaa tuloa, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään tuhat euroa (lukuun ottamatta omaisuutta, jonka luovutus on Suomen verolainsäädännön nojalla verovapaata). Vastaavasti luovutustappio ei
ole vähennyskelpoinen, jos kalenterivuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1.000 euroa
ja kaiken kalenterivuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1.000 euroa.

94

Luovutusvoitto ja -tappio lasketaan vähentämällä myyntihinnasta alkuperäinen hankintameno ja myynnistä aiheutuneet kulut.
Vaihtoehtoisesti luonnolliset henkilöt voivat todellisen hankintamenon sijasta käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa,
jonka suuruus on 20 prosenttia myyntihinnasta tai, jos osakkeet on omistettu vähintään kymmenen vuotta, 40 prosenttia myyntihinnasta. Mikäli hankintameno-olettamaa käytetään todellisen hankintamenon sijasta, voiton hankkimisesta aiheutuneiden
kustannusten katsotaan sisältyvän hankintameno-olettamaan, eikä niitä voida enää vähentää erikseen myyntihinnasta.
Suomalaiset osakeyhtiöt
Seuraavassa esitetty koskee vain sellaisia suomalaisia osakeyhtiöitä, joita verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain nojalla. Osakkeista saatava luovutusvoitto on pääsääntöisesti osakeyhtiön verotettavaa tuloa.
Osakkeet voivat olla osakeyhtiön käyttö-, vaihto-, sijoitus- tai rahoitusomaisuutta. Osakkeiden luovutusten ja arvonalentumisten verotuskohtelu vaihtelee osakkeiden omaisuuslajista riippuen. Osakkeet voivat olla myös osakeyhtiön muun toiminnan
tulolähteen omaisuutta. Tuloverolain säännöksiä sovelletaan luovutusvoittoihin, jotka kertyvät muun toiminnan tulolähteeseen
kuuluvan omaisuuden luovutuksesta.
Osakkeiden myyntihinta lasketaan pääsääntöisesti osaksi suomalaisen yhtiön liiketoiminnan tuloa. Vastaavasti osakkeiden
hankintameno on vähennyskelpoinen meno kyseisen yhtiön verotuksessa osakkeiden tai merkintäoikeuksien luovutuksen
yhteydessä. Tiettyjen tiukasti määriteltyjen edellytysten täytyttyä suomalaisen osakeyhtiön saamat käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutusvoitot ovat kuitenkin verovapaita.
Niin sanottua osakkuusvähennystä koskevien säännösten mukaan muun kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön
saama luovutusvoitto elinkeinotoiminnan käyttöomaisuusosakkeista ei pääsääntöisesti ole verotettavaa tuloa eikä luovutuksessa syntynyt tappio ole vastaavissa oloissa vähennyskelpoinen, jos muun muassa (i) verovelvollinen on omistanut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta vähintään 10 prosentin osuuden
luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin, (ii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, ja (iii) luovutuksen kohteena oleva yhtiö on yleisesti verovelvollinen Suomessa tai
yhtiö, jota tarkoitetaan emo-tytäryhtiödirektiivin (2011/96/EU, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä
2013/13/EU) 2 artiklassa, tai yhtiö, jonka kotipaikka on sellaisessa valtiossa, jonka kanssa Suomi on solminut osinkoon soveltuvan kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan verosopimuksen.
Jos myyvän yhtiön käyttöomaisuuteen kuuluvien (muiden kuin niin sanotun osakkuusvähennyksen alaisten) osakkeiden luovutuksesta syntyy verotuksessa vähennyskelpoinen luovutustappio, tällainen tappio voidaan vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta saaduista luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena. Muiden kuin käyttöomaisuusosakkeiden luovutuksesta syntynyt vähennyskelpoinen luovutustappio voidaan vähentää verotettavasta tulosta verovuonna sekä kymmenenä sitä seuraavana vuonna yleisten tappiontasausta koskevien säännösten mukaisesti.
Rajoitetusti verovelvolliset
Rajoitetusti verovelvolliset eivät pääsääntöisesti ole Suomessa verovelvollisia suomalaisen yhtiön osakkeiden myynnistä
saamastaan luovutusvoitosta, paitsi jos rajoitetusti verovelvollisella katsotaan olevan tuloverolaissa tarkoitettu kiinteä toimipaikka Suomessa ja osakkeet katsotaan kyseisen kiinteän toimipaikan omaisuudeksi.
Varainsiirtovero
Uusien osakkeiden liikkeeseen laskemisen yhteydessä ei makseta varainsiirtoveroa.
Varainsiirtoveroa ei ole suoritettava luovutettaessa kiinteää rahavastiketta vastaan arvopapereita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi yleisölle avoimessa säännöllisesti toimivassa kaupankäynnissä. Varainsiirtoverolain 15 a §:n mukaan tällaisina
pidetään arvopapereita, jotka ovat kaupankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa (748/2012)
tarkoitetulla säännellyllä markkinalla, muulla säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa olevalla markkinalla sellaisessa Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa, joka on hyväksynyt veroasioissa annettavaa keskinäistä virka-apua koskevan
yleissopimuksen tai kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä edellyttäen, että yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhtiön hakemuksesta tai
sen suostumuksella ja että arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa (749/2012)
tarkoitettuun arvo-osuusjärjestelmään tai sitä vastaavaan ulkomaiseen rekisterijärjestelmään.
Verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksessa on välittäjänä tai osapuolena sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu
sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspalveluyritys tai muu sanotussa laissa tarkoitettu sijoituspalvelun tarjoaja tai että
luovutuksensaaja on hyväksytty kaupankäyntiosapuoleksi sillä markkinalla, jolla luovutus tapahtuu. Jos välittäjä tai kaupan
toinen osapuoli ei ole suomalainen sijoituspalveluyritys tai luottolaitos taikka ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen tai luotto-
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laitoksen Suomessa sijaitseva sivuliike tai -konttori, verovapauden edellytyksenä on, että luovutuksensaaja antaa luovutuksesta ilmoituksen Suomen veroviranomaisille kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta tai että välittäjä antaa luovutuksesta
verohallinnolle verotusmenettelystä annetun lain mukaisen vuosi-ilmoituksen. Verovapaus ei koske tiettyjä luovutuksia, kuten
pääomasijoituksena tai varojen jakona tapahtuvaa luovutusta tai luovutusta, joka tapahtuu osakeyhtiölaissa tarkoitetun vähemmistöosakkaan lunastusvelvollisuuden täyttämiseksi.
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KOLMANSIEN ANTAMAT TIEDOT, ASIANTUNTIJALAUSUNNOT
Asiantuntijoiden tähän Esitteeseen antamat lausunnot
Kohdassa”Esitteeseen viittaamalla sisällytetty aineisto” olevien tilintarkastuskertomusten (tilikausia 2013 ja 2012 koskevat
tilintarkastuskertomukset on sisällytetty viittaamalla) lisäksi tässä Esitteessä ei ole muita asiantuntijoiden laatimia lausuntoja.
Kolmansilta peräisin olevat tiedot
Esitteessä ei ole käytetty Esitteen laatimista varten tuotettuja kolmansien tahojen antamia tietoja.
ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETTY AINEISTO
Seuraavat asiakirjat on sisällytetty viittaamalla tähän Esitteeseen Euroopan komission asetuksen (EU) N:o 809/2004 (muutoksineen) mukaisesti ja ne muodostavat osan Yhtiön taloudellisista tiedoista. Viittaamalla liitetyt asiakirjat ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.cleantechinvest.com/sijoittajille/listautumisanti ja Yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta
osoitteesta Malminrinne 1 B (5. krs), 00180 Helsinki arkipäivinä normaalin työajan puitteissa.
Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta; ja
Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.
NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT
Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä tämän Esitteen voimassaoloaikana arkisin normaalin työajan puitteissa
Yhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Malminrinne 1 B (5. krs), 00180 Helsinki:
Esitteen kohdassa ”Luettelo Esitteeseen viittaamalla sisällytetystä aineistosta” eritelty Esitteeseen viittaamalla liitetty aineisto;
Yhtiön kaupparekisteriote, sellaisena kuin se on voimassa tämän Esitteen päivämääränä:
Yhtiön yhtiöjärjestys, sellaisena kuin se on voimassa tämän Esitteen päivämääränä;
Esite; ja
Finanssivalvonnan päätökset Esitettä koskien.
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LIITE A

CLEANTECH INVEST OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Cleantech Invest Oyj, ruotsiksi Cleantech Invest Abp ja englanniksi Cleantech Invest Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on harjoittaa puhtaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen liittyvien palvelujen ja
sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.
3 § Osakkeet
Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.
Yhtiössä voi olla K-osakkeita, A-osakkeita ja B-osakkeita. Jokainen K-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. B-osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä B-osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin eikä oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa. B-osakkeiden omistajilla on kuitenkin
oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen tai hallituksen tekemistä
päätöksistä, joilla on vaikutusta osakkeiden varallisuuspitoisiin oikeuksiin. Muilta osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset.
Osake, joka kuuluu K-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa A-sarjan osakkeeksi.
Osake, joka kuuluu A-sarjaan, voidaan sen omistajan hallitukselle osoittamalla pyynnöllä muuttaa B-sarjan osakkeeksi.
Osake, joka kuuluu B-sarjaan, voidaan yhtiön hallituksen päätöksellä muuntaa A-sarjan osakkeeksi. Muuttamiset tapahtuvat muuntosuhteella 1:1.
4 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä, hallitukseen on valittava myös yksi varajäsen.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
5 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa paitsi hallitus myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä
yhdessä. Hallitus voi antaa edustusoikeuden myös hallituksen jäsenelle tai muulle henkilölle.
6 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa
yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa
mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.
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