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EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI 
VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAAN, JAPANIIN,  
HONGKONGIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKAAAN TAI 
MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI 
LAINVASTAISTA. 

 
Fifax suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq 
First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 
 
Kuivan maan kalankasvatusta harjoittava yhtiö FIFAX Oyj (“Fifax” tai “Yhtiö”) ilmoittaa 
suunnittelevansa listautumisantia (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq 
Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -
markkinapaikalle (“Listautuminen”). Yhtiö kasvattaa kirjolohta hyödyntämällä kuivan maan 
ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää (recirculating aquaculture system, "RAS"), joka 
tarjoaa ympäristöystävällisen tuotantovaihtoehdon perinteisille kalankasvatusmenetelmille. 
Suunnitellusta listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää muun muassa kirjolohen 
tuotantokapasiteetin laajentamisen mahdollistamiseen ja Yhtiön kasvustrategian 
vauhdittamiseen. 
 
Fifax lyhyesti 
 
Vuonna 2012 perustettu Fifax on kalankasvatusta harjoittava yhtiö, joka tuottaa kirjolohta pääasiassa 
Suomen ja Ruotsin markkinoille. Yhtiön maanpäällistä ultraintensiivistä RAS-kiertovesijärjestelmää 
hyödyntävä tuotantolaitos valmistui vuoden 2020 alussa. Tuotantolaitos sijaitsee Eckerössä, ja se on 
yksi Pohjois-Euroopan suurimmista jo toiminnassa olevista maanpäällisistä kalankasvattamoista. 
Laitoksen odotetaan saavuttavan tavoitellun täyden, vuositasolla noin 3 200 tonnin (bruttopaino ennen 
teurastusta) tuotantomäärän vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana.  
 
Perinteiseen kalankasvatukseen liittyy useita ympäristöhaasteita. Niitä aiheuttavat muun muassa 
päästöt ja rehevöityminen, kemikaalien käyttö sekä taudit ja loiset, jotka vaikuttavat myös 
villilohikantoihin. Tarve kestävälle kalantuotannolle korostuu erityisesti Fifaxin keskeisillä markkinoilla. 
Ne sijaitsevat Itämeren ympärillä, joka on matala ja suljettu merialue rajoitetulla vedenvaihdolla Atlantin 
valtameren kanssa. Eckerön tuotantolaitos hyödyntää Fifaxin ultraintensiivistä RAS-teknologian 
toteutusta, joka tarjoaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille kalankasvatusmenetelmille. 
 
Fifaxin ultraintensiivinen RAS-teknologia perustuu lähes täysin suljettuun vedenkierron 
tuotantolaitoksessa, jossa kalat elävät sisätiloissa suurissa maanpäällisissä altaissa. Tämä antaa 
perinteiseen vesistöissä tapahtuvaan kalankasvatukseen verrattuna parempaa suojaa ulkopuolisilta 
tekijöiltä, ja menetelmänsä ansiosta Fifax pystyy tarjoamaan kaloille kontrolloidun kasvuympäristön 
puhtaassa vedessä ympäri vuoden. Lisäksi Fifaxin käyttämä vedenpuhdistusprosessi pysäyttää 
vierasaineita ja taudinaiheuttajia. Tämän ansiosta Yhtiö kykenee tarjoamaan tuoreen ja terveellisen 
lopputuotteen. Fifax pyrkii asemoimaan itsensä vastuullisesti ja paikallisesti kasvatetun kalan 
tuottajaksi, jonka tuore ja korkealaatuinen tuote on terveellinen eikä sisällä antibiootteja tai kemikaaleja. 
 
Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä 
ympäristövaikutuksella, jotta asiakkaat voisivat nauttia paikallisesti ja vastuullisesti tuotetusta kalasta 
ympäri vuoden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Fifax pyrkii jatkuvasti olemaan toimialan kärjessä 
käyttäen viimeisintä teknologiaa. Yhtiö aikoo lisäksi kaksinkertaistaa tuotantokapasiteettinsa nykyistä 
tuotantolaitostaan laajentamalla. Laajennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana. 
 

Samppa Ruohtula, Fifaxin toimitusjohtaja: 

 

“Me Fifaxilla olemme sitoutuneet tekemään ruoantuotannosta vastuullisempaa. Tarve kestäville 

kalankasvatusmenetelmille korostuu Itämeren herkkien olosuhteiden johdosta. Kuluttajat ovat myös yhä 



 

 

tietoisempia elintarviketuotannon ympäristövaikutuksista. Lisäksi tutkimukset viittaavat siihen, että 

suomalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat yleisesti ottaen suosivat paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua 

ruokaa. Fifaxin kala viljellään Ahvenanmaalla hyödyntämällä kiertovesijärjestelmää, jossa voimme 

tuottaa kalaa ympäristöystävällisemmin perinteisiin kalanviljelymenetelmiin verrattuna, ja auttaa 

vastaamaan vastuullisten proteiinilähteiden kysyntään. Aiomme jatkossakin tavoitella visiotamme 

edelläkävijyydestä suurimittaisessa kalankasvatuksessa mahdollisimman pienellä 

ympäristövaikutuksella, jotta voimme tarjota asiakkaillemme paikallisesti tuotettua kalaa ympäri 

vuoden.” 
 
 
Panu Routila, Fifaxin hallituksen puheenjohtaja: 
 

“Fifax on osoittanut kykynsä operoida korkean teknologian kalankasvatuslaitosta, ja me uskomme 

laajentamisen olevan oikea strategia. Uskon Fifaxin johdon ja henkilöstön osaamiseen ja 

asiantuntemukseen kasvustrategiamme toteuttamisessa. Fifax vastaa nopeasti muuttuvan maailman 

edessä oleviin haasteisiin, sekä ruoantuotannon kestävyyden ja merien suojelun tarpeeseen. 

Suunniteltu listautumisanti on oikea askel tällä matkalla ja tarjoaa Yhtiölle mahdollisuuden jatkaa 

kasvua.” 
 

 

Fifaxin keskeiset vahvuudet 
 
Fifaxin johto uskoo, että seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksia ja antavat sille kilpailuetua: 
 

• Osoitettu kyky operoida korkean teknologian kalankasvatuslaitosta 

• Kirjolohen tuottaminen maanpäällisessä RAS-kalankasvatuksessa tarjoaa tuotannollisia ja 

kaupallisia etuja verrattuna perinteiseen kalankasvatukseen 

• Vastuullisen kalantuotannon kasvua tukevat megatrendit, kuten kuluttajien kasvava tietoisuus 

elintarvikkeisiin liittyvistä vastuullisuus- ja terveysnäkökohdista sekä kuluttajien mieltymys 

paikallisesti tuotettuun ruokaan ilman antibiootteja, kemikaaleja tai torjunta-aineita 

• Fifaxilla on suotuisa sijainti Suomen ja Ruotsin markkinoiden palvelemiseksi, missä kuluttajat 

suosivat paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa 

• Fifaxin kuivan maan RAS-kiertovesimenetelmä tarjoaa vaihtoehdon, jonka avulla perinteisiin 

kalanviljelymenetelmiin liittyviä ongelmia pystytään vähentämään tai jopa poistamaan. 

 

Fifaxin strategia 

 
Fifaxin visiona on olla edelläkävijä suurimittaisessa ja kestävässä kalankasvatuksessa, tarjoten 
vaihtoehdon sille kasvavalle kuluttajajoukolle, joka haluaa minimoida ruokavalionsa haitalliset 
ympäristövaikutukset. Fifaxin kasvustrategian keskeiset tavoitteet ovat: 

 

• Laajentuminen toisintamalla 

− Fifaxilla on osoitettua kokemusta kuivalle maalle sijoitettavan ultraintensiivisen RAS-laitoksen 

rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, ja sille on kertynyt merkittävä määrä tähän 

liittyvää osaamista 

− Fifax suunnittelee siirtyvänsä seuraavaan strategiseen vaiheeseen laajentamalla Yhtiön 

Eckerön tuotantolaitosta nykyisellä toimipaikallaan 

• Vastuullisen premium-brändin kehittäminen 

− Fifaxin asiakas- ja myyntikanavastrategialla tavoitellaan tasapainoa vakaan, toistuvan 

volyymipohjaisen liikevaihdon ja brändivetoisen liikevaihdon välillä 

• Potentiaalisten uusien tulovirtojen tutkiminen hyödyntämällä kertyneen osaamisen tuottamia 

kaupallisia mahdollisuuksia  



 

 

− Keskipitkän aikavälin tavoitteena perustaa liiketoiminta, joka hyödyntäisi kaupallisesti RAS-

teknologiaan ja -projekteihin liittyvää kertynyttä tietotaitoa 

• Lisäinvestoinnit tehokkuuden ja kannattavuuden kasvattamiseksi 

− Laitoksen tuotantotehokkuuden maksimointi jatkuvilla parannuksilla 

− Fifaxin toiminnassa syntyvien tuotannollisten sivuvirtojen arvon maksimointi  

 

Fifaxin keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (lyhyt, keskipitkä ja pitkä aikaväli) 

 

Fifaxin johto on asettanut seuraavat keskeiset lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudelliset ja 

toiminnalliset tavoitteet: 

 

Lyhyt aikaväli (2022) 

• Täysi kalakanta (900t) vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon aikana 

• Täyttä kapasiteettia vastaava tuotanto (3 200 tonnia/vuosi) vuoden 2022 ensimmäisen 

vuosipuoliskon aikana 

• Eckerön tuotantolaitoksen laajennuksen rakentamisen odotetaan alkavan vuonna 2022 

 

Keskipitkä aikaväli (vuoden 2026 loppuun mennessä) 

• Eckerön tuotantolaitoksen laajennus täydessä toiminnassa 

• Yli 50 miljoonan euron liikevaihto 

• 25 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon 

• RAS-teknologiaan ja projekteihin liittyvän kertyneen tietotaidon kaupalliseen hyödyntämiseen 

perustuvan liiketoiminnan perustaminen 

 

Pitkä aikaväli (vuoden 2030 loppuun mennessä) 

• Toiminnan laajentamisen jatkaminen 

• Merkittävää liikevaihtoa kertyneen tietotaidon kaupalliseen hyödyntämiseen perustuvasta 

liiketoiminnasta 

• Yli 100 miljoonan euron liikevaihto 

• Yli 25 prosentin käyttökate (EBITDA) suhteessa liikevaihtoon 

 

Tietoja Listautumisesta 

 

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena olisi muun muassa mahdollistaa Yhtiön 

kasvustrategian toteuttamista tukevat lisäinvestoinnit, yhdessä Listautumisannin jälkeen hankittavan 

oman ja/tai vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen sekä mahdollisten investointitukien kanssa. 

Listautuminen parantaisi Fifaxin brändin näkyvyyttä ja vahvistaisi brändin rakentamista ja rekrytointeja. 

Lisäksi listautuminen tukisi mielikuvaa Fifaxista korkealaatuisena yhtiönä ja luotettavana 

yhteistyökumppanina kalamarkkinoilla. Listautuminen kasvattaisi myös sijoittajien, liikekumppanien ja 

asiakkaiden yleistä kiinnostusta Fifaxia kohtaan sekä mahdollistaisi myös Fifaxin pääsyn 

pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja sen omistuspohjan laajenemisen sekä 

osakkeiden likividiteetin kasvattamisen. Listautumisen myötä Yhtiön osakkeita voitaisiin lisäksi käyttää 

tehokkaammin henkilöstön ja johdon palkitsemisessa. 

 
Listautumisannin tavoitteena on kerätä Yhtiölle noin 15 miljoonan euron bruttovarat (ennen 
listautumisen palkkioita ja kuluja). Tiettyjen merkittävien osakkeenomistajien sekä tiettyjen sellaisten 
osakekonversioehdon sisältävien, Listautumisannin yhteydessä Yhtiön osakkeiksi muunnettavien 
Yhtiön lainojen haltijoiden, Yhtiön, Yhtiön hallituksen ja johdon sekä suunniteltuun henkilöstöantiin 
osallistuvien työntekijöiden odotetaan sitoutuvan tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. 

 

Suunnitellun Listautumisannin täydelliset ehdot ja ohjeet tullaan sisällyttämään suomenkieliseen EU:n 

kasvuesitteeseen ("Esite") ja sen englanninkieliseen käännökseen, jotka laaditaan Fifaxin toimesta 



 

 

suunnitellun listautumisen yhteydessä. Esite ja sen englanninkielinen käännös tullaan julkaisemaan 

yhtiön verkkosivulla www.fifax.ax. 
 
Ankkurisijoittajat 
 

Aurator Varainhoito Oy, FV Group AB, Holdix Oy Ab, Oy Etrisk Ab, Suomen Teollisuussijoitus Oy, 

Säästöpankki Ympäristö -erikoissijoitusrahasto, Turret Oy Ab ja Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(yhdessä ”Ankkurisijoittajat”) ovat antaneet syyskuussa 2021 merkintäsitoumukset, joiden mukaisesti 

ne ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään Listautumisannin yhteydessä tarjottavia 

osakkeita yhteensä noin 6,0 miljoonalla eurolla.  
 

Neuvonantajat 
 

Alexander Corporate Finance Oy toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Fearnley Securities AS 

toimii Listautumisannin järjestäjänä. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin seikkoihin liittyvästä 

neuvonannosta Yhtiölle vastaa Roschier Asianajotoimisto Oy. Listautumisannin tiettyihin oikeudellisiin 

seikkoihin liittyvästä neuvosta pääjärjestäjälle vastaa Borenius Asianajotoimisto Oy. Miltton Oy toimii 

Fifaxin viestinnällisenä neuvonantajana. 
 
Tiedotustilaisuus 
 
Fifax järjestää suunnitellusta listautumisesta yhdessä Nasdaq Helsingin kanssa suomenkielisen 
webcast-tilaisuuden tänään 22.9.2021 kello 10.00.  
  
Yhtiötä ja sen suunnitelmia esittelevät Fifaxin hallituksen puheenjohtaja Panu Routila ja toimitusjohtaja 
Samppa Ruohtula. Esityksen jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä yhtiön edustajille.  
  
Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa: 
https://nasdaq.zoom.us/j/99368845818?pwd=Njh2ekREZ1M4TDZxeXl0REVHekd1Zz09. 
 
 
Lisätietoja ja mahdolliset haastattelupyynnöt 

 

Samppa Ruohtula, toimitusjohtaja, FIFAX Oyj, +358 40 559 8812 

Heidi Paro, Miltton Oy, +358 44 553 8729 

 

Tärkeää tietoa 

 

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan 

täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai 

täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa 

tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous FIFAX Oyj:n (”Yhtiö”) liikkeeseen laskemien 

arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään 

valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla 

laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai 

informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. 

Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. 

Missä tahansa sellaisessa Euroopan talousalueen ("ETA") jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa, 

Ruotsissa tai Norjassa, sekä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, jossa sovelletaan asetusta (EU) 

2017/1129, muutoksineen ("Esiteasetus") tämä tiedote on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan henkilöille, 

jotka ovat ETA-alueella ja ovat "kokeneita sijoittajia" siten kuin Esiteasetuksen artiklassa 2(e) 

määritellään tai asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan kansallista oikeutta 

säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, määritellään. Tässä tiedotteessa tarkoitettu 

mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen mukainen 



 

 

esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin 

edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu 

julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous 

arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi 

Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla 

rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain 

Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti 

Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain 

rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain 

Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa 

arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle 

Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso-

Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) 

kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) 

ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 

(Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla 

tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net 

worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole 

asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä tiedote 

on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa 

Yhtiön arvopapereihin. Alexander Corporate Finance Oy (”ACF”) ja Fearnley Securities AS ("Fearnley") 

toimivat yksinomaan Yhtiön puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta Listautumisannin 

yhteydessä. ACF tai Fearnley eivät Yhtiön lisäksi katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen 

Listautumisannin yhteydessä eikä niillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa 

suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien Listautumisantia, tämän 

tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa 

koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. ACF, 

Fearnley tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, 

neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, 

tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä 

koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen 

tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä 

muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta 

vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.   

 

Tulevaisuutta koskevat lausumat 

 

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat 

lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, 

”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, 

”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut 

ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin 

olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa 

lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät 

paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia 

tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos 

eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin 

lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten 

tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta 

koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin 

tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta 



 

 

koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö 

ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän 

tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä. 

 

Tietoa jakelijoille  

 

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU 

rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission 

delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan 

määräyksiin ja ohjeisiin koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II 

Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II 

Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko 

vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn 

kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) 

yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja 

hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden 

tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken 

sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on 

sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä 

asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä 

olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat 

tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn 

perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-

arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) 

kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita 

osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman 

kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen. 

 

 

 

 


