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Vahva vuosi uusien kumppanuuksien ja pelijulkaisujen 
johdosta  
Näkyvyys pelinkehityshankkeisiin erittäin hyvä  

LOKA-JOULUKUUN 2021 PÄÄKOHDAT  
 Liikevaihto oli 19 796 (14 201) tuhatta euroa ja kasvoi+39,4 % vertailukaudesta. 

 Liikevoitto oli (EBIT) 11 262 (6 640) tuhatta euroa, 56,9 % (46,8 %) liikevaihdosta. 

 Alan Wake Remastered julkaistiin. 
 CrossfireHD, joka sisältää Remedyn kehittämän yksinpelattavan tarinamoodin, julkaistiin Kiinassa.  

 Remedy julkisti kehittävänsä Alan Wake 2 -peliä. Epic Games Publishing julkaisee pelin vuonna 2023. 

 Remedy allekirjoitti maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin kanssa 

Vanguard-koodinimeä kantavasta yhteistyömoninpelistä. 

TAMMI–JOULUKUUN 2021 PÄÄKOHDAT  
 Liikevaihto oli 44 726 (41 086) tuhatta euroa ja kasvoi+8,9 % vuositasolla. 
 Liikevoitto oli (EBIT) 14 708 (13 245) tuhatta euroa, 32,9 % (32,2 %) liikevaihdosta. 

 Helmikuussa Remedy keräsi 41 500 tuhatta euroa nopeutetulla tarjousmenettelyllä toteutetulla 

suunnatulla uusien osakkeiden annilla rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia 

sijoittajia. 

 Helmikuussa Control Ultimate Edition julkaistiin PlayStation 5 ja Xbox Series X|S -konsoleille. 

 Kesäkuussa Remedy allekirjoitti yhteisjulkaisu- ja kehityssopimuksen 505 Gamesin kanssa palkitun 

Controlin moninpeli-spinoffista. Samalla sovittiin yhteistyön ehdoista tulevaa isompaa Control -peliä 

(koodinimi Heron)  koskien. 

 Lokakuussa Alan Wake Remastered julkaistiin. 

 Marraskuussa CrossfireHD, joka sisältää Remedyn kehittämän yksinpelattavan tarinamoodin, 

julkaistiin Kiinassa.  

 Joulukuussa Remedy julkisti kehittävänsä Alan Wake 2 -peliä. Epic Games Publishing julkaisee pelin 

vuonna 2023. 
 Joulukuussa Remedy allekirjoitti maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin 

kanssa Vanguard-koodinimeä kantavasta yhteistyömoninpelistä 

 Remedy vahvisti läsnäoloaan Tukholmassa ja kertoi suunnitelmastaan avata studio kaupunkiin 

vuonna 2022.  

 Hallitus ehdottaa vuodelta 2021 osingonjakoa 0,17 (0,15) euroa kutakin osaketta kohti. 

 

 

 



 

KESKEISET TUNNUSLUVUT 

 
1 000 € FAS, tilintarkastettu 10–12/2021 10–12/2020 7–12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1–12/2020 

Liikevaihto 19 796 14 201 27 193 24 115 44 726 41 086 

Liikevaihdon kasvu, % 39,4 % 4,1 % 12,8 % 35,1 % 8,9 % 29,8 % 

Käyttökate (EBITDA) 11 589 6 958 12 186 10 653 15 913 14 313 

Liikevoitto (EBIT) 11 262 6 640 11 552 10 084 14 708 13 245 

Liikevoitto liikevaihdosta, % 56,9 % 46,8 % 42,5 % 41,8 % 32,9 % 32,2 % 

Katsauskauden tulos 8 989 5 210 9 130 7 837 10 777 10 337 

Katsauskauden tulos 

liikevaihdosta, % 

45,4 % 36,7 % 33,6 % 32,5 % 24,1 % 25,2 % 

Taseen loppusumma 99 901 48 355 99 901 48 355 99 901 48 355 

Liiketoiminnan kassavirta -2 394 3 004 2 157 10 643 5 182 11 806 

Nettokassa 48 629 20 016 48 629 20 016 48 629 20 016 
Kassa 51 384 23 690 51 384 23 690 51 384 23 690 

Nettovelkaantumisaste, % -55,7 % -56,6 % -55,7 % -56.6 % -55,7 % -56,6 % 

Omavaraisuusaste, % 87,4 % 73,2 % 87,4 % 73,2 % 87,4 % 73,2 % 

Investoinnit 2 296 2 346 5 018 3 712 9 602 6 346 

Henkilöstön lukumäärä 
keskimäärin kauden aikana  

282 271 284 268 280 265 

Henkilöstön lukumäärä 

kauden lopussa 

294 275 294 275 294 275 

Osakekohtainen tulos, €  0,676 0,432 0,687 0,649 0,810 0,856 

Osakekohtainen tulos, € 
(huomioiden laimentuminen) 

0,630 0,402 0,640 0,604 0,756 0,797 

Osakkeiden lukumäärä 

kauden lopussa 

13 298 450 12 072 150 13 298 450 12 072 150 13 298 450 12 072 150 

  
* Kausien 10-12/21, 10-12/20, 7-12/21 ja 7-12/20 luvut ovat tilintarkastamattomat. 

Tunnuslukujen laskentakaavat 
Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto (EBIT) + poistot ja arvonalentumiset 
Nettokassa = Rahat ja pankkisaamiset + likvidit sijoitukset - korollinen vieras pääoma 

Nettovelkaantumisaste = (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset - likvidit sijoitukset) / oma pääoma 

Omavaraisuusaste = Oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) 

TOIMITUSJOHTAJA TERO VIRTALAN KOMMENTIT 

Vuosi 2021 oli vahva vuosi Remedylle. Taloudellisessa mielessä vuosi oli erinomainen ja onnistuimme 
menestyksekkäästi viemään eteenpäin useita kehityshankkeita, jotka tukevat kunnianhimoisia pitkän aikavälin 
kasvusuunnitelmiamme. Osa näistä hankkeista toteutui neljännen vuosineljänneksen aikana, joka oli 
operationaalisesti erittäin toiminnantäyteinen.   

Taloudellisesti neljäs vuosineljännes oli vuoden 2021 huipentuma. Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani 
merkittävästi vertailukauteen verrattuna, minkä keskeisenä ajurina toimi partnereilta saamiemme 
kehitysmaksujen kasvu.  Pelirojaltit laskivat vertailukauteen nähden. Vertailukaudella Control –pelillä oli 



 

poikkeuksellisen paljon B2B sopimuksia ja 2021 neljännen vuosineljänneksen pelijulkaisumme eivät ehtineet 
vielä vaikuttaa pelirojalteihin tarkastelujaksolla.   

Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme viime vuosien aikana on ollut kehittää organisaatiotamme ja osaamistamme 
siten, että pystymme yhä ennustettavammin kehittämään samanaikaisesti useaa korkealaatuista peliä sekä 
julkaisemaan pelejä menestyksekkäästi partnereidemme kanssa tasaisemmin väliajoin. Vuoden 2021 viimeinen 
neljännes oli vahva osoitus tästä kyvykkyydestä.  

Marraskuussa Smilegaten Crossfire HD, jossa on mukana Remedyn kehittämä yksinpelattava tarinamoodi, 
julkaistiin Kiinassa. Yksinpelimoodi on osa laajempaa palvelumallista Crossfire pelikokemusta, joten vielä on 
liian aikaista arvioida pelin menestystä. Pelin alustava vastaanotto on ollut positiivinen pelaajien keskuudessa. 
Smilegate vahvisti The Game Awards (TGA) -gaalassa CrossfireX:n julkaisuajankohdaksi 10. helmikuuta 2022. 
Remedyn näihin peleihin omistautunut tiimi keskittyy pelien julkaisujen tukemiseen.   

Alan Wake Remastered julkaistiin neljännen vuosineljänneksen alussa ja peli saikin hyvän vastaanoton faneilta 
ja kriitikoilta. Joulukuussa 2021 pidetyssä The Game Awards -gaalassa julkistimme yhdessä Epic Games 
Publishingin kanssa Alan Wake 2 -pelin julkaisun tapahtuvan vuoden 2023 aikana. TGAsta on tullut pelialan 
suurin tapahtuma katsojaluvuilla mitattuna ja Alan Wake 2 oli yksi tämän vuoden tapahtuman eniten 
seuratuimmista peleistä erittäin positiivisella sentimentillä. Alan Wake 2 on täydessä tuotantovaiheessa.  

Kahden Control -peliperhettä laajentavan pelin kehitys sujuu hyvin. Koodinimi Condor, joka on yhteistyössä 
pelattava moninpeli, on proof-of-concept –vaiheessa. Isomman budjetin Control –peli (koodinimi Heron) eteni 
neljännen vuosineljänneksen aikana concept –vaiheeseen 

Päätimme vuoden 2021 allekirjoittamalla maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen Tencentin 
kanssa yhteistyömoninpelistä koodinimeltään Vanguard. Tämän kumppanuuden muodostaminen on tärkeä 
seuraava askel Remedylle kohti pelijulkaisijan roolia valikoitujen tulevien pelien kohdalla. Se vie meitä myös 
askeleen lähemmäs tavoitettamme luoda pidempikestoisia pelejä faneillemme ympäri maailmaa. Vanguard -
pelin kehitys proof-of-concept –vaiheessa jatkuu ja tiimin kokoa kasvatetaan asteittain.  

Kaiken kaikkiaan otimme vuoden 2021 aikana merkittäviä askeleita eteenpäin pidemmän aikavälin 
kasvutavoitteitamme kohti. Meillä on nyt kolme omistamaamme pelibrändiä, jotka laajentuvat uusiin peleihin 
maailman luokan partnereiden kanssa. Tavoitteemme luoda pidempikestoisia pelejä, tarinavetoisten 
yksinpelien lisäksi, on toteutumassa kahdella palvelumallisella moninpelillä: koodinimiltään Condor ja 
Vanguard.  Uudet sopimukset, jotka 2021 julkistimme näistä kahdesta pelistä yhdessä 505 Gamesin ja Tencentin 
kanssa, ovat konkreettisia askeleita kohti roolia pelijulkaisijana ja luovat meille vahvempaa asemaa 
arvoketjussa.   

Vuoden 2021 aikana panostimme oman Northlight –pelimoottorimme kehitykseen ja näemme, että tämä tulee 
jatkossa hyödyttämään tulevia pelejämme ja pelitiimejämme. Olemme parantaneet peliprojektien 
työskentelytapoja sekä pelitiimien ja Northlight -teknologiatiimin välistä yhteistyötä sekä muodostaneet uusia 
ulkoisia kumppanuuksia ja kehittäneet työskentelytapoja heidän kanssaan.  

Olemme astumassa seuraavaan vaiheeseen kasvusuunnitelmissamme. Olemme julkaisseet useita pelejä, jotka 
tuovat meille liikevaihtoa.  Meillä on monia lupaavia pelejä kehitteillä globaalien partnereiden kanssa. Näkyvyys 
tuleviin peleihin on erittäin hyvä ja kyvykkyytemme viedä peliprojektit julkaisuvaiheeseen ovat vahvemmat kuin 
koskaan aiemmin. Vuonna 2022 panostamme edelleen henkilöstöömme ja teknologian kehittämiseen, jotta ne 
pystyvät tukemaan seuraaviin kehitysvaiheisiin siirtyviä peliprojektejamme. Vaikka investoinnit saattavat laskea 



 

lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme, ne mahdollistavat tulevat suuret pelijulkaisut vuosina 2023–2025. 
Nämä investoinnit ovat olennaisia tulevaisuuden tuloksen ja liikevaihdon kasvun ajureita. Osana tätä seuraavaa 
kasvunvaihetta, tavoittelemme siirtymistä Nasdaq Helsingin pörssilistalle vuoden 2022 aikana. Näemme tämän 
kasvattavan bränditietoisuutta Remedystä, lisäävän osakkeemme vaihtoa ja auttavan meitä laajentamaan 
omistajapohjaamme. Olemme innoissamme kaikista niistä mahdollisuuksista, joita näemme edessämme.  

COVID-19 -PANDEMIAN VAIKUTUS 
Remedyn pelinkehitys ja toiminnot ovat jatkuneet suunnitelmallisesti eikä COVID-19 pandemia ole 

merkittävästi vaikuttanut kehitteillä olevien peliprojektien aikatauluihin katsauskaudella.  

Yhtiö on arvioinut omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta 

niiden arvostukseen.  

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Remedy odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoittonsa olevan alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2021. 

PITKÄN AIKAVÄLIN LIIKETOIMINTANÄKYMÄT 

Kehitämme parhaillaan maailman luokan partnerien kanssa useampia pelejä, joihin liittyy ennalta sovittuja 
kehitysmaksuja, Kehitysmaksut luovat vahvan, kasvavan ja ennustettavamman pohjan liikevaihdollemme 

vuosiksi eteenpäin. Kehitysmaksujen lisäksi liikevaihtomme koostuu pelirojalteista, joita on vaikeampi 

ennustaa, mutta jotka voivat skaalautua nopeastikin.  

Yksittäisen pelin rojaltit riippuvat monista tekijöistä, jotka eivät ole kaikki meidän hallinnassamme ja täten 

rojaltien ennustaminen on vaikeaa. Tämän johdosta pelirojalteihin liittyvät  olettamamme tehdään 

lähtökohtaisesti maltillisesti. Saman aikaisesti jokaisella laadukkaalla markkinoilla erottuvalla pelillä on 

potentiaali menestyä oletettua paremmin ja liikevaihto sekä liikevoitto voivat kasvaa merkittävästi oletetusta. 

Pelimme etenevät askel askeleelta kohti pidempikestoisia pelikokemuksia, jotka tyypillisesti myyvät 

useamman vuoden.  Edellä mainittu pätee kolmeen peliimme, jotka julkistimme partneriemme kanssa vuoden 
2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa.  

Pitkän aikavälin suunnitelmiemme mukaisesti, kehitämme parhaillaan neljää eri peliä ja meillä tulee olemaan 

merkittäviä pelijulkaisuja vuosien 2023 ja 2025 välillä. Pelijulkaisujen ja uusien pelinkehityssopimuksien 

ajoitukset voivat aiheuttaa vaihtelua lukuihimme kvartaalien ja vuosien välillä. Useat markkinoilla jo olevat ja 

rojalteja kerryttävät pelimme, sekä kehitteillä olevat uudet pelit tulevat kuitenkin vähentämään edellä 

mainittua vaihtelua tulevina vuosina. 

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2021 

LIIKETOIMINNAN TULOS 
Remedyn liikevaihto katsauskaudella oli 44 726 (41 086) tuhatta euroa ja kasvoi 8,9 % edellisvuoden 

vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kasvuun vaikutti pääasiassa vertailukautta suuremmat 
kehitysmaksut Epic Gamesiltä ja Tencentiltä. Osana Vanguardin sopimusta Tencentin kanssa sovittiin 



 

kompensaatio myös aiempaan kehittämiseen liittyvistä projektin kehityskuluista. Kompensaatio tuloutettiin 

neljännelle vuosineljännekselle 2021. Epicin kanssa sovittiin kompensaatiosta liittyen Alan Wake 2 –

peliprojektin laajennettuun skaalaan ja budjettiin. Myös tämän tuloutus vaikutti positiivisesti neljännen 
vuosineljänneksen liikevaihtoon.  

Liikevoitto (EBIT) oli 14 708 (13 245) tuhatta euroa, joka oli 32,9 % (32,2 %) liikevaihdosta. Liikevoiton tasaisen 

hyvällä tasolla pysymiseen vaikuttivat sekä liikevaihdon että aktivoitujen tuotekehityskustannusten kasvu. 
Toisaalta kasvaneilla ulkoistuskuluilla (materiaalit ja palvelut), henkilöstökuluilla ja liiketoiminnan muilla 

kuluilla oli negatiivinen vaikutus liikevoittoon. Ulkoistuskulut kasvoivat 29,2 %, sillä projektien kehitystyötä 

tehtiin aiempaa enemmän ulkoisten partnereiden kanssa skaalautuvuuden mahdollistamiseksi. 
Henkilöstökustannukset kasvoivat katsauskaudella 12,6 % johtuen kasvaneesta henkilöstömäärästä. Muut 

operatiiviset kulut kasvoivat 19,5 % johtuen pääosin investoinneista IT-infrastruktuuriin, rekrytointipalveluihin 

ja yleisesti korkeampaan henkilöstön määrään liittyvien muiden operatiivisten kulujen tasoon. 

Tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus liikevoittoon katsauskaudella oli 8 489 (5 111) tuhatta euroa. 

Yhtiö aktivoi tuotekehityskustannuksia katsauskaudella viiden eri projektin osalta. Katsauskaudella 

tuotekehityskustannusten aktivointi koski projekteja Alan Wake Remastered, Alan Wake 2, Vanguard, Condor 

ja suuremman budjetin Control-peliä (koodinimi Heron). Aktivoinnin määrä on laskettu 

kokonaisprojektikustannuksesta huomioiden prosenttiosuus, joka vastaa pelin julkaisun jälkeisten 

odotettavissa olevien tuottojen osuutta pelin odotettavissa olevista kokonaistuotoista. Suuremman budjetin 

Control-pelin (koodinimi Heron) kehityskustannukset on aktivoitu kokonaisuudessaan, sillä projekti on tällä 
hetkellä täysin yhtiön itsensä rahoittama. 

Rahoituskulut katsauskaudelta sisältävät 1 087 tuhatta euroa rajatulle joukolle kotimaisia ja ulkomaisia 

institutionaalisia sijoittajia järjestetyn nopeutetun suunnatun uusien osakkeiden annin kuluja helmikuulta 

2021. 

Katsauskauden tulos oli 10 777 (10 337) tuhatta euroa eli 24,1 % (25,2 %) liikevaihdosta. 

Remedy julkisti 28.12.2021 allekirjoittaneensa maailmanlaajuisen kehitys-, lisenssi- ja jakelusopimuksen 

Tencentin kanssa Vanguard-koodinimeä kantavasta yhteistyömoninpelistä.  Huomioiden Remedyn 

historialliset ja nykyiset AAA-pelien kehitysprojektit, voidaan sanoa 30-60 miljoonan euron budjettien 

edustavan tyypillistä pelibudjettitasoa. Budjetit liittyen pitkäkestoisiin, ilmaiseksi pelattaviin yhteistyöpeleihin, 

kuten Vanguard, ovat monimutkaisempia määrittää, koska maailmanlaajuista julkaisua seuraa pelin live-

operointi. Tänä aikana peliä kehitetään edelleen aktiivisesti ja jatkuvasti vuosien ajan.   

TALOUDELLINEN ASEMA 
Remedyn taseen loppusumma 31.12.2021 oli 99 901 (48 355) tuhatta euroa. 

Yhtiön omavaraisuusaste 31.12.2021 oli 87,4 % (73,2 %) ja nettovelkaantumisaste -55,7 % (-55,6 %). Yhtiöllä ei 

ollut taseessa liikearvoa. 

Pysyvät vastaavat 
Yhtiön taseen pysyvät vastaavat 31.12.2021 olivat 21 287 (9 891) tuhatta euroa. Kasvu pysyvissä vastaavissa 

johtuu pääosin tuotekehityskustannusten aktivoinnista ja 3 000 tuhannen euron kassanhallinnallisesta 

sijoituksesta. Kokonaisuudessaan yhtiön taseessa on 15 110 (6 621) tuhatta euroa aktivoituja 

tuotekehityskustannuksia 31.12.2021.    



 

Vaihtuvat vastaavat 
Yhtiön taseen vaihtuvat vastaavat 31.12.2021 olivat 78 614 (38 463) tuhatta euroa. Vaihtuvat vastaavat 

muodostuivat pääasiassa rahoista ja pankkisaamisista, jotka olivat 51 384 (23 690) tuhatta euroa, sekä 

lyhytaikaisista saamisista, jotka olivat 22 511 (14 221) tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset vaihtelevat 
kausittain projektien kaupallisten ehtojen pohjalta saatavien tulojen ajallisen jaksottumisen mukaan. 

Vaihtuvat vastaavat kasvoivat lisäksi 3996 tuhatta euroa johtuen likvideistä kassanhallinnallisista sijoituksista.  

Oma pääoma 
Yhtiön oma pääoma 31.12.2021 oli 87 326 (35 391) tuhatta euroa. Oman pääoman muutokseen vaikuttivat 41 

500 tuhannen euron pääoman nosto osakeannin kautta, 1 961 tuhannen euron maksettu osinko sekä 

katsauskauden 10 777 tuhannen euron tulos. 

Vieras pääoma 
Yhtiön vieras pääoma 31.12.2021 oli 12 575 (12 963) tuhatta euroa. Business Finlandin myöntämä 

teknologialaina 2 755 (3 674) tuhatta euroa on kirjattu lyhytaikaisiin velkoihin 919 tuhannen euron osalta ja 

pitkäaikaisiin velkoihin 1 837 tuhannen euron osalta. 

RAHAVIRTA 

Liiketoiminnan rahavirta verojen ja korkojen jälkeen oli katsauskaudella 5 182 (11 806) tuhatta euroa. 

Rojalteista saatava kassavirta perustuu kumppaneiden kanssa sovittuihin maksuehtoihin ja voi erota tiettyinä 

kausina melko paljon suoriteperusteisesti tuloutetusta liikevaihdosta. Lisäksi liiketoiminnan rahavirtaan 

vaikuttavat liiketoimintaan liittyvien projektimaksujen ajoitukset, jotka vaihtelevat kausittain projektien 

laskutusoikeuden saavuttamisen mukaisesti. 

Investointien rahavirta oli katsauskaudella -16 602 (-6 346) tuhatta euroa. Investointien rahavirtaan sisältyvien 

tuotekehityskustannusten aktivoinnin vaikutus investointien rahavirtaan oli -8 489 (-5 111) tuhatta euroa 

katsauskaudella. Kassanhallinnallisten sijoitusten vaikutus oli -7 000 euroa.  

Rahoituksen rahavirta oli 39 115 (-1 321) tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta muodostui pääosin 41 500 

tuhannen euron pääoman keräämisestä, -1 961 tuhannen euron osingonmaksusta sekä -920 tuhannen euron 
lainanlyhennyksestä Business Finlandilta saatuun tutkimus- ja tuotekehityslainaan liittyen. 

Henkilöstö, johto ja hallinto 
Remedyn henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 294 (275) kasvaen 7 % vuositasolla. Suuri askel 

vuoden 2021 aikana oli pilotoida Suomen ulkopuolista osaajakeskittymää. Pystyimme onnistuneesti 

houkuttelemaan uusia osaajia Tukholmassa, Ruotsissa. Jatkamme keskittymän kasvattamista Ruotsissa ja 

avaamme siellä toimiston vuoden 2022 aikana. Suomen ja Ruotsin ulkopuolella työskenteleville olemme 

pystyneet tarjoamaan muita joustavia työskentelymahdollisuuksia, mistä johtuen katsauskauden lopulla meitä 
oli kaiken kaikkiaan 320 (11 % vuosikasvulla), vaikka perinteisesti laskettu henkilöstömäärä oli 294. 52 % 

henkilöstöstä edustaa 31 eri kansallisuutta ja loput (48%) on suomalaisia. Olemme ylläpitäneet tehokkaita 

toimintatapoja sekä korkeaa työtyytyväisyyttä läpi katsauskauden. Olemme pystyneet jatkamaan uusien 

työntekijöiden rekrytointeja ja kokeilemaan uusia tapoja houkutella henkilöitä työskentelemään Remedylle. 

Useat projektimme ovat läpäisseet uusia kehitysasteita pandemiasta ja etätyöskentelystä huolimatta.   



 

Katsauskauden aikana yhtiön johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtaja Tero Virtala, talousjohtaja Terhi Kauppi, 

teknologiajohtaja Markus Mäki, luova johtaja Sami Järvi, henkilöstöjohtaja Mikaela Öberg-Mattila, 

kaupallinen johtaja Johannes Paloheimo ja operatiivinen johtaja Christopher Schmitz. 

Yhtiön 14.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen Markus Mäen 

(puheenjohtaja), Christian Fredriksonin, Jussi Laakkosen, Ossi Pohjolan ja Henri Österlundin vuoden 2022 

varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. 

Varsinainen yhtiökokous 2021 
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2021 Espoossa. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet 

pystyivät osallistumaan kokoukseen ja käyttämään osakkeenomistajan oikeuksia vain ennakkoon 
äänestämällä ja esittämällä vastaehdotuksia sekä kysymyksiä ennakkoon. 

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista, ja 

 vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta,  

 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,15 euroa 
osakkeelta, yhteensä 1 960 822,50 euroa, ja 

 valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka päävastuullisena 

tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. 

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään 

 enintään 500 000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä 

yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ja 

 maksullisista osakeanneista tai optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että 

annettavien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 500 000, ja osakkeita voidaan antaa 

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. 

Omien osakkeiden suunnattua hankkimista koskeva valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen 

yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 14.10.2022 saakka, ja se korvaa aiemmat 

valtuutukset. Osakeantia tai optio-oikeuksien tai muiden erityisien oikeuksien antamista koskeva valtuutus on 
voimassa viisi vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat valtuutukset.  

Osakkeet, osakkeenomistajat ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät 
Remedy Entertainment Oyj:n osakkeella käydään kauppaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North 

Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella REMEDY. Osakkeen päätöskurssi 

katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 39,70 €. 

 

 

 



 

Tammi–joulukuu 2021 
Osakkeen korkein 

kaupankäyntihinta, €

Osakkeen alin 

kaupankäyntihinta, €

Osakkeen viimeisin 

kaupankäyntihinta, €

REMEDY 49,90 31,20 39,70

 

   30.6.2021 30.6.2020 31.12.2021  31.12.2020  

Markkina-arvo, €  617 659 088 259 551 225 527 948 465  470 813 850  

Osakkeenomistajia  11 032 6 495 14 204  7 998  

Osakemäärä kauden lopussa  13 072 150 12 072 150 13 298 450  12 072 150  

Osakemäärä kauden lopussa,  13 947 650 12 780 900 14 261 650   12 974 400  

laimennusvaikutus huomioiden      

Osakemäärä kaudella keskimäärin  12 905 483 12 072 150 13 045 392  12 072 150  

Osakemäärä kaudella keskimäärin,  13 781 483 12 776 983 13 942 775  12 822 442  

laimennusvaikutus huomioiden      

 

Yhtiöllä on yksi osakesarja (ISIN-koodi: FI4000251897). Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Yhtiön 

osakemäärä 31.12.2021 oli yhteensä 13 298 450.  Yhtiö julkisti 25.2.2021 nopeutetussa tarjousmenettelyssä 
rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatun uusien osakkeiden 

rekisteröinnin. Osakeannissa yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 1 000 000 yhtiön uutta osaketta. Yhtiön optio-

oikeuksilla 2018 merkittiin 1.6. – 15.9.2021 yhteensä 226 300 yhtiön uutta osaketta. Kaupparekisteriin 

merkinnän jälkeen yhtiön osakkeiden yhteismäärä on 13.298.450 osaketta.  

Varsinainen yhtiökokous päätti 14.4.2021 valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisista osakeanneista tai 

optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta siten, että annettavien osakkeiden määrä voi olla 
enintään 1 500 000. Varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamasta osakemäärästä on käyttämättä 31.12.2021 

yhteensä 1 190 500 osaketta, jotka voidaan käyttää annetun valtuutusajan puitteissa. 

Remedy Entertainment tiedotti lehdistötiedotteella 18.5.2021, että Accendo Capital SICAV RAIF oli myynyt 

500 000 Remedyn osaketta, vastaten 3,8 % kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä, Tencent Holdings 

Ltd:lle.  

Optio-ohjelma 2018, merkintäaika alkoi 1.6.2021 

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 8.6.2018 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 

26.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-
ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2018”.  Optio-oikeuksia voitiin alun perin antaa yhteensä enintään 400 000 

kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa 

osaketta, vastaten 3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos 

merkinnässä lasketaan liikkeeseen vain uusia osakkeita. Toukokuussa 2021 Remedy Entertainment Oyj mitätöi 

yhteensä 97 500 yhtiön hallussa olevaa optio-oikeutta. Optio-oikeuksia 2018 on mitätöinnin jälkeen 302 500 

kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään 302 500 yhtiön osaketta. Optio-ohjelman ehtojen mukaan optio-

oikeudet annetaan vastikkeetta ja hallitus voi allokoida optio-oikeuksia osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden 

merkintäaika alkoi 1.6.2021 ja päättyy 31.5.2024. Osakekohtainen merkintähinta on 7,02 euroa, joka on yhtiön 

osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth 
Market Finland -markkinapaikalla 1.3.-31.5.2018 aikavälillä lisättynä 10 prosentilla.  



 

Yhden vuoden 2018 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut 

noin 2,62 euroa. Vuoden 2018 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 794 967 euroa. 

Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 8.6.2018 päätöskurssin perusteella ja optio-
oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 8,30 euroa, 

osakkeen merkintähinta 7,02 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 6 vuotta ja 

volatiliteetti 27 %. 

Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 302 500 optio-oikeutta. Ohjelman perusteella ei 

voida allokoida uusia optio-oikeuksia. 

Remedy Entertainment Oyj tiedotti 27.5.2021, että yhtiö hakee vuoden 2018 optio-ohjelman optio-oikeuksia 

julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market -markkinapaikalle. Optio-

oikeudet ovat olleet listattuna kyseisellä markkinapaikalla 1.6.2021 alkaen. 

Remedy Entertainment Oyj tiedotti 30.9.2021 osakkeiden merkinnästä optio-oikeuksilla 2018 optio-

ohjelmasta. Remedy Entertainment Oyj:n optio-oikeuksilla 2018 merkittiin 1.6. – 15.9.2021 yhteensä 226 300 

yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen merkintähinta 1 588 626 euroa kirjattiin 

kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Optio-oikeuksien perusteella 

merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 30.9.2021. Remedy Entertainment Oyj:n optio-oikeuksilla 
2018 merkittiin 16.9. – 31.12.2021 yhteensä 4 250 yhtiön osaketta. Optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen 

merkintähinta 29 835 euroa kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Näiden optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.1.2022. Uudet 

osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. 

Optio-ohjelma 2019 

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 11.7.2019 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 

8.4.2019 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-
ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2019”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne 

oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 

3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan 

liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia 

osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2025. Osakekohtainen 

merkintähinta 9,23 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin 

ylläpitämällä monenkeskisellä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2019 aikavälillä 

lisättynä 10 prosentilla. 

Yhden vuoden 2019 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut 

noin 3,02 euroa. Vuoden 2019 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 1 209 929 
euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 11.7.2019 päätöskurssin perusteella ja 

optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 9,74 

euroa, osakkeen merkintähinta 9,23 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,9 vuotta ja 

volatiliteetti 32 %. 

 

Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 375 000 optio-oikeutta ja loput 25 000 optio-

oikeutta jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille. 



 

Optio-ohjelma 2020 

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 2.7.2020 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 

6.4.2020 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-

ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2020”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 400 000 kappaletta, ja ne 
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 

3,21 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan 

liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia 

osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.5.2026. Osakekohtainen 

merkintähinta 22,21 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin 

ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.4.–30.6.2020 aikavälillä lisättynä 10 

prosentilla. 

Yhden vuoden 2020 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut 

noin 10,40 euroa. Vuoden 2020 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 4 160 560 

euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 2.7.2020 päätöskurssin perusteella ja 
optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 21,80 

euroa, osakkeen merkintähinta 22,21 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,9 vuotta 

ja volatiliteetti 54 %. 

Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 200 500 optio-oikeutta ja loput 199 500 optio-

oikeutta jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille. 

Optio-ohjelma 2021 

Remedy Entertainment Oyj:n hallitus päätti 20.9.2021 pidetyssä kokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen 

14.4.2021 antaman valtuutuksen nojalla hallituksen erikseen päättämille avainhenkilöille suunnatusta optio-

ohjelmasta ”Optio-ohjelma 2021”. Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 350 000 kappaletta, ja ne 

oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 350 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta, vastaten 
2,68 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä lasketaan 

liikkeeseen vain uusia osakkeita. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Hallitus voi allokoida optio-oikeuksia 

osakemerkintäaikaan asti. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2024 ja päättyy 31.5.2027. Osakekohtainen 

merkintähinta 47,09 euroa, joka on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssin 

ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla 1.6.–31.8.2021 aikavälillä lisättynä 10 

prosentilla. 

Yhden vuoden 2021 ohjelman option teoreettinen markkina-arvo on optio-ohjelmasta päätettäessä ollut 

noin 13,90 euroa. Vuoden 2021 optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 4 866 673 

euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu 20.9.2021 päätöskurssin perusteella ja 

optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black-Scholes-mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 39,00 

euroa, osakkeen merkintähinta 47,09 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,7 vuotta 

ja volatiliteetti 45,3 %. 

Hallitus on allokoinut katsauskauden loppuun mennessä 309 500 optio-oikeutta ja loput 40 500 optio-

oikeutta jää yhtiön haltuun allokoitavaksi myöhemmin hallituksen päättämille avainhenkilöille. 



 

Optio-ohjelmat ovat osa hallituksen pidemmän tähtäimen suunnitelmaa ottaa käyttöön pitkäaikainen 

osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille vastaten kokonaisuudessaan noin 10 % yhtiön 

kaikista osakkeista ja äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen. 

Voitonjakoehdotus 
Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 72 098 511,43 euroa, josta tilikauden voitto 

oli 10 777 127,66 euroa. Hallitus ehdottaa 13.4.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varoja 

jaetaan 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 260 736,50 euroa seuraavasti: 

 Euroa/osake Euroa 

Tilikauden voitosta ja voittovaroista osinkona 0,17 2 260 736,50 

Vapaaseen omaan pääomaan jätetään   69 837 774,93 

Yhteensä   72 098 511,43 
 

Osingon irtoamispäivä on 14.4.2022. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun 

täsmäytyspäivänä 19.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus 

ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2022. 

Remedyn hallitus on määrittänyt osingonjakopolitiikan, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksimoimaan omistaja-

arvoa tehokkaalla pääoman allokoinnilla. Mahdolliseen osingonmaksuun vaikuttavat liiketoiminnan 

investointitarpeet ja investoinneista odotettavissa olevat tuotot sekä maksuvalmiuden turvaaminen. Mikäli 
osinkoa jaetaan, kaikki yhtiön osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon. 

Varsinainen yhtiökokous 2022 
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2022. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun 
myöhemmin yhtiöjärjestyksen mukaisessa määräajassa. 

Riskit ja epävarmuustekijät 
Olennaisimmat lähiajan riskit ja epävarmuudet ovat:  

 Yhtiön oma pelikehitys saattaa epäonnistua ja yhtiö ei välttämättä pysty toteuttamaan yhtä tai 

useampaa suunniteltavana tai kehitettävänä olevaa peliään sovittujen parametrien, kuten budjetin, 

aikataulun ja laatuvaatimusten, puitteissa. Lisäksi yhtiön kehittämien pelien julkaisu voi viivästyä 
yhtiöstä tai kolmansista osapuolista johtuvista syistä. 

 Yhtiön kehittämät pelit saattavat epäonnistua kaupallisesti niiden julkaisun jälkeen. 

 Yhtiön suurimpien julkaisijakumppanuuksien jatkuvuudesta ei ole varmuutta ja yhtiön 

julkaisijakumppanit voivat esittää vaatimuksia yhtiötä kohtaan. 

 Yhtiö ei välttämättä onnistu rekrytoimaan tai pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä ja 

ammattitaitoista henkilöstöä. 

 Valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa epäedullisesti yhtiön valuuttamääräisiin saataviin sen 

asiakkailta sekä velkoihin sen toimittajilta. 



 

Edellä mainituilla riskeillä voi toteutuessaan olla merkittävä haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, 

liiketoiminnan tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja osakkeiden arvoon. 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat 
Tiedotteen 10.2.2022 mukaisesti Remedy Entertainment Oyj tavoittelee siirtymistä Nasdaq Helsingin 

pörssilistalle vuoden 2022 aikana. 

Tilinpäätöstiedotteen laadintaperiaatteet 
Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty 

Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on 

pyöristetty tarkoista luvuista. 

Tilinpäätöstiedotteen puolivuosi- ja neljännesvuosikausien luvut ovat tilintarkastamattomia ja koko vuoden 

luvut ovat tilintarkastettuja. 

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2022 

 

Vuosikertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021 julkaistaan 

yhtiötiedotteena ja Remedyn sijoittajasivuilla viikolla 12/2022 osoitteessa 

https://investors.remedygames.com/talousjulkaisut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2022 Tilinpäätöstiedote 1–12/2021 

13.4.2022 Varsinainen yhtiökokous 2022 

13.5.2022 Liiketoimintakatsaus 1–3/2022 

12.8.2022 Puolivuosikatsaus 1–6/2022 

28.10.2022 Liiketoimintakatsaus 1–9/2022 



 

Tuloslaskelma (FAS)  

 

tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 7-12/2021 7-12/2020 1-12/2021 1-12/2020 

       

LIIKEVAIHTO 19 796 14 201 27 193 24 115 44 726 41 086 

Valmistus omaan käyttöön 1 796 1 777 4 428 3 054 8 489 5 111 

Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 1 1 1 1 

Materiaalit ja palvelut -2 870 -1 813 -5 445 -3 462 -8 505 -6 596 

BRUTTOTULOS  18 722 14 166 26 177 23 708 44 711 39 602 

Henkilöstökulut -5 696 -6 104 -11 431 -10 959 -23 383 -20 758 

Palkat ja palkkiot -4 746 -5 199 -9 473 -9 300 -19 382 -17 477 

Henkilösivukulut -950 -906 -1 958 -1 660 -4 002 -3 281 

Poistot ja arvonalentumiset -327 -318 -634 -569 -1 206 -1 068 

Suunnitelman mukaiset poistot -327 -318 -634 -569 -1 206 -1 068 

Liiketoiminnan muut kulut -1 437 -1 103 -2 560 -2 096 -5 415 -4 530 

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)  11 262 6 640 11 552 10 084 14 708 13 245 

Rahoitustuotot ja -kulut -19 -128 -133 -288 -1 229 -323 

Muut korko- ja rahoitustuotot 7 11 25 70 109 154 
Arvonalentumiset vaihtuviesn 

vastaavien rahoitusarvopapereista 54 0 -5 0 -5 0 

Korkokulut ja muut rahoituskulut -80 -139 -154 -358 -1 333 -478 

TULOS ENNEN 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA 

VEROJA  11 243 6 512 11 420 9 795 13 479 12 921 

Tuloverot -2 254 -1 302 -2 289 -1 959 -2 702 -2 585 

Tilikauden ja aikaisempien 
tilikausien verot -2 254 -1 302 -2 289 -1 959 -2 702 -2 585 

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  8 989 5 210 9 130 7 837 10 777 10 337 

 

  



 

Tase (FAS) 

 
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020 
   

PYSYVÄT VASTAAVAT  21 287 9 891 
Kehittämismenot 15 110 6 621 
Muut aineettomat hyödykkeet 599 1 052 
Aineelliset hyödykkeet 2 579 2 218 
Sijoitukset 3 000 0 

VAIHTUVAT VASTAAVAT  78 614 38 463 
Vaihto-omaisuus 17 0 

Pitkäaikaiset saamiset 705 553 
Lainasaamiset 43 45 
Muut saamiset 662 507 
Lyhytaikaiset saamiset 22 511 14 221 
Myyntisaamiset 17 115 2 818 
Muut saamiset 328 522 
Osakemerkintäsaamiset 30 0 

Siirtosaamiset 5 038 10 881 
Rahoitusarvopaperit 3 995 0 

Rahat ja pankkisaamiset 51 384 23 690 
   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 99 901 48 355 
   

OMA PÄÄOMA  87 326 35 391 

Osakepääoma 80 80 

Ylikurssirahasto 38 38 

Muut rahastot (oy) 56 866 13 748 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 19 565 11 189 

Tilikauden voitto (tappio) 10 777 10 337 

VIERAS PÄÄOMA  12 575 12 963 

Pitkäaikainen vieras pääoma 1 837 2 756 

Lainat rahoituslaitoksilta 1 837 2 756 

Lyhytaikainen vieras pääoma 10 738 10 208 

Lainat rahoituslaitoksilta 919 919 

Ostovelat 1 332 1 115 

Muut velat 526 366 

Siirtovelat 7 962 7 809 

   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 99 901 48 355 

  



 

Rahoituslaskelma (FAS) 

 
tuhatta euroa 10-12/2021 10-12/2020 07-12/2021 07-12/2020 01-12/2021 01-12/2020 

       

Liiketoiminnan rahavirta -2 394 3 004 2 157 10 643 5 182 11 806 

Investointien rahavirta -2 296 -2 346 -12 018 -3 712 -16 602 -6 346 

Rahoituksen rahavirta -920 1 670 3 39 115 -1 321 
       

Rahavarat - alkusaldo 56 994 23 030 60 575 16 755 23 690 19 550 

Rahavarojen muutos -5 609 660 -9 191 6 935 27 694 4 140 

Rahavarat - loppusaldo 51 384 23 690 51 384 23 690 51 384 23 690 

 

 

Oman pääoman muutoslaskelma (FAS) 

 

Oman pääoman muutos 
ajalta 7-12/2021 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat 

Tilikauden 
voitto 

OMA 
PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 
tuhatta euroa       

Alkusaldo 1.7.2021 80 38 55 248 19 565 1 647 76 577 

Osakepääoman korotus       

Osakeanti ja muut 
osakemerkinnät 

  1 618    

Osinko       

Omista osakkeista maksettu 
määrä 

      

Katsauskauden voitto/-
tappio 

    9 130  

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 80 38 56 866 19 565 10 777 87 326 
 

 

 

 

 

 



 

Oman pääoman muutos 
ajalta 7-12/2020 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat 

Tilikauden 
voitto 

OMA 
PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 
tuhatta euroa       

Alkusaldo 1.7.2020 80 38 13 748 11 189 2 500 27 555 

Osakepääoman korotus       

Osakeanti ja muut 
osakemerkinnät 

      

Osinko       

Omista osakkeista maksettu 
määrä 

      

Katsauskauden voitto/-
tappio 

    7 837  

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 80 38 13 748 11 189 10 337 35 391 
 

 

Oman pääoman muutos 
ajalta 1-12/2021 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat 

Tili-
kauden 
voitto 

OMA 
PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 
tuhatta euroa       

Alkusaldo 1.1.2021 80 38 13 748 21 526 0 35 391 
Osakepääoman korotus   41 500    

Osakeanti ja muut 
osakemerkinnät 

  1 618    

Osinko    -1 961   

Omista osakkeista maksettu 
määrä 

      

Katsauskauden voitto/-
tappio 

    10 777  

OMA PÄÄOMA 31.12.2021 80 38 56 866 19 565 10 777 87 326 
 

 

Oman pääoman muutos 
ajalta 1-12/2020 

Osake-
pääoma 

Ylikurssi-
rahasto 

Sijoitetun 
vapaan 
oman 

pääoman 
rahasto 

Edellisten 
tilikausien 
voittovarat 

Tili-
kauden 
voitto 

OMA 
PÄÄOMA 

YHTEENSÄ 
tuhatta euroa       

Alkusaldo 1.1.2020 80 38 13 748 12 517 0 26 383 
Osakepääoman korotus       

Osakeanti ja muut 
osakemerkinnät 

      

Osinko    -1 328   

Omista osakkeista maksettu 
määrä 

      

Katsauskauden voitto/-
tappio 

    10 337  

OMA PÄÄOMA 31.12.2020 80 38 13 748 11 189 10 337 35 391 
  



 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2021  
 

  NIMI OSAKKEET PROSENTTIA 

1. Mäki Markus 3 197 000 24,0 

2. Järvi Sami Antero 560 000 4,2 

3. Virtala Tero Tapani 300 000 2,3 

4. Lehtinen Saku 241 000 1,8 

5. Evli Finnish Small Cap Fund 228 164 1,7 

6. Taaleri Micro Markka Equity A 220 042 1,7 

7. Tolsa Tero Sakari Anttoni 170 000 1,3 

8. Varma Mutual Pension Insurance Company 150 000 1,1 

9. Sijoitusrahasto Aktia Capital 129 807 1,0 

10. Pulkkinen Janne Petteri 103 500 0,8 

  10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 5 299 513 39,9 
 Accendo Capital SICAV RAIF (hallintarekisteröity) 1 829 987 13,8 

  Muut hallintarekisteröidyt 2 097 131 15,8 
 Muut osakkeet        4 071 819 30,6 

  Yhteensä 13 298 450 100,0 % 
 

Espoossa 11. päivänä helmikuuta 2022 

Remedy Entertainment Oyj 

Hallitus 

LISÄTIETOJA 
Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director  

Puhelin: +358 50 430 0936 

Sähköposti: veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com  

Alexander Corporate Finance Oy, hyväksytty neuvonantaja 

Puhelin: 050 520 4098 

REMEDY LYHYESTI 
Remedy Entertainment Oyj on yksi Suomen ensimmäisiä kansainvälisesti menestyneitä videopeliyhtiöitä, joka 

tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. 
Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Perustamisvuodestaan 1995 

Espoossa sijainnut yhtiö työllistää yli 290 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu 

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 

JAKELU 
Nasdaq Helsinki Oy 

Keskeiset tiedotusvälineet 

www.remedygames.com 


