
SIJOITUSMUISTIO	31.10.2016	

1	

	

	
	

ASMO	Solutions	Oy		
(“ASMO“	tai	“Yhtiö“)	

	
Osakeanti	enintään	4.000	tarjottavaa	osaketta.	

Merkintähinta	270,00	euroa	osakkeelta.	
	
Yhtiön	hallitus	on	31.10.2016	päättänyt	yhtiökokouksen	1.4.2016	antaman	valtuutuksen	nojalla	osakeannista,	jossa	Yhtiö	tarjoaa	
osakkeenomistajien	merkintäetuoikeudesta	poiketen	suunnatulla	annilla	enintään	x	uutta	osaketta	(”Antiosakkeet”	tai	”Osakkeet”)	yleisölle	
Suomessa	(”Osakeanti”).	Osakeanti	on	kuvattu	tarkemmin	tässä	sijoitusmuistiossa	(yhdessä	viitattujen	asiakirjojen	ja	mahdollisten	sijoitusmuistion	
täydennysten	kanssa	(”sijoitusmuistio”).	
	
Tarjottavien	Osakkeiden	merkintähinta	Osakeannissa	on	270,00	euroa	Osakkeelta.	Osakeannin	merkintäaika	alkaa	1.11.2016	klo	9.00	ja	päättyy	
viimeistään	25.11.2016	klo	16.00.	Yhtiö	voi	oman	harkinnan	mukaan	joko	pidentää	tai	lyhentää	merkintäaikaa.	Yhtiön	hallituksella	on	oikeus	
keskeyttää	Osakeanti	mahdollisessa	ylimerkintätilanteessa	aikaisintaan	perjantaina	4.11.2016.	
	
Ohjeet	Tarjottavien	Osakkeiden	merkitsemiseksi	on	kuvattu	Sijoitusmuistion	kohdassa	”Osakeannin	ehdot”.	Tarjottavien	Osakkeiden	
enimmäismäärä	vastaa	noin	26,07	prosenttia	Yhtiön	kaikista	osakkeista	ja	noin	26,07	prosenttia	niiden	tuottamista	äänistä	Osakeannin	jälkeen	
edellyttäen,	että	Osakeanti	merkitään	täysimääräisesti.	
	
Yhtiö	ei	ole	pörssiyhtiö	eikä	sen	osakkeita	tulla	listaamaan	käynnissä	olevan	osakeannin	yhteydessä	arvopaperipörssiin	eikä	monenkeskiselle	
markkinapaikalle.	Vaikka	osakkeet	eivät	välittömästi	osakeannin	jälkeen	tulekaan	julkisen	kaupankäynnin	kohteeksi,	osakkeilla	on	mahdollisuus	
käydä	kauppaa	Privanet	Securities	Oy:n	tai	samaan	konserniin	kuuluvan	yhtiön	kaupankäyntipaikalla	(”Privanet”).	Tarjottavat	Osakkeet	merkitään	
Patentti-	ja	rekisterihallituksen	ylläpitämään	kaupparekisteriin	(”Kaupparekisteri”)	arviolta	28.12.2016.	
	
Tämä	Sijoitusmuistio	ei	ole	minkään	viranomaisen	hyväksymä	eikä	siihen	sovelleta	EU-esitettä	tai	kansallista	esitettä	koskevia	säännöksiä.	
	
Tarjottaviin	Osakkeisiin	sijoittamiseen	liittyy	riskejä	ja	sijoitusta	harkitsevia	pyydetään	tutustumaan	erityisesti	Sijoitusmuistion	kohtaan	
”Riskitekijät”.	
	
Tarjottavia	Osakkeita	ei	ole	rekisteröity	eikä	niitä	tulla	rekisteröimään	Yhdysvaltain	vuoden	1933	arvopaperilain	(muutoksineen,	”Yhdysvaltain	
arvopaperilaki”)	tai	minkään	Yhdysvaltain	osavaltion	arvopaperilain	mukaisesti,	eikä	niitä	saa	tarjota	tai	myydä	suoraan	tai	välillisesti	Yhdysvalloissa	
(kuten	Regulation	S	–säännöksessä	on	määritelty),	ellei	niitä	ole	rekisteröity	Yhdysvaltain	arvopaperilain	mukaisesti,	paitsi	toimittaessa	Yhdysvaltain	
arvopaperilain	rekisteröintivaatimuksista	säädetyn	poikkeuksen	mukaisesti	ja	soveltuvia	Yhdysvaltain	osavaltioiden	arvopaperilakeja	noudattaen.	
	
Yhtiötä	ei	ole	rekisteröity	vuoden	1940	sijoituspalveluyrityslain	(Investment	Company	Act	of	1940)	mukaisesti.	Sijoitusmuistiota	ei	saa	lähettää	
Yhdysvaltoihin,	Kanadaan,	Australiaan,	Uuteen-Seelantiin,	Etelä-	Afrikkaan,	Hongkongiin,	Singaporeen	tai	Japaniin	tai	muihin	maihin,	joihin	
Osakkeiden	tarjoaminen	tai	Sijoitusmuistion	lähettäminen	olisi	kiellettyä.	Ellei	Sijoitusmuistiossa	ole	nimenomaisesti	toisin	mainittu,	Osakkeita	ei	
saa	suoraan	tai	välillisesti	tarjota,	myydä,	myydä	edelleen,	siirtää	tai	toimittaa	tällaisiin	maihin	tai	tällaisissa	maissa.		
	
Sijoitusmuistion	jakelu	saattaa	olla	tietyissä	maissa	lailla	rajoitettua.	
	
	
	
	
	
Osakeannin	järjestäjä:	 	 	 Merkintäpaikka:	
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TÄRKEÄÄ	TIETOA	SIJOITUSMUISTIOSTA	

Yhtiö	 ei	 ole	 velvollinen	 Joukkorahoituslain	 3	 luvun	 11	 §:n	 4	 momentin	 mukaan	 julkaisemaan	 Antiosakkeiden	
tarjouksesta	Arvopaperimarkkinalain	4	luvun	3	§:n		mukaista	esitettä,	koska	Yhtiön	tarjousten	yhteenlaskettu	arvo	12	
kuukaudelta	on	alle	5	000	000	euroa.		
	

Yhtiö	on	laatinut	tämän	Sijoitusmuistion	täyttääkseen	Joukkorahoituslain	3	luvun	11	§:n	sekä	Arvopaperimarkkinalain	
1	luvun	4	§:n	mukaisen	tiedonantoantovelvollisuutensa	ja	jotta	sijoittajat	voivat	harkita	Antiosakkeiden	merkitsemistä	
Osakeannin	yhteydessä.		
	

Tässä	 Sijoitusmuistiossa	 esitettävät	 tiedot	 ovat	 peräisin	 Yhtiöltä	 tai	 muusta	 siinä	mainitusta	 lähteestä.	 Tehdessään	
sijoituspäätöstä,	 sijoittajien	 tulee	 tukeutua	 myös	 omaan	 arvioonsa	 Yhtiöstä	 ja	 Osakeannin	 ehdoista	 sekä	
sijoituspäätöksen	eduista	ja	riskeistä.	Järjestäjä	ei	anna	Yhtiöstä	tai	Osakeannista	sijoitusneuvontaa.	
	

Ketään	 ei	 ole	 valtuutettu	 Osakeannin	 yhteydessä	 antamaan	 mitään	 muita	 kuin	 tähän	 Sijoitusmuistioon	 sisältyviä	
tietoja	 tai	 lausuntoja.	 Mikäli	 tällaisia	 tietoja	 tai	 lausuntoja	 annetaan,	 on	 huomattava,	 että	 ne	 eivät	 ole	 Yhtiön	 tai	
Järjestäjän	hyväksymiä.	Tiedot	tai	lausunnot,	jotka	eivät	vastaa	tässä	Sijoitusmuistiossa	annettuja	tietoja	ja	lausuntoja,	
ovat	pätemättömiä.	
	

Järjestäjä	 toimii	 Osakeannissa	 ainoastaan	 Yhtiön	 puolesta	 ja	 Järjestäjän	 tarjoama	 suoja	 koskee	 ainoastaan	 Yhtiötä,	
eikä	 Järjestäjä	 anna	 neuvoja	 Osakeannista	 tai	 tästä	 Sijoitusmuistiosta	 muille	 kuin	 Yhtiölle.	 Lukuun	 ottamatta	 niitä	
velvollisuuksia	 ja	 vastuita,	 joita	 Järjestäjälle	 voi	 aiheutua	 Suomen	 lain	 tai	 jonkun	muun	 sellaisen	 valtion	pakottavan	
lainsäädännön	 perusteella,	 jossa	 vastuun	 poissulkeminen	 kokonaan	 olisi	 laitonta,	 pätemätöntä	 tai	
täytäntöönpanokelvoton,	Järjestäjä	ei	vastaa	tämän	Sijoitusmuistion	sisällöstä	eikä	mistään	väitteestä	tai	oletuksesta,	
joka	 on	 tehty	 tai	 jonka	 on	 oletettu	 tehdyn	 Sijoitusmuistion	 perusteella	 tai	 liittyen	 Yhtiöön,	 Osakeantiin	 tai	
Antiosakkeisiin.	
	

Mikään	 tässä	Sijoitusmuistiossa	ei	muodosta	Yhtiön	 tai	 Järjestäjän	 lupausta	 tai	vakuutusta	 tulevaisuudesta	eikä	 tätä	
Sijoitusmuistiota	tule	pitää	tällaisena	lupauksena	tai	vakuutuksena.	Sijoitusmuistiossa	voidaan	kuitenkin	esittää	myös	
arvioita	Yhtiön	 ja	 sen	markkinoiden	 tulevasta	 taloudellisesta	kehityksestä.	Kyseiset	 lausunnot	voivat	käsitellä	Yhtiön	
odotettua	 tulevaisuuden	 liiketoimintaa	 ja	 tulosta,	 ja	 voivat	 sisältää	 sellaisia	 sanoja	 kuten	 ”odottaa”,	 ”ennakoida”,	
”aikoa”,	 ”suunnitella”	 ja	 ”uskoa”.	 Tulevaisuutta	 koskevat	 lausumat	 liittyvät	 niiden	 luonteen	 johdosta	 epävarmoihin	
asioihin	 ja	 niihin	 voivat	 vaikuttaa	 monet	 tekijät,	 joihin	 Yhtiön	 johto	 ei	 voi	 vaikuttaa.	 Arviot	 perustuvat	 Yhtiön	
parhaaseen	ymmärrykseen	Sijoitusmuistion	tekohetkellä.	
	

Tietyissä	 maissa,	 kuten	 Australiassa,	 Etelä-Afrikassa,	 Hongkongissa,	 Japanissa,	 Kanadassa	 ja	 Yhdysvalloissa	 tämän	
Sijoitusmuistion	 jakeluun,	 Antiosakkeiden	 tarjoamiseen	 sekä	 Antiosakkeiden	 myyntiin	 saattaa	 liittyä	 lakisääteisiä	
rajoituksia,	eikä	osakeantia	kohdisteta	henkilöille,	jotka	asuvat	edellä	mainituissa	maissa,	tai	missään	muussa	maassa,	
jossa	 kyseisen	 tarjouksen	 tekeminen	 olisi	 paikallisen	 lainsäädännön	 tai	 muiden	 määräysten	 vastaista.	 Tätä	
Sijoitusmuistiota	 tai	 Osakeantia	 koskevaa	 muuta	 materiaalia	 ei	 tule	 toimittaa	 tai	 julkaista	 missään	 maassa	
noudattamatta	 kyseisen	 maan	 lakeja	 ja	 määräyksiä.	 Tämä	 Sijoitusmuistio	 ei	 ole	 tarjous	 laskea	 liikkeeseen	
Antiosakkeita	 kenellekään	 sellaisessa	 maassa,	 jossa	 tarjouksen	 tekeminen	 kyseiselle	 henkilölle	 olisi	 paikallisen	
lainsäädännön	tai	muiden	määräysten	vastaista.	Antiosakkeita	ei	ole	 rekisteröity	eikä	niitä	 rekisteröidä	Yhdysvaltain	
vuoden	 1933	 arvopaperilain	 ja	 sen	 muutosten	 ("Yhdysvaltain	 arvopaperilaki")	 tai	 minkään	 Yhdysvaltain	 osavaltion	
arvopaperilakien	 mukaisesti,	 eikä	 niitä	 siten	 voi	 tarjota	 tai	 myydä	 suoraan	 tai	 välillisesti	 Yhdysvalloissa	 tai	
Yhdysvaltoihin	(kuten	Yhdysvaltain	arvopaperilain	Regulation	S	-säännöksessä	on	määritelty),	ellei	niitä	ole	rekisteröity	
Yhdysvaltain	 arvopaperilain	 tai	 Yhdysvaltain	 arvopaperilain	 rekisteröintivaatimuksista	 säädetyn	 poikkeuksen	
mukaisesti	ja	soveltuvia	Yhdysvaltain	osavaltioiden	arvopaperilakeja	noudattaen.	
	

Tähän	 Osakeantiin	 sovelletaan	 Suomen	 lakia,	 ja	 kaikki	 tätä	 Sijoitusmuistiota	 koskevat	 riidat	 ratkaistaan	
toimivaltaisessa	tuomioistuimessa	Suomessa.	
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YHTEYSTIEDOT	

Yhtiö	/	Liikkeeseenlaskija: 
ASMO	Solutions	Oy	(Y-tunnus:	2617164-1) 
Osoite:	Pakkahuoneenkatu	5	M	24,	90100	Oulu,	Suomi	
Verkkosivut:	www.asmosolutions.fi 
Sähköpostiosoite:	marc@asmosolutions.com	
	
Yhtiön	tilintarkastaja:		
KHT	Jari	Nurkkala	
Pohjois-Suomen	Tilintarkastus	Oy		
	
Järjestäjä: 
Privanet	Securities	Oy	(Y-tunnus:	1624821-1) 
Läntinen	Pitkäkatu	35	A	15,	20100	Turku,	Suomi 
Puh.	+358	9	6877	1717 
Verkkosivut:	www.privanet.fi 
Sähköpostiosoite:	contact@privanet.fi	
	
Merkintäpaikka:	
AROUND	(www.around.fi)	/	Privanet	Securities	Oy	
	

 
	

 
	

	

TÄRKEITÄ	PÄIVÄMÄÄRIÄ	

31.10.2016	 Sijoitusmuistio	julkaistaan	

1.11.2016	 Osakeanti	alkaa	

4.11.2016	 Osakeannin	ensimmäinen	mahdollinen	päättymispäivä	

25.11.2016	 Osakeanti	päättyy	viimeistään 

30.12.2016		 Osakeanti	merkitään	arviolta	kaupparekisteriin	 
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VASTUULAUSUNTO	SIJOITUSMUISTIOSSA	ANNETUISTA	
TIEDOISTA	

Yhtiö	 toteaa,	 että	 Sijoitusmuistiossa	 esitetyt	 tiedot	 ovat	 Yhtiön	 parhaan	 tiedon	 mukaan	 oikeita	 ja	 että	
Sijoitusmuistiossa	ei	Yhtiön	parhaan	tiedon	mukaan	ole	sellaisia	puutteita,	jotka	saattaisivat	vääristää	Sijoitusmuistion	
antamaa	 kuvaa	 ja	 että	 kaikki	 oleelliset	 tiedot	 hallituksen	 kokouksien	 pöytäkirjoista,	 tilintarkastajien	 raporteista	
Yhtiölle	ja	muista	sisäisistä	asiakirjoista	sisältyvät	Sijoitusmuistioon.		
	

Oulussa	31.pnä	lokakuuta	2016	
ASMO	Solutions	Oy	

Hallitus	
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YHTIÖ	JA	SEN	LIIKETOIMINTA	

Jokaisella	älypuhelimen	omistajalla	on	myös	vähintään	yksi	laturi	puhelintaan	varten.	Viime	vuonna	myytiin	globaalisti	
arviolta	1,5	miljardia	älypuhelinta.		
	
Kuinka	moni	älypuhelimen	omistajista	kuitenkaan	ymmärtää	nykyisen	laturinsa	mahdollisesti	aiheuttamat	vaarat?	

	
	
ASMO	 Solutions	 Oy:n	 tarina	 alkoi	 Asmo	 Salorannan	 avopuolison	 kodin	 seinään	 unohdetun	 laturin	 aiheuttamasta	
tulipalosta,	 jonka	 seurauksena	 avopuolison	 koti	 tuhoutui.	 Tämän	 surullisen	 tarinan	 johdosta	 Asmo	 Saloranta	 alkoi	
miettiä	 yksinkertaista	 ratkaisua	 latureiden	 aiheuttamaan	 ongelmaan.	 Saloranta	 keksi	 matkapuhelinlaturin,	 joka	
automaattisesti	 kytkeytyy	 pois	 päältä,	 kun	 matkapuhelin	 ei	 ole	 kiinnitettynä	 siihen.	 Tuotteen	 nimeksi	 tuli	 ASMO	
Charger.	Tämä	tulipaloturvallinen	laturi	on	ainoa	laatuaan	koko	maailmassa	ja	tavoitteena	on	luoda	keksinnöstä	uusi	
latureiden	turvallisuusstandardi.	
	
Yhtiö	 järjesti	 erittäin	 menestyksekkään	 joukkorahoituskamppanjan	 IndieGoGo	 -palvelussa	 kesäkuussa	 2015.	
Kamppanja	myytiin	loppuun	huikeasti	9	tunnissa.	Tämän	jälkeen	tuotteen	suunnittelu,	muotoilu	ja	tuotantotyö	alkoi.	
Yhtiön	kasvaessa,	kasvoi	samalla	myös	halu	tehdä	toisenlaisia	älytuotteita.	Tällöin	Saloranta	löysi	sielunkumppaninsa,	
Marc	Dillonin,	kehittämään	yhtiötä	kanssaan.	Marc	liittyi	Asmo-tiimiin	ja	aloitti	toimitusjohtajana	2016.	
	
Latureiden	 tuotanto	 on	 nyt	 käynnissä	 ja	 niiden	 toimitukset	 alkoivat	 25.10.2016.	Mutta	 tämä	on	 vasta	 tarinan	 alku.	
Jokainen	maailmassa	tarvitsee	älykkäitä	kestävän	kehityksen	ratkaisuja	ja	näitä	nyt	Saloranta	ja	Dillon	kehittävät.	
	
	
TOIMIALA	
Yhtiöjärjestyksen	mukainen	toimiala	on	elektroniikkasuunnittelu.	Yhtiö	on	perustettu	Suomessa	ja	se	on	muodoltaan	
osakeyhtiö.	
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MATKAPUHELIMIEN	LISÄLAITEMARKKINOISTA	
Matkapuhelinten	lisälaitemarkkina	on	kasvanut	viime	vuosina	merkittävästi	erityisesti	älypuhelimien	ja	tablettien	
johdosta.	Tähän	on	syynä	käytettävissä	olevien	tulojen	kasvu,	joka	on	näkynyt	kulutuksen	kasvuna	erityisesti	
kaupungeissa.		
	
Verkkokaupan	kasvu	on	jatkunut	internet-yhteyksien	parantuessa.	Matkapuhelinten	lisälaitteiden	tilaaminen	erilaisilla	
alennuksilla,	postiennakolla	maksaminen	ja	parantunut	tarjonta	verkkokaupoissa	on	aiheuttanut	kysynnän	kasvua.	
Saman	globaalin	kasvutrendin	odotetaan	jatkuvan	ennustejaksolla.	
	
Älypuhelinmarkkinoilla	brändien	ja	premium-tuotteiden	merkitys	on	kasvanut	merkittävästi.	Tästä	hyvänä	esimerkkinä	
esimerkiksi	huippubrändiksi	muodostunut	Beats.	Tähän	samaan	on	mahdollisuus	nyt	myös	ASMO	Chargerilla.	
	

	

TUOTE	
ASMO	Charger	on	kehitetty,	suunniteltu	ja	valmistettu	Suomessa	korkeimmilla	mahdollisilla	standardeilla.	Monet	
asiakkaamme	haluavat	tukea	suomalaista	tuotantoa	ja	vihreitä	arvoja.	
	
Tuotteemme	vetoaa	hyvin	laajaan	kuluttajajoukkoon,	kuten	turvallisuushakuisiin,	uudesta	teknologiasta	
kiinnostuneisiin	ja	vihreitä	arvoja	arvostaviin	kuluttajiin.	Tuotteemme	tarkoittaa	myös	turvallisuutta	ja	energian	
säästöä	suurille	yrityksille	ja	esimerkiksi	energia-	ja	vakuutusyhtiöt	ovat	kiinnostuneita	tuotteestamme.	Keksintömme	
herättää	usein	saman	lausahduksen:	”Miksei	tätä	ole	keksitty	aikaisemmin?”	
	
Parhaat	keksinnöt	ovat	usein	yksinkertaisimpia.	Yksinkertaistettuna	AC/DC-muuntaja	matkapuhelinlaturin	sisällä,	
ottaa	sähkön	pistorasiasta	ja	muuttaa	sen	oikeanlaiseksi	jännitteeksi	matkapuhelimelle.	Muutettaessa	verkon	
vaihtovirtaa	puhelimesi	käyttämään	tasavirtaan,	kuluttaa	normaali	laturi	sähköä,	vaikka	itse	päätelaite	ei	olisi	siihen	
kytkettynä.	Tämän	voit	helposti	todeta	koskettamalla	seinään	kytkettyä	laturia.	Se	on	kuuma,	vaikka	puhelin	ei	olisi	
siinä	kiinni.		
	
ASMO	Charger	aloittaa	virran	siirtämisen	automaattisesti,	kun	älypuhelin	kytketään	siihen.	Se	käyttää	puhelimen	
akkua	apunaan	käynnistymisessä.	Se	myös	sammuu	automaattisesti.	Kun	älypuhelin	irrotetaan	siitä.	Muuten	ASMO	
Charger	toimii	aivan	kuten	vanhat	laturit.	ASMO	Charger	on	maailman	ensimmäinen	täysin	automaattinen	laturi,	joka	
ei	kuluta	lainkaan	sähköä	standby-tilassa.	Se	säästää	sähköä	ja	tekee	kodista	paloturvallisemman.		
	
Yhtiön	seuraava	tuote	tulee	olemaan	universaali	laturi,	joka	käyttää	USB-C	–standardia.	USB-C	ei	ole	pelkästään	
matkapuhelimille	tarkoitettu	standardi,	vaan	se	edustaa	tulevaisuudessa	kaikkia	langattomia	laitteita	siirtäen	virtaa	ja	
dataa	kannettaville	tietokoneille,	tableteille,	älypuhelimille	ja	kaikille	muillekin	internetiin	liitetyille	tuotteille.	Riittää,	
että	omistaa	yhden	laturin,	joka	on	samalla	turvallinen	ja	osa	kestävää	kehitystä.		
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TILAUSKIRJA	JA	ASIAKASNEUVOTTELUT		
Erä 1 Tilaaja Määrä Toimitusviikko Tilauksen tila: 
 Indiegogo 2000 44 vahvistettu 
 Puuilo 1000 45 vahvistettu 
 Jan Erik Myklebust 1000 46 vahvistettu 
 Fortum 10 46 vahvistettu 
 Oma verkkokauppa 2000 45-50 varattu 
 Liikkeet Oulussa 500 47 varattu 
 DNA 1000 47 neuvottelut käynnissä 
 Norjalainen ketju 1000 48 neuvottelut käynnissä 
 Lahjatavaraliikkeet 1000 49 neuvottelut käynnissä 
 Muut 400 50 Avoin 
 Kokonaistilaukset (1.erä) 9910   
     
Erät 2,3,4 Tilaaja Määrä Toimitusviikko Tilauksen tila: 
 Flinkenberg Energy 2000 2 neuvottelut käynnissä 
 S-Ryhmä 5000 3,4 neuvottelut käynnissä 
 Kesko 5000 5,6 neuvottelut käynnissä 
 Puuilo 2000 7 tilausarvio 
 Gigantti 4000 8,9 neuvottelut käynnissä 
 Jan Erik Myklebust 10000 10-13 tilausarvio 
 Viestimaa 1000 14 neuvottelut käynnissä 
 GPBM Nordic 5000 15 neuvottelut käynnissä 
 Liikkeet ja hotellit Norjassa 3000 16 neuvottelut käynnissä 
 Saksa 15000 17-22 tilausarvio 
 Verkkokauppa 10000 23-24 tilausarvio 
 South Africa TME 4000 25 neuvottelut käynnissä 
 Fortum 3000 26 neuvottelut käynnissä 
 Lahjatavaraliike 4000 27 neuvottelut käynnissä 
 IF vakuutusyhtiö 2000 27 neuvottelut käynnissä 
     
 Kokonaismyyntiarvio 75000   
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Liiketoiminnan	strategiat	
	
YLEISTÄ	
Yleisenä	strategiana	on	rakentaa	vakaata	kassavirtaa	generoiva	liiketoiminta,	joka	perustuu	korkean	arvon	ja	korkean	
marginaalin	tuotteisiin.		
	
Yksi	 tärkeimpiä	 elementtejä	 strategiassamme	 on	 ollut	 tehdä	 jo	 varhaisessa	 vaiheessa	 erittäin	 järjestelmällinen	
markkinatutkimus,	 jolla	 varmistetaan	 tuotteen	 kiinnostavuus	 markkinoilla.	 Teemme	 ainoastaan	 tuotteita,	 joita	
todistetusti	voidaan	myydä.	Elintärkeää	on,	että	meillä	on	vahva	linkki	markkinoihin	ja	asiakkaisiin.	Pienet	muutokset	
tuotteessa	tai	segmentoinnissa	on	helposti	testattavissa	ja	kampanjat	ja	tuotetarjoukset	on	helppo	jalostaa	tuotoiksi.		
	
Yhtiön	 kulupuoli	 on	 maltillinen	 ja	 se	 pystyy	 pitämään	 erittäin	 hyvää	 kulukuria.	 Siirtämällä	 tuotekehitystä	 ja	
markkinointia	alihankintaketjuun	mahdollistaa	hyvin	joustavan	budjetoinnin	ja	kulukurin.	Palveluun	perustuvat	mallit	
lisäävät	ansaintamahdollisuuksia.		
	
ASMO	 pyrkii	 kasvattamaan	 yhtiön	 valuaatiota	 vuoteen	 2020	 asti,	 jonka	 jälkeen	 tavoitteena	 on,	 että	 suuremmat	
pelurit,	 kuten	 Google,	 Apple	 tai	 joku	 suurista	 tarvikevalmistajista	 voisi	 kiinnostua	 ostamaan	 yhtiön.	 Tavoittelemme	
merkittävää	kasvua	ROI:ssa	jo	parin	vuoden	sisällä.		
	
	
TUOTEKEHITYSSUUNNITELMA	

 
	
	
TUOTESTRATEGIA	
Tuotestrategian	 ydin	 on	 kehittää	 korkean	 lisäarvon	 tuote,	 joka	 perustuu	 turvallisuuteen,	 energian	 säästöön,	 ja	
suorituskykyyn.	Kestävä	kehitys	on	 tärkeä	arvo	myös	uuden	 teknologian	 luodessa	uusia	markkinoita	 ja	mahdollistaa	
myös	ASMO-brandin	laajentumisen.	
	
Tärkeä	 fakta	 on,	 että	 uutisointi	 latureista	 ja	 akuista	 aiheutuneista	 tulipaloista	 on	 lisääntynyt	 merkittävästi	 viime	
aikoina.	ASMO	Charger	 tavoittelee	 juuri	 turvallisuuden	 ja	mukavuuden	 tunnetta	 kuluttajamarkkinoinnissa.	 Tämä	on	
erinomainen	asia	erityisesti	markkinoitaessa	tuotteita	perheille	vaihtoehtona	massatuotteille.		
	
Tavallisella	 perheellä	 on	 keskimäärin	 jatkuvasti	 kytkettynä	 30	 laitetta	 sähköverkkoon,	 ja	 niiden	 kuluttama	 sähkö	
pelkästään	 lepotilassa	 alkaa	 olla	 yllättävän	 suuri	 osa	 koko	 sähkölaskusta.	 On	 arvioitu,	 että	 7	 miljardia	
matkapuhelinlaturia	kuluttaa	valmiustilassa	sähköä	kahden	ydinvoimalan	verran.		
	
Meidän	 ratkaisu	 ongelmaan	 on	 jo	 valmis	 ja	 tuotanto	 ja	 toimitukset	 ovat	 käynnistyneet	 lokakuussa	 2016.	 10	 %	
rahoituskierroksella	 saadusta	 rahoituksesta	 käytetään	 ASMO	 Chargerin	 tuotannon	 ramp	 up:iin,	 tehokkaampaan	
tuotantolinjaan	ja	testauskalustoon,	mitkä	vähentävät	kuluja	ja	kasvattavat	tuotteen	marginaaleja.		
	

Matkapuhelin	laturi	 Yleislaturi	 Kannettavan	tietokoneen	
laturi	

Langaton	
laturi	

USB	C	
	

Uusi	globaali	standardi	
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Olemme	 hakeneet	 kahta	 eri	 patenttia	 tuotteen	 taustalla	 toimivalle	 teknologialle.	 ASMO	 Charger	 tulee	 olemaan	
universaali	ja	globaali	standardi	turvalliselle	ja	älykkäälle	lataamiselle	kotona	vuoden	2017	loppuun	mennessä.		
	
ASMOn	tavoitteena	on	ottaa	käyttöön	sama	teknologia	myös	muissa	tuotteissa,	kuten	kannettavissa	tietokoneissa	ja	
muissa	internetiin	kytketyissä	tuotteissa	(IoT).	
	
	
MARKKINOINTI-	JA	MYYNTISTRATEGIA	
Globaaliin	 markkinaan	 mukaan	 pääsemiseksi	 on	 ensiarvoisen	 tärkeää	 tunnistaa	 heti	 alussa	 tärkeimmät	
asiakassegmentit.	ASMO	hyödyntää	markkinoinnissa	uusimpia	digitaalisia	kanavia	 ja	käyttää	 tässä	apunaan	parhaita	
asiantuntijoita,	 kuitenkin	 niin,	 että	 kokonaisvastuu	 brändin	 rakentamisesta	 on	 yhtiöllä	 itsellään.	
Markkinointibudjetista	kohdistetaan	n.	10	%	tähän,	jolloin	tavoitetaan	mahdollisimman	hyvin	potentiaaliset	asiakkaat.		
	
Verkoston	 luomiseksi	 on	 valjastettu	 useita	 keulahahmoja	 viemään	 tarinaa	 eteenpäin.	 Lisäksi	 1.500	 alkuvaiheen	
asiakasta	ovat	antaneet	tukensa	ennakkotilauksen	muodossa.	Tärkeimmät	ryhmät	keulahahmoissa	ovat	ne,	jotka	ovat	
kiinnostuneet	 paloturvallisuudesta	 ja	 oman	 perheen	 turvallisuudesta.	 Toinen	 ryhmä	 on	 ne,	 jotka	 ovat	 erittäin	
kiinnostuneita	tavaroiden	internetistä	(IoT)	ja	joilla	on	käytössään	viimeisimmät	älypuhelinmallit.	Monet	heistä	ovat	jo	
siirtymässä	myös	USB-C-teknologiaan.		
	
	
KANSAINVÄLISTYMISSTRATEGIA	
Kaikkien	 mahdollisten	 myyntikanavoiden	 avaaminen	 ja	 aktivointi	 on	 yksi	 tärkeimmistä	 tehtävistämme	
kansainvälistymisstrategiassamme.	 Tavoittelemme	 valtavaa	 markkinaosuutta	 ja	 näkyvyyttä	 tärkeimmillä	
kohdemarkkinoillamme.	Verkkokauppamme	vaatii	paljon	näkyvyyttä	ja	maksettua	mainontaa	tavoittaaksemme	kaikki	
potentiaaliset	 asiakkaat.	 Olemme	 ottaneet	 käyttöön	 erittäin	 edistyksekkään	 digitaalisen	 markkinointityökalun	
tutkiaksemme,	kohdistaaksemme	 ja	 toteuttaaksemme	myyntiä.	Prosessi	 toimii	 reaaliajassa	 ja	 se	on	erittäin	 tehokas	
tapa	maksimoida	myyntiä	suhteessa	käytettyihin	mainoseuroihin.		
	
Markkinatutkimus	 pystytään	 tekemään	 jokaiseen	maahan	 erikseen	 olemassa	 olevilla	 työkaluilla.	 Voimme	 ennustaa	
ROI:ta	kunkin	maan	demografisten	tilastoiden	ja	aiempien	kampanjoiden	perusteella.	Etabloituminen	uuteen	maahan	
on	hyvin	suoraviivaista.	Markkinoidaan	paikallisella	kielellä,	käytetään	mm.	bannerimainontaa	ja	viritetään	algoritmit	
maksimoimaan	ROI.	Kustannuksissa	puhutaan	sadoista	euroista	per	maa.		
	
Online-kampanjat	 generoivat	 kiinnostusta	myös	 vähittäiskaupan	 ja	 tukkukaupan	 suuntaan.	 Olemme	 jo	 nyt	 saaneet	
näiltä	tasoilta	yhteydenottoja	mm.	Saksasta,	Norjasta,	Ruotsista	ja	Espanjasta.		
	
	
KUMPPANUUSSTRATEGIA	
Yhtiöllä	on	kumppanuuksia	tuotekehityksen,	valmistuksen	ja	digitaalisen	markkinoinnin	saralla.	Olemme	kehittämässä	
yhteisyötä	OEM-	ja	lisävarustevalmistajien	kanssa.	Esim.	hollantilainen	Fairphone	on	osoittanut	kiinnotuksensa	toimia	
tuotteen	 jälleenmyyjänä.	 OEM-strategian	 rakentaminen	 on	 avain	 myös	 exit-mahdollisuuksiin.	 Meidän	 teknologiset	
assetit	ja	brändi	ovat	ainutlaatuisia	matkapuhelinteollisuudessa.		
	
Keskeisiä	 kumppaniemme	ominaisuuksia	 ovat	 selkeä	 kommunikointi,	 hyvä	 historia	 ja	 joustava	 hinnoittelu.	Olemme	
valinneet	 Creoir	 Oy:n	 tuotekehityskumppaniksemme.	 Heillä	 on	 pitkä	 kokemus	 tuotteiden	 kehittämisestä	 yhdessä	
Nokian	 ja	Jollan	kanssa.	Creoir	Oy	on	toimittanut	mm.	Marshall-puhelimet,	urheilutietokoneita	 ja	muita	 langattomia	
tuotteita.	Heidän	toimipisteensä	sijaitsee	Oulussa.	Meidän	yhteistyö	heidän	asiantuntijoiden	kanssa	on	jatkunut	jo	10	
vuotta,	ja	yhteistyötä	on	tehty	mm.	Nokia	N9:n	tuotekehityksessä.		
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KILPAILIJAT	
ASMOn	arvojen	mukaista	vastaavaa	 laturivalmistajaa	ei	ole	yhtiön	tiedossa.	On	muutamia	kilpailijoita,	 jotka	pyrkivät	
yleisellä	 tasolla	 nostamaan	 latureita	 pois	 jokapäiväisistä	 hyödykkeistä	 kohti	 korkeampaa	 kategoriaa.	 Kuitenkin	
ASMO:n	 tapauksessa	 puhutaan	 yhdistelmästä,	 jossa	 puhutaan	 turvallisuudesta,	 suorituskyvystä	 ja	 cleantechistä.	
Samaan	aikaan	uusia	suuntauksia	tulee	mm.	pelialalta,	jolloin	tarvitaan	nopeaa	lataamista	(Pokemon	GO).		
	
	
Kilpailijakenttä:	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kuluttaa		
energiaa	
lepotilassa	

Päälle	
automaattisesti	

	
Ei	kuluta	
virtaa	

lepotilassa	

Päälle	
manuaalisesti	
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YHTIÖN	TALOUDELLISET	TIEDOT	

Seuraavassa	on	kuvattu	Yhtiön	tuloksen	ja	taloudellisen	aseman	kehittymistä	ajalla	1.1.2015–	31.12.2015	ja	1.1.2014-
31.12.2014	sekä	Yhtiön	tulevaisuuden	näkymiä.	Yhtiöesitteessä	kuvatut	tiedot	31.12.2015	ja	31.12.2014	päättyneiltä	
tilikausilta	ovat	tilintarkastettuja.		

	
TULOSLASKELMA	
	
Rahayksikkö	tuhat	EUROA	

1.1.-31.12.2015	 16.4.-31.12.2014	

LIIKEVAIHTO	 1	 0	
		Valmistus	omaan	käyttöön	 0	 0	
		Liiketoiminnan	muut	tuotot	 0	 40	
		Materiaalit	ja	palvelut	 -1	 -53	
		Henkilöstökulut	 0	 0	
		Poistot	ja	arvonalentumiset	 -36	 0	
		Liiketoiminnan	muut	kulut	 -6	 -4	
	
LIIKEVOITTO	(-TAPPIO)	

	
-42	

	
-17	

			
		Rahoitustuotot	ja	-kulut	

	
	

	
0	

		
TULOS	ENNEN	SATUNNAISERIÄ		

	
-44	

	
-17	

TULOS	ENNEN	TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA	VEROJA	 	
-44	

	
-17	

	
		Verot	

	
0	

	
0	

	
TILIKAUDEN	VOITTO	/	TAPPIO	

	
-44	

	
-17	
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VASTAAVAA	
Rahayksikkö	tuhat	EUROA	

1.1.-31.12.2015	 16.4.-31.12.2014	

PYSYVÄT	VASTAAVAT	 	 	
AINEETTOMAT	HYÖDYKKEET	 	 	
		Liikearvo	 0	 0	
		Kehittämismenot	 74	 0	
		Aineettomat	oikeudet	 11	 0	
		Aineelliset	hyödykkeet	 43	 0	
PYSYVÄT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ	 129	 0	
		 	 	
VAIHTUVAT	VASTAAVAT		 	 	
Vaihto-omaisuus	yhteensä	 0	 0	
Lyhytaikaiset	saamiset		
	Myyntisaamiset	

	
0	

	
0	

	Lainasaamiset	 0	 	
	Muut	saamiset	 18	 13	
	Siirtosaamiset	 0	 40	
Lyhytaikaiset	saamiset	yhteensä	 18	 53	
	
Rahat	ja	pankkisaamiset	

	
19	

	
1	

VAIHTUVAT	VASTAAVAT	YHTEENSÄ		 37	 54	
	
VASTAAVAA	YHTEENSÄ		

	
166	

	
54	

	
	
VASTATTAVAA	
Rahayksikkö	tuhat	EUROA	

1.1.-31.12.2015	 1.4.-31.12.2014	

OMA	PÄÄOMA	 	 	
		Osakepääoma	 69	 69	
		Edellisten	tilikausien	voitto				
		(tappio)	

	
-17	

	
0	

		Tilikauden	voitto	 -44	 -17	
OMA	PÄÄOMA	YHTEENSÄ	 9	 53	
VIERAS	PÄÄOMA	 	 	
Pitkäaikainen	
		Lainat	rahoituslaitoksilta	
		Ostovelat	
		Muut	velat	
Pitkäaikaiset	velat	yhteensä	

	
50	
0	
48	
98	

	
0	
0	
0	
0	

	
Lyhytaikainen	
		Lainat	rahoituslaitoksilta		
		Ostovelat	
		Muut	velat	
		Siirtovelat	

	
	
57	
0	
1	
0	

	
	
0	
1	
0	
0	

Lyhytaikaiset	velat	yhteensä	
		

59	 1	

			
VIERAS	PÄÄOMA	YHTEENSÄ		

	
157	

	
1	

	
VASTATTAVAA	YHTEENSÄ	

	
166	

	
54	
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LIIKETOIMINNAN	TULOS,	TALOUDELLINEN	ASEMA	JA	NÄKYMÄT	

Yhtiö	 ennustaa	 positiivista	 tulosta	 ja	 voimakasta	 kasvua	 ensimmäisen	 12	 kuukauden	 markkinoilla	 olon	 aikana.	
Marginaalit	ovat	korkeita	ja	käyttöpääoman	tarpeeseen	on	kiinnitetty	merkittävästi	huomioita	kuten	myös	markkina-
asemaan	vahvan	online	–markkinoinnin	kautta.		

YHTIÖN	TAUSTAA	
	
Yhtiö	tulee	tekemään	seuraavia	asioita	varmistaakseen	hyvän	taloudellisen	kehityksen:	
*Vahva	brändi	ja	arvolupauksen	kehittäminen	
*Pragmaattinen	markkinointi	verkossa	
*Tuotekehitys	ja	selkeät	tavoitteet	uusista	tuotteista	ja	teknologioista	
*Uusia	ansaintamalleja	ohjelmisto-	ja	palvelukonsepteilla	
*Aktiivinen	osallistuminen	alan	messuihin	ja	näyttelyihin	
*Aktiiviset	kumppanuudet	sekä	myynnissä	että	tuotekehityksessä	sekä	Suomessa	että	ulkomailla	
*Komittoituminen	kansainvälisiin	yritysvastuullisuusasioihin	ja	kestävään	kehitykseen	
	
TALOUDELLINEN	TILANNE	
Seuraavassa	arvioidaan	yhtiön	vuosittaista	kasvua	(YoY)	myynnin,	liikevaihdon	ja	tuloksen	kautta.	Yhtiön	myyminen	
tuotteiden	määrä	arvioidaan	olevan	vuonna	2019	1.053.800	kappaletta	ja	nettotulos	10,2	Meur.	
	
Asmo	Solutions	Oy	ennustaa,	että	yhtiön	tulos	vuonna	2017	olisi	67	%:n	bruttokatteella	313.000	eur	(eps	19,67	eur).	
Odotamme	vuodelle	2018	130	%:n	kasvua	ja	osakekohtaiseksi	tulokseksi	257,38	eur	(bruttokate	63	%).	USB-C	–
tuotteen	lanseeraus	vuonna	2018	kasvattaisi	vuoden	2019	tuloksen	jo	10,2	Meuriin.		
	
Edellä	mainitut	ennusteet	on	laadittu	oletuksella,	että	tuote	on	laajasti	myynnissä	Euroopan	markkinoilla.	Mahdollista	
etabloitumista	esim.	Yhdysvaltoihin	ei	ole	näihin	kasvuennusteihin	huomioitu.		
	
Mahdollinen	lisärahoituskierros,	jolla	kiihdytetään	kasvua	entisestään	ja	lanseerataan	uusia	tuotteita,	voisi	toteutua	
vuonna	2019.		
	
TOIMINTAYMPÄRISTÖ	JA	TULEVAISUUDENNÄKYMÄT	
Matkapuhelinteollisuus	kehittyy	koko	ajan	ja	se	lisää	vaatimuksia	akku-	ja	latausteollisuuteen.	Uusi	teknologia,	kuten	
USB-C	ja	esineiden	internet	(IoT)	lisäävät	merkittävästi	tarvetta	latausteknologiaan.		
	
Perinteiset	 matkapuhelimien	 tarvikkeita	 valmistavat	 yhtiöt	 panostavat	 vain	 vähän	 brandeihin	 ja	 tuotteiden	
kehitykseen.	ASMOn	ainutlaatuinen	arvolupaus	on	selkeä	poikkeus	markkinoilla.		

LIKVIDITEETTI	JA	RAHOITUS	
Yhtiö	 tavoittelee	 vahvaa	 kassavirtaa	 työskentelemällä	 ensisijaisesti	 avoimissa	 kanavissa	 korkeilla	 marginaaleilla	 ja	
välittömästi	tapahtuvilla	maksuilla	verkkokaupassa.		
	
Lyhytaikainen	 maksuvalmius	 ja	 käyttöpääoma	 rahoitetaan	 Nordeasta	 saatavilla	 rahoitusinstrumenteilla.	 Vaikka	
kassavirran	oletetaan	olevan	vahva,	komponenttien	maksuaikataulut	voivat	aiheuttaa	muita	rahoitustarpeita.		
	
Kassavirtaennusteet	 vuosille	 2018	 ja	 2019	 ovat	 4,684	 Meur	 ja	 10,995	 Meur.	 Yhtiön	 arvion	 mukaan	 likvidit	 varat	
riittävät	vastaamaan	käyttöpääomatarpeita	ennustettujen	kasvuestimaattien	toteutuessa.		
	
OMAT	PÄÄOMAT	JA	OSAKKEET	
Yhtiön	omat	varat	31.12.2015	olivat	19.374	euroa.	Osakepääoma	oli	2500	euroa.	Osakkeiden	määrä	sijoitusmuistion	
laatimispäivänä	oli	11.342	osaketta.	
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YHTIÖN	TOIMIVA	JOHTO	JA	HALLITUS	

Seuraavassa	on	esitelty	lyhyesti	Yhtiön	johtohenkilöt	sekä	hallitus.	Tarkemmat	tiedot	henkilöiden	kokemuksesta	löytyy	
Sijoitusmuistion	liitteistä,	josta	löytyy	kunkin	henkilön	CV:t.	
	
Ydintiimi	
	

	
	

	
	

	
Yhtiön	hallitus	
Asmo	Saloranta,	hallituksen	puheenjohtaja	
	
Uusi	 hallitus	 nimetään	 seuraavassa	 yhtiökokouksessa.	 Hallituksen	 lopullinen	 muoto	 varmistuu	 meneillään	 olevan	
rahoituskierroksen	jälkeen.	Sen	tulee	muodostamaan	viisi	jäsentä,	joista	yksi	toimii	hallituksen	puheenjohtajana.	
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Johdon	palkat,	palkkiot	ja	luontaisedut	
Marc	Dillon,	toimitusjohtaja,	6000	EUR	/	kuukausi	

Asmo	Saloranta,	CVO,	6000	EUR	/	kuukausi	

Samuel	Kuosmanen,	markkinointijohtaja,	3500	EUR	/	kuukausi	

	
Johdon	omistus	Yhtiössä	
Perustaja	ja	keksijä,	Asmo	Saloranta		 46,29	%	osakkeista	

Toimitusjohtaja	ja	osakas,	Marc	Dillon		 41,88	%	osakkeista	

Perustajajäsenen	 ja	 toimitusjohtajan	 omistus	 perustuu	 kolmivuotiseen	 ansaintajaksoon,	 jossa	 osakkeet	 kirjataan	
kyseisille	tahoille	tasaosuuksin.	Mikäli	työskentely	Yhtiössä	päättyy,	kirjaamattomat	osakkeet	voidaan	hankkia	takaisin	
Yhtiölle	alkuperäisellä	hinnalla.	

	

	
Johdon	ja	lähipiirin	etuudet	
Ei	etuuksia.	

	
Lähipiirilainat-	ja	takaukset	
Ei	lähipiirilainoja	eikä	-takauksia.		

	
Johdon	kannustinohjelmat	
Perustajalla	ja	toimitusjohtajalla	on	kolmen	vuoden	kannustinohjelma	(kts.	Kohta	Johdon	omistus	Yhtiössä)	

	
Johdon	eturistiriidat	
Johdolla	ei	ole	eturistiriitoja.	

	
Hallituksen	toiminta		
Hallituksen	tehtävänä	on:	

- Hyväksyä	yli	50.000	kuluerät	

- Hyväksyä	yhtiön	strategia	

- Ottaa	keskeinen	rooli	yhtiön	strategisessa	ohjeistamisessa	ja	valvoa	yleistä	liiketoimintaa	

- Tehdä	tärkeimmät	yhtiön	rakenteeseen	vaikuttavat	taloudelliset	ja	strategiset	päätökset.	

	

Hallituksen	palkkiot	
Hallituksen	jäsenille	ei	makseta	palkkiota.	
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OSAKEPÄÄOMA	JA	OMISTUSRAKENNE	

Tietoja	osakkeesta		
Osakelaji:	 	 ASMO	Solutions	A-osake 
ISIN-koodi:	 	 TBA	

	
Yhtiön	osakepääoma,	osakelajit	ja	liikkeeseenlaskettujen	osakkeiden	määrä	
Yhtiöllä	oli	31.10.2016	yhteensä	4	osakkeenomistajaa.	Oheisessa	taulukossa	on	esitetty	Yhtiön	omistusrakenne.	
	
Omistajat	 Osakelaji	 Osakemäärä	 Äänistä	
Asmo	Saloranta	 A-osake	 5250	 46,29	%	
Marc	Dillon	 A-osake	 4750	 41,88	%	
Northern	Startup	Fund	II	KY	 A-osake	 1009	 8,9	%	
Haltian	Oy	 A-osake	 333	 2,9	%	
Yhteensä	 	 11	342	 100,00	%	
	
Annin	järjestäjän	tai	sen	kanssa	samaan	konserniin	kuuluva	yhtiö	ei	omista	Yhtiön	osakkeita	ennen	osakeantia.	

Osakepääoman	kehitys	
	

Vuosi	 Tapahtuman 
kuvaus	

Osakepääoma	
muutos 

(€)	
Osakkeiden	

määrän	muutos	
(A-osake)	

Osakepääoma	
yhteensä	 

(€)	
Osakkeita	
yhteensä	

(kpl)	

2014	 Perustaminen	 2	500	 10	000	 2	500	 10	000	

2014	 Osakeanti	 66	600	 1	110	 69	100	 11	110	
2016	 Osakeanti	 0	 232	 69	100	 11	342	

 
	
Vaihtovelkakirjalainat	

Yhtiöllä	on	tällä	hetkellä	kaksi	vaihtovelkakirjalainaa	liikkeellä:	

	

Vaihtovelkakirjalaina	I/2016	(120.000	€),	voidaan	konvertoida	laina-aikana	tapahtuvan	rahoituskierroksen	yhteydessä	
osakekohtaisella	 merkintähinnalla,	 joka	 vastaa	 sataa	 (100)	 prosenttia	 kyseisen	 rahoituskierroksen	 mukaisesta	
merkintähinnasta.	 Lainanantajalle	 annettavien	 osakeyhtiölain	 10:1	 §:n	 mukaisten	 erityisten	 oikeuksien	 sekä	 niiden	
perusteella	merkittävien	Yhtiön	uusien	osakkeiden	enimmäismäärä	on	445	kappaletta.	Laina-aika	päättyy	31.7.2018.	

	

Vaihtovelkakirjalaina	II/2016	(125.000	€)	ja	sille	kertynyt	korko,	voidaan	lainanantajan	päätöksellä	konvertoida	osittain	
tai	kokonaan	Yhtiön	uusiksi	osakkeiksi	180	euron	osakekohtaisella	merkintähinnalla	tai	laina-aikana	tapahtuvan	Yhtiön	
rahoituskierroksen	 mukaisella	 merkintähinnalla,	 riippuen	 kumpi	 on	 alhaisempi.	 Lainanantajalle	 annettavien	
osakeyhtiölain	10:1	§:n	mukaisten	erityisten	oikeuksien	sekä	niiden	perusteella	merkittävien	Yhtiön	uusien	osakkeiden	
enimmäismäärä	on	3000	kappaletta.	Laina-aika	päättyy	15.10.2018.	
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Osakepohjaiset	kannustimet	

Yhtiöllä	ei	ole	tällä	hetkellä	osakepohjaisia	kannustimia.	

	

	

Lunastuslauseke	

Yhtiöllä	ei	ole	tällä	hetkellä	lunastuslauseketta.	

	

OSINGOT	JA	OSINGONMAKSUPOLITIIKKA	

Yhtiö	kasvattaa	tällä	hetkellä	aktiivisesti	 liiketoimintaansa,	 jonka	 johdosta	osinkoja	ei	ole	maksettu.	 	Yhtiön	 johto	on	
arvioinut,	että	osinkoa	voidaan	maksaa	ensimmäisen	kerran	vuonna	2019.	

	

VIREILLÄ	 OLEVAT	 OIKEUDENKÄYNNIT	 JA	 HALLINTO-	 JA	
VÄLIMIESMENETTELYT	

Yhtiö	ei	ole	tietoinen	mistään	tällä	hetkellä	Yhtiöön	kohdistuvista	oikeustoimista.	
	
	

YHTIÖN	TOIMINTAAN	VAIKUTTAVAT	POIKKEUKSELLISET	SEIKAT	

Yhtiöllä	ei	ole	tiedossa	sen	toimintaan	vaikuttavia	poikkeuksellisia	seikkoja	tässä	Sijoitusmuistiossa	esitettyjen	riskien	
lisäksi.	
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OSAKEANNIN	TAUSTA	JA	OSAKEANTIVAROJEN	KÄYTTÖ	

Osakeannilla	vahvistetaan	yhtiön	pääomarakennetta.	Osakeantivaroja	käytetään	erityisesti	kansainvälisen	myynnin	
kasvattamiseen,	globaaliin	brändin	rakentamiseen	sekä	markkina-aseman	vahvistamiseen.	Lisäksi	varoja	käytetään	
tuotekehitykseen	sekä	patenttioikeuksiin.	Edelleen	varoja	käytetään	tuoteportfolion	laajentamiseen	mm.	
kannettavien	tietokoneiden	laturiin	sekä	USB-C	laturiin.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

TUOTANNON	YLÖSAJO	

TUOTEKEHITYS	

BRÄNDIN	
VAHVISTAMINEN	

MYYNTI	JA	
MARKKINOINTI	
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OSAKEANNIN	EHDOT	

Yhtiö:	 ASMO	Solutions	Oy	(”Yhtiö”)	

ISIN:	 TBA	

Yhtiön	osoite:	 Pakkahuoneenkatu	5	M	24,	90100	Oulu,	Suomi	

Osakkeiden	nykyinen	määrä:	 11.342	osaketta	

Merkittäväksi	tarjottava	määrä	
uusia	Yhtiön	osakkeita:	

Enintään	4.000	osaketta	(”Antiosakkeet”)	

Osakeannin	toteuttamiseksi	
tarvittava	vähimmäismäärä	
hyväksyttyjä	merkintöjä:	

2.000	osaketta	

Osakekohtainen	merkintähinta:	 270,00	euroa	

Yrityksen	arvonmääritys	(pre-
money):	

3.062.340	euroa	

Rahoituskierroksen	koko:	 540.000	–	1.080.000	euroa	

Sijoittajakohtainen	merkittävien	
osakkeiden	vähimmäismäärä:	

10	osaketta	

Uusien	osakkeiden	
omistusosuus:	

14,99	–	26,07	%	

Osakkeiden	merkintäajan	
alkamisaika:	

1.11.2016	kello	9.00	

Osakkeiden	merkintäajan	
arvioitu	päättymisaika:	

25.11.	kello	16.00,	ei	kuitenkaan	ennen	4.11.	
kello	16.00	

Sijoittajasopimus:	 Antiin	 osallistumalla	 Sijoittaja	 hyväksyy	
osakeantimateriaalin	 liitteenä	 olevan	
sijoittajasopimuksen,	 joka	 sisältää	 osakkeiden	
panttauskiellon	 sekä	myötämyyntioikeuden	 ja	
myötämyyntivelvollisuuden.	

Ylimerkintätilanteessa	
sovellettavat	periaatteet:	

Antiosakkeet	 jaetaan	 AROUNDissa	
osakemerkintänsä	 ja	 Privanetille	 kirjallisen	
merkintäsitoumuksen	 toimittaneiden	
merkitsijöiden	 (yhdessä	 tässä	 kohdassa	
”Sijoittajat”)	 välillä	 siten,	 että	
seitsemänkymmentä	 prosenttia	 (70%)	
Sijoittajille	tulevista	Antiosakkeista	allokoidaan	
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osakemerkintöjensä	 perusteella	 suurimmille	
Sijoittajille	heidän	hyväksytysti	merkitsemiensä	
osakkeiden	 määrän	 mukaisessa	 suhteessa	 ja	
siten	 että	 suurimmat	 Sijoittajat	 saavat	 kukin	
Antiosakkeita	 merkitsemänsä	 määrän.	 Loput	
kolmekymmentä	 prosenttia	 (30%)	 jaetaan	
loppujen	 Sijoittajien	 kesken	 heidän	
merkitsemiensä	 osakkeiden	 määrän	
mukaisessa	suhteessa.	

Suurimpien	 Sijoittajien	 joukko	 määritetään	
siten,	 että	 valitaan	 Sijoittajat	 heidän	 kunkin	
merkitsemänsä	osakkeiden	määrän	perusteella	
suurimmasta	 alkaen	 kunnes	 joukon	
merkitsemät	 osakkeet	 edustavat	 yhdessä	
enintään	 seitsemääkymmentä	 prosenttia	
(70%)	 kaikista	 Sijoittajille	 tulevista	
Antiosakkeista.	

Mikäli	suurimpien	Sijoittajien	joukko	ja	heille	
allokoitavat	Antiosakkeet	edustavat	lopulta	
alle	seitsemääkymmentä	prosenttia	kaikista	
Sijoittajille	tulevista	Antiosakkeista	(esimerkiksi	
sen	johdosta,	että	suurimpien	Sijoittajien	
joukkoon	ei	voida	enää	lisätä	Sijoittajaa	ilman,	
että	joukon	edustama	osuus	ylittäisi	
seitsemänkymmenen	prosentin	rajan),	jaetaan	
seitsemänkymmenen	prosentin	osuudesta	
ylijääneet	Antiosakkeet	muille	Sijoittajille	
samassa	yhteydessä	ja	samalla	tavalla	kuin	
jaetaan	muille	Sijoittajille	muutoinkin	kuuluvat	
Antiosakkeet.	

 
Yleiskuvaus	

Yhtiö	 toteuttaa	 suunnatun	 maksullisen	 osakeannin,	 jossa	 tarjotaan	 Antiosakkeita	 Privanet	
Securities	 Oy:n	 (”Privanet”)	 osoitteessa	 www.around.fi	 ylläpitämään	 AROUND-palveluun	
(”AROUND”	tai	”Palvelu”)	kulloinkin	hyväksytysti	rekisteröityneiden	suomalaisten	[ja	Euroopan	
talousalueelta	 olevien]	 sijoittajien	 sekä	 osakeantipäätöksessä	 yksilöidysti	 Privanetin	 tai	 sen	
konserniyhtiön	merkittäväksi.	

Yhtiöllä	on	yksi	osakesarja	 ja	Yhtiön	osakkeet	kuuluvat	arvo-osuusjärjestelmään.	Osakeannissa	
tarjottavat	osakkeet	ovat	arvo-osuusmuotoisia	Yhtiön	uusia	osakkeita	ja	euromääräisiä.	

Osakeanti	 liittyy	 rahoituskierrokseen,	 jolla	 Yhtiö	 hakee	 Palvelussa	 rahoitusta	 Yhtiön	
liiketoimintaa	ja	sen	kehittämistä	ja	kasvattamista	sekä	Yhtiön	pääomarakenteen	vahvistamista	
varten.	 Osakeanti	 vahvistaa	 Yhtiön	 operatiivista	 ja	 taloudellista	 joustavuutta.	 Osakeannille	 on	
Yhtiön	kannalta	painava	taloudellinen	syy.	

Osallistumisoikeus	
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Osakeantiin	voivat	osallistua	AROUNDiin	hyväksytysti	 rekisteröityneet	 ja	Suomessa	vakituisesti	
asuvat	luonnolliset	henkilöt	ja	yhteisöt,	joiden	sääntömääräinen	kotipaikka	sijaitsee	Suomessa.	
Siten	kuin	AROUNDin	käyttöehdot	sen	sallivat,	Osakeantiin	voivat	 lisäksi	osallistua	AROUNDiin	
hyväksytysti	rekisteröityneet	[kokeneet]	sijoittajat	ETA-alueella,	jos	tarjoamiseen	soveltuu	jokin	
Euroopan	parlamentin	 ja	neuvoston	esitedirektiivin	(2003/71/EY,	muutoksineen)	poikkeuksista	
ja	kyseinen	poikkeus	on	pantu	täytäntöön	kyseisessä	ETA-jäsenvaltiossa.	Lisäksi	Privanetilla	tai	
sen	 sen	 konserniyhtiöllä	 on	 osakeantipäätöksen	 mukaisesti	 erillinen	 oikeus	 osallistua	
osakeantiin.	Merkintään	oikeutetut	eivät	voi	siirtää	merkintäoikeutta	kolmansille	tahoille.	

	

	

Merkintähinta	

Yllä	 perustiedoissa	 yksilöity	 osakekohtainen	 merkintähinta	 perustuu	 yhtiön	 hallituksen	
näkemykseen	 yhtiön	 osakkeen	 käyvästä	 arvosta.	 Merkintähinta	 on	 maksettava	 rahassa	 ja	 se	
kirjataan	kokonaisuudessaan	Yhtiön	sijoitetun	vapaan	oman	pääoman	rahastoon.	

Osakkeita	 AROUNDissa	 merkitsevät	 sijoittajat	 maksavat	 merkintähinnan	 ensivaiheessa	
Privanetille	 jollakin	AROUNDissa	käytetyistä	maksutavoista	ja	 lisättynä	mahdollisilla	AROUNDin	
ja/tai	 ulkopuolisten	 maksupalveluntarjoajien	 perimillä	 kuluilla.	 Privanet	 tilittää	 kullekin	
sijoittajalle	 allokoitujen	 Antiosakkeiden	 mukaisen	 merkintähinnan	 Yhtiölle	 ja	 palauttaa	
tarvittaessa	muilta	osin	merkintämaksut	sijoittajille	jäljempänä	kuvatulla	tavalla.	

Sijoittajien	on	suoritettava	merkintämaksut	merkintäajan	päättymiseen	mennessä	 ja	niin,	että	
Privanet	 on	 vastaanottanut	 merkintämaksut	 viimeistään	 kolmen	 pankkipäivän	 kuluessa	
merkintäajan	 päättymisestä.	 Privanet	 tilittää	 merkintämaksut	 Yhtiölle	 viimeistään	 kolmen	
pankkipäivän	kuluttua	siitä,	kun	Yhtiön	hallitus	on	hyväksynyt	merkinnät.	

Merkintäsitoumuksen	vähimmäismäärä	

Merkintäsitoumuksen	tulee	käsittää	vähintään	yllä	perustiedoissa	yksilöity	määrä	Antiosakkeita.	
Mahdolliset	 useammat	 erilliset	 saman	 sijoittajan	 tekemät	 merkintäsitoumukset	 yhdistetään	
yhdeksi	merkintäsitoumukseksi.	

Merkintäaika	

Antiosakkeiden	merkinnän	alkamisaika	ja	arvioitu	päättymisaika	on	yksilöity	yllä	perustiedoissa.	
Yhtiön	 hallituksella	 on	 oikeus	 keskeyttää	 osakeanti	 mahdollisessa	 ylimerkintätilanteessa.	
Osakeanti	 voidaan	 keskeyttää	 aikaisintaan	 yllä	 perustiedoissa	 yksilöitynä	 aikana.	 Yhtiön	
hallituksella	 on	 myös	 oikeus	 lyhentää	 tai	 pidentää	 osakeannin	 merkintäaikaa.	 Mahdollisesta	
osakeannin	 keskeyttämisestä	 ja	 merkintäajan	 muuttamisesta	 ilmoitetaan	 AROUNDissa	
tiedotteella,	 josta	ilmenee	osakeannin	uusi	päättymisajankohta	sekä	tarkemmat	ohjeet.	Lisäksi	
merkintäajan	 muuttamisesta	 ilmoitetaan	 kirjallisen	 merkintäsitoumuksen	 toimittaneille	
merkitsijöille	heidän	ilmoittamaansa	sähköpostiosoitteeseen.	

Merkintäpaikat	

Antiosakkeita	voi	merkitä	AROUNDissa	AROUNDin	käyttöehtojen	mukaisesti.	

Lisäksi	 kirjallisia	 merkintäsitoumuksia	 otetaan	 vastaan	 Privanetin	 ja	 samaan	 konserniin	
kuuluvien	 yhtiöiden	 ja	 sidonnaisasiamiesten	 toimipaikoissa	 Helsingissä,	 Forssassa,	 Mikkelissä,	
Jyväskylässä,	 Lahdesssa,	 Tampereella,	 Turussa,	 Vaasassa,	 Ylivieskassa	 ja	 Oulussa	
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(”Merkintäpaikka”).	 Toimipisteiden	 osoitteet	 ovat	 nähtävissä:	 www.privanet.fi/yhteystiedot.	
Ensisijaisen	Merkintäpaikan	osoite:	Eteläesplanadi	24	A	2.krs,	00130	Helsinki.	

Merkintäsitoumusta	 annettaessa	 on	 noudatettava	 Merkintäpaikan	 mahdollisesti	 antamia	
tarkempia	 ohjeita.	 Osakkeiden	 merkitsijällä	 ei	 ole	 oikeutta	 esittää	 lisäehtoja	
osakemerkinnälleen.	

Merkintäsitoumuksen	sitovuus	

Sitova	osakemerkintä	tapahtuu	merkitsemällä	Antiosakkeita	joko	AROUNDissa	tai	toimittamalla	
kirjallinen	 merkintäsitoumus	 ja	 maksamalla	 merkittyjen	 Antiosakkeiden	 mukainen	
merkintämaksu	 Privanetille	 merkintäaikana	 ja	 niin,	 että	 Privanet	 vastaanottaa	 maksun	
täysimääräisesti	 kolmen	 pankkipäivän	 kuluessa	 merkintäajan	 päättymisestä.	 Näin	 tehty	
osakemerkintä	 on	 sitova	 eikä	 sitä	 voida	 peruuttaa	 tai	 muuttaa.	 Yhtiöllä	 on	 oikeus	 hylätä	
osakemerkintä	 osittain	 tai	 kokonaan,	 jos	 sitä	 ei	 ole	 tehty	 näiden	 ehtojen,	 AROUNDin	
käyttöehtojen	tai	Merkintäpaikan	antamien	tarkempien	ohjeiden	mukaisesti.		

Yli-	ja	alimerkintätilanteet	

Yhtiön	 hallitus	 päättää	 Antiosakkeiden	 lopullisesta	 allokoinnista	 sijoittajien	 kesken	 sekä	
menettelystä	 Antiosakkeiden	 yli-	 ja	 alimerkintätilanteessa	 yllä	 perustiedoissa	 mainittujen	
periaatteiden	 mukaisesti.	 Merkintäsitoumukset	 voidaan	 hyväksyä	 kokonaan	 tai	 osittain	 ja	 ne	
voidaan	 myös	 hylätä.	 Yllä	 perustiedoissa	 mainitusta	 huolimatta,	 mikäli	 Privanet	 tai	 jokin	 sen	
konserniyhtiö	 merkitsee	 Antiosakkeita,	 sille	 allokoidaan	 ylimerkintätilanteessa	 kuitenkin	
pienempi	 seuraavista:	 Privanetin	 tai	 sen	 konserniyhtiön	 merkitsemä	 määrä	 Antiosakkeita	 tai	
150	Antiosaketta.		

Mikäli	 sijoittajan	 tekemiä	 osakemerkintöjä	 ei	 joltakin	 osin	 hyväksytä,	 palautettavat	
merkintämaksut	 palautetaan	 sijoittajalle	 AROUNDissa	 tai	 kirjallisessa	 merkintäsitoumuksessa	
ilmoitetulle	 pankkitilille	 seitsemän	 (7)	 pankkipäivän	 kuluessa	 eikä	 palautettaville	 varoille	
makseta	 korkoa.	Mahdollisia	 AROUNDin	 ja/tai	 ulkopuolisten	maksupalveluntarjoajien	 perimiä	
kuluja	ei	kuitenkaan	palauteta.	

Merkintöjen	hyväksyminen	ja	tuloksen	julkistaminen	

Yhtiön	hallitus	päättää	[noin	viikon]	kuluessa	merkintäajan	päättymisestä	osakeannissa	tehtyjen	
merkintöjen	 hyväksymisestä	 ja	 osakeannissa	 kullekin	merkitsijälle	 annettavien	Antiosakkeiden	
lopullisesta	 määrästä.	 Hallituksella	 on	 oikeus	 hyväksyä	 tai	 hylätä	 merkinnät	 kokonaan	 tai	
osittain.	 Yhtiö	 tiedottaa	 sijoittajille	 osakeannin	 tuloksesta	 Privanetin	 ja	 AROUNDin	 välityksellä	
pian	 sen	 jälkeen.	 Hyväksytyistä	 Antiosakkeiden	 merkinnöistä	 lähetetään	 tuolloin	
vahvistusilmoitus	merkinnän	 tehneille	 sijoittajille.	Merkintäsitoumus	on	vahvistusilmoituksesta	
ja	sen	vastaanottamisesta	riippumatta	sitova.	

Osakkeenomistajien	oikeudet	

Osakeannissa	 tarjottavat	Antiosakkeet	 tuottavat	osakkeenomistajan	oikeudet	 sen	 jälkeen,	kun	
Antiosakkeet	 on	 rekisteröity	 Patentti-	 ja	 rekisterihallituksen	 ylläpitämään	 kaupparekisteriin	
(”Kaupparekisteri”).	 Kukin	 Antiosake	 oikeuttaa	 yhteen	 (1)	 ääneen	 Yhtiön	 yhtiökokouksessa.	
Antiosakkeet	 merkitään	 Kaupparekisteriin	 sen	 jälkeen,	 kun	 Yhtiön	 hallitus	 on	 hyväksynyt	
osakemerkinnät	 ja	 Yhtiö	 on	 vastaanottanut	 hyväksyttyjen	 osakemerkintöjen	 mukaiset	
merkintämaksut	Privanetilta.	

Kirjaaminen	arvo-osuustileille	
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Osakeannissa	 merkityiksi	 hyväksytyt	 ja	 maksetut	 Antiosakkeet	 kirjataan	 sijoittajien	 arvo-
osuustileille	 [sen	 jälkeen	 kun	 ne	 on	 rekisteröity	 Kaupparekisteriin].	 Merkintäsitoumuksen	
antajalla	on	oltava	arvo-osuustili	suomalaisessa	tai	Suomessa	toimivassa	tilinhoitajassa	ja	hänen	
on	ilmoitettava	arvo-osuustilinsä	numero	merkintäsitoumuksessaan.	

Oikeus	peruuttaa	osakeanti	

Yhtiön	 hallituksella	 on	 oikeus	 peruuttaa	 Osakeanti	 yllä	 perustiedoissa	 yksilöidyn	
vähimmäismerkintämäärän	 jäätyä	 toteutumatta	 tai	 markkinatilanteen,	 Yhtiön	 taloudellisen	
aseman,	 Yhtiön	 liiketoiminnan	 olennaisen	 muutoksen	 tai	 muun	 vastaavan	 syyn	 johdosta.	
Osakeantia	 ei	 voida	 peruuttaa	 kuitenkaan	 sen	 jälkeen,	 kun	 Yhtiön	 hallitus	 on	 päättänyt	
Antiosakkeiden	merkintöjen	hyväksymisestä.	Mikäli	Osakeanti	peruutetaan,	raukeavat	annetut	
merkintäsitoumukset	 ilman	 eri	 toimenpiteitä,	 ja	 merkintämaksut	 palautetaan	 sijoittajien	
AROUNDin	 kautta	 ilmoittamille	 tai	 AROUNDin	 ulkopuolelle	 tehtyjen	 osakemerkintöjen	 osalta	
erillisessä	 merkintäsitoumuksessa	 ilmoittamille	 pankkitileille	 seitsemän	 (7)	 pankkipäivän	
kuluessa	 hallituksen	 päätöksestä.	 Palautettaville	 määrille	 ei	 makseta	 korkoa.	 Mahdollisia	
AROUNDin	ja/tai	ulkopuolisten	maksupalveluntarjoajien	perimiä	kuluja	ei	kuitenkaan	palauteta.	
Yhtiö	 tiedottaa	 peruutuksesta	 sijoittajille	 AROUNDin	 välityksellä	 ja	 kirjallisissa	
merkintäsitoumuksissa	annettuihin	sähköpostiosoitteisiin.	

Antiosakkeiden	tarjoaminen	muualla	kuin	Suomessa	

Antiosakkeiden	 tai	osakeannin	 rekisteröimiseksi	 tai	Antiosakkeiden	 tarjoamiseksi	muualla	kuin	
Suomessa	ei	ole	ryhdytty	minkäänlaisiin	toimenpiteisiin.	Osakkeita	ei	tarjota	sijoittajille,	 joiden	
osallistuminen	 osakeantiin	 edellyttäisi	 erillistä	 esitettä	 tai	 muita	 Suomen	 lain	 mukaisia	
toimenpiteitä.	 Eräiden	 maiden	 säännökset	 saattavat	 asettaa	 rajoituksia	 Osakeantiin	
osallistumiselle.	 Myös	 AROUNDin	 käyttöehdot	 voivat	 asettaa	 rajoituksia	 Antiosakkeiden	
tarjoamiselle.	

Yhtiön	 hallituksella	 on	 oikeus	 hylätä	 mikä	 tahansa	 Antiosakkeiden	 merkintä,	 jonka	 Yhtiön	
hallitus	katsoo	olevan	lain,	säännöksen	tai	määräyksen	vastainen.	

Osakeyhtiölain	tarkoittamat	tiedot	

Osakeyhtiölain	5	 luvun	21	§:ssä	 tarkoitetut	asiakirjat	ovat	nähtävillä	merkintäajan	alkamisesta	
lähtien	Yhtiön	toimipaikassa,	jonka	osoite	on	mainittu	yllä	perustiedoissa.	

Sovellettava	laki	

Osakeantiin	 ja	 Antiosakkeisiin	 sovelletaan	 Suomen	 lakia.	 Osakeantia	 mahdollisesti	 koskevat	
riitaisuudet	 ratkaistaan	 toimivaltaisessa	 tuomioistuimessa	 Suomessa.	 Lisäksi	 sovelletaan	
AROUNDin	 käyttöehtoja	 ja	 muita	 AROUNDia	 koskevia	 ehtoja.	 Osakkeiden	 merkitsijää	
kehotetaan	tutustumaan	AROUNDin	käyttöehtoihin	ja	muihin	ehtoihin.	

Muut	seikat	

Yhtiön	hallitus	päättää	muista	Osakeantiin	 liittyvistä	 seikoista	 ja	niistä	 aiheutuvista	 käytännön	
toimenpiteistä.	Yhtiön	hallituksella	on	oikeus	tarpeellisessa	määrin	muuttaa	tai	täsmentää	näitä	
ehtoja.	
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TULEVAISUUTTA	KOSKEVAT	LAUSUNNOT	

Sijoitusmuistiossa	 esitetään	 tulevaisuutta	 koskevia	 lausumia,	 jotka	 kuvaavat	 muun	 muassa	 Yhtiön	 johdon	 nykyisiä	
näkemyksiä	ja	odotuksia	Yhtiön	tuloksesta,	taloudellisesta	asemasta,	 liiketoimintastrategiasta	sekä	tulevaa	toimintaa	
ja	 päämääriä	 koskevista	 suunnitelmista	 ja	 tavoitteista.	 Nämä	 tulevaisuutta	 koskevat	 lausumat	 koskevat	 ainoastaan	
Sijoitusmuistion	 päiväyksen	 mukaista	 tilannetta,	 ja	 ne	 sisältävät	 tunnettuja	 ja	 tuntemattomia	 riskejä,	
epävarmuustekijöitä	sekä	muita	tärkeitä	tekijöitä,	joiden	johdosta	Yhtiön	todellinen	tulos,	toiminta	ja	saavutukset	tai	
toimialan	tulos	voivat	poiketa	olennaisesti	tällaisissa	tulevaisuutta	koskevissa	lausumissa	nimenomaisesti	tai	välillisesti	
esitetyistä	tuloksista,	toiminnasta	tai	saavutuksista.		

Tulevaisuutta	 koskevat	 lausumat	 eivät	 ole	 tae	 Yhtiön	 tulevasta	 toiminnallisesta	 tai	 taloudellisesta	 suorituskyvystä.	
Muualla	tässä	Sijoitusmuistiossa	kuvattujen	tekijöiden	ohella	kohdassa	”Riskitekijät”	käsitellyt	tekijät	saattavat	johtaa	
siihen,	 että	 Yhtiön	 liiketoiminnan	 todellinen	 tulos	 tai	 taloudellinen	 asema	 poikkeavat	 olennaisesti	 tulevaisuutta	
koskevissa	 lausumissa	 kuvatusta.	 Mikäli	 yksi	 tai	 useampi	 kyseisistä	 riskeistä	 tai	 epävarmuustekijöistä	 toteutuu,	 tai	
jokin	 asetetuista	 olettamuksista	 osoittautuu	 virheelliseksi,	 Yhtiön	 liiketoiminnan	 todellinen	 tulos	 tai	 taloudellinen	
asema	saattavat	poiketa	olennaisesti	tässä	Sijoitusmuistiossa	ennakoidusta,	uskotusta,	arvioidusta	tai	odotetusta.		

Yhtiön	 tarkoituksena	 ei	 ole	 eikä	 sillä	 ole	 velvollisuutta	 päivittää	 tähän	 Sijoitusmuistioon	 sisältyviä	 tulevaisuutta	
koskevia	 lausumia,	 ellei	 soveltuva	 lainsäädäntö	 sitä	 edellytä.	 Lisätietoja	 seikoista,	 jotka	 voivat	 vaikuttaa	 Yhtiön	
tulokseen,	toimintaan	tai	tavoitteiden	saavuttamiseen,	on	esitetty	kohdassa	”Riskitekijät”.		

	

RISKITEKIJÄT	

Sijoitusta	harkitsevien	tulee	huolellisesti	harkita	seuraavia	riskitekijöitä	muiden	Osakeannissa	esitettyjen	tietojen	
lisäksi	ennen	mahdollista	päätöstään	sijoittaa	Antiosakkeisiin.		
	
Jos	jokin	seuraavista	riskeistä	toteutuisi,	sillä	saattaisi	olla	olennaisen	haitallinen	vaikutus	Yhtiön	liiketoimintaan,	
liiketoiminnan	tulokseen	ja	taloudelliseen	asemaan	ja	kyseiset	riskit	voisivat	yksin	tai	yhdessä	muiden	tekijöiden	
kanssa	estää	Yhtiötä	saavuttamasta	taloudellisia	tavoitteitaan.	Mikäli	nämä	riskit	toteutuisivat	ja	johtaisivat	Yhtiön	
osakkeiden	arvon	laskuun,	Antiosakkeisiin	sijoittaneet	voisivat	menettää	sijoituksensa	kokonaan	tai	osittain.		
	
Alla	luetellut	riskit	eivät	ole	ainoita	Yhtiön	toimintaan	vaikuttavia	tekijöitä.	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.		
	
Kuvattujen	riskien	esitysjärjestys	ei	ilmennä	niiden	toteutumisen	todennäköisyyttä	tai	tärkeysjärjestystä.	
	
Vallitsevaan	makrotaloudelliseen	tilanteeseen	liittyviä	riskejä	ovat	muun	muassa:	

• Kansainvälinen	taloudellinen	tilanne	
• Poliittiset	ja	sääntelyyn	liittyvät	riskit	
• Asiakkaisiin	liittyvät	luottoriskit	

	
Liiketoimintaan	liittyviä	riskejä	ovat	muun	muassa:	

• Yrityksen	imagoon	kohdistuvat	riskit	
• Kysynnän	rakenteen	muuttuminen	
• Keskittynyt	asiakaskunta	
• Raaka-aineiden	ja	sähkön	hinnannousu	
• Kilpailutilanne	ja	markkinoiden	ylikapasiteetti	
• Liiketoimintastrategian	toteuttaminen	
• Kustannusvähennysten	ja	tehokkuuden	parantamista	koskevien	toimenpiteiden	toteuttaminen	
• Liiketoiminnan	mahdolliset	keskeytykset	
• Teknologiaan	liittyviä	riskejä	
• Kehitystyöhön	liittyvät	riskit	
• Työtaistelutoimenpiteet	
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• Toimittajiin,	mm.	heidän	toimintaansa,	toimituskykyynsä	ja	tuotteisiinsa	liittyvät	riskit	
• Tuotevastuu-	ja	takuuvaatimukset	
• Liikearvojen	arvonalentumiset	
• Markkinoille	pääsyyn	ja	markkinaosuuden	kasvattamiseen	liittyvät	riskit.	
• Mahdollisiin	yritysjärjestelyihin	liittyvät	riskit	
• Riippuvuus	ammattitaitoisesta	johdosta	ja	henkilökunnasta	
• Vakuutussuojan	laajuus	
• Ympäristö-,	terveys-	ja	työturvallisuuslainsäädäntö	
• Valuuttakurssien	vaihtelut	
• Veroriskejä	
• Viranomaisten	toiminta	

	
	
Rahoitukseen	liittyviä	riskejä	ovat	muun	muassa:	

• Rahoitusjärjestelyihin	liittyvät	riskit		
• Korkoriski	
• Valuuttariskit	

	
Osakkeisiin	liittyviä	riskejä	ovat	muun	muassa:	

• Osingon	määrän	epävarmuus	
• Tuleviin	osakeanteihin	tai	muihin	järjestelyihin	liittyvät	riskit	
• Osakkeita	ei	haeta	julkisen	kaupankäynnin	kohteeksi	
• Osakkeenomistus	on	keskittynyt	ja	suurimmilla	osakkeenomistajilla	on	jatkossa	huomattava	vaikutusvalta	

	
Osakeantiin	liittyviä	riskejä	ovat	muun	muassa:	

• Osakeannin	alimerkintään	liittyvä	riski		
• Osakkeenomistajien	omistuksen	arvon	laimentuminen	
• Antiosakkeiden	arvon	vaihtelu	
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Arvo-osuusjärjestelmä		

Yleistä		
Arvo-osuusjärjestelmällä	 tarkoitetaan	 järjestelmää,	 jossa	 fyysiset	arvopaperitodisteet,	kuten	osakekirjat,	on	korvattu	
arvo-osuuksilla,	 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.	Yhtiön	osakkeet	on	liitetty	arvo-
osuusjärjestelmään.	 Euroclear	 Finland	 pitää	 yhtiökohtaisia	 osakasluetteloita	 arvo-osuusjärjestelmään	 liittyneiden	
yhtiöiden	 osakkeenomistajista	 sekä	 arvo-osuustilejä	 osakkeenomistajille,	 jotka	 eivät	 halua	 käyttää	 kaupallisten	
tilinhoitajien	 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	arvo-osuusrekisteriin	ja	hallinnoida	arvo-osuustilejä.		

Kirjaamismenettely		
Arvo-osuusjärjestelmään	 tehtäviä	kirjauksia	varten	 ja	osakkeiden	säilyttämiseksi	arvo-osuusjärjestelmässä	osakkeen-	
omistajan	nimissä	on	osakkeenomistajan	avattava	arvo-osuustili	joko	Euroclear	Finlandin	tai	tilinhoitajan	avulla.	Myös	
ulkomaalainen	yksityishenkilö,	yhteisö	tai	omaisuudenhoitaja	voi	omistaa	arvo-osuuksia.	Tällaisten	henkilöiden	arvo-	
osuudet	 voidaan	 myös	 kirjata	 omaisuudenhoitotilille,	 jolloin	 arvo-osuudet	 rekisteröidään	 hallintarekisteröinnin	
hoitajan	nimiin	yhtiön	osakasluetteloon.	Omaisuudenhoitotilin	tulee	sisältää	tiedot	omaisuudenhoitotilin	tilinhaltijasta	
osakkeen	 oikean	 omistajan	 sijaan	 sekä	 maininta	 siitä,	 että	 tili	 on	 omaisuudenhoitotili.	 Lisäksi	 ulkomaalaisen	
yksityishenkilön,	 yhteisön	 tai	omaisuudenhoitajan	omistamat	osakkeet	 voidaan	merkitä	 tämän	nimiin	avatulle	arvo-
osuustilille,	mutta	omistus	voidaan	hallintarekisteröidä	yhtiön	osakasluettelossa.		

Siltä	osin	kuin	arvo-osuusjärjestelmään	liittyvä	yhtiö	on	antanut	osakekirjoja,	avataan	niille	osakkeenomistajille,	jotka	
eivät	 ole	 vaihtaneet	 osakkeitaan	 arvo-osuuksiksi,	 Euroclear	 Finlandin	 arvo-osuusrekisteriin	 yhteistili,	 jonka	
tilinhaltijaksi	merkitään	liikkeeseenlaskija.	Arvo-osuuksien	siirrot	toteutetaan	arvo-osuustilien	välisinä	kirjauksina	siltä	
osin	 kuin	 ne	 toteutetaan	 arvo-osuusjärjestelmässä	 ja	 Suomen	 lain	 mukaan.	 Tilinhoitaja	 toimittaa	 tilinhaltijalle	 tili-	
ilmoituksen	 arvo-osuustileille	 tehdyistä	 kirjauksista	 säännöllisin	 väliajoin	 ja	 vähintään	 neljä	 kertaa	 vuodessa.	 Arvo-	
osuustilin	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	
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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	 aikana	 säilytettävinä	 olleiden	 arvo-osuuksien	
yhteenlasketun	käyvän	arvon	keskiarvosta,	mutta	kuitenkin	vähintään	20	miljoonaa	euroa.	Samalle	vahingonkärsijälle	
maksetaan	 kirjausrahaston	 varoista	 korvauksena	 vahingonkärsijän	 samalta	 tilinhoitajalta	 olevan	 korvaussaatavan	
määrä,	 mutta	 kuitenkin	 enintään	 25	 000	 euroa.	 Kirjausrahaston	 korvausvelvollisuus	 on	 rajoitettu	 samaan	
vahinkotapaukseen	liittyvissä	vahingoissa	10	miljoonaan	euroon.		

Osakkeiden	säilyttäminen	ja	hallintarekisteröinti		
Muu	 kuin	 suomalainen	 osakkeenomistaja	 voi	 valtuuttaa	 tilinhoitajan	 (tai	 määrätyn	 muun	 Euroclear	 Finlandin	
hyväksymän	suomalaisen	tai	ulkomaisen	yhteisön)	 toimimaan	puolestaan.	Hallintarekisteröinnin	hoitajalla	on	oikeus	
vastaanottaa	 osinko	 osakkeenomistajan	 puolesta.	 Hallintarekisteröityjen	 osakkeiden	 omistajan	 on	 yhtiökokoukseen	
osallistumista	 ja	 yhtiökokouksessa	 äänestämistä	 varten	 haettava	 osakkeiden	 merkitsemistä	 tilapäisesti	
osakasluetteloon	(katso	”Osakkeet	ja	osakepääoma	–	Osakkeenomistajien	oikeudet”).		

Hallintarekisteröinnin	 hoitaja	 on	 pyydettäessä	 velvollinen	 ilmoittamaan	 Finanssivalvonnalle	 sekä	 asianomaiselle	
yhtiölle	 todellisen	 osakkeenomistajan	 henkilöllisyyden,	 mikäli	 se	 on	 tiedossa,	 sekä	 tämän	 omistamien	 osakkeiden	
määrän.	 Mikäli	 todellisen	 osakkeenomistajan	 henkilöllisyys	 ei	 ole	 tiedossa,	 hallintarekisteröinnin	 hoitajan	 on	
ilmoitettava	 vastaavat	 tiedot	 todellisen	 osakkeenomistajan	 edustajana	 toimivasta	 tahosta	 ja	 toimitettava	 edustajan	
kirjallinen	vakuutus	siitä,	ettei	todellinen	osakkeenomistaja	ole	suomalainen	luonnollinen	henkilö	tai	oikeushenkilö.		

Osakkeenomistajan,	 joka	haluaa	pitää	osakkeita	omissa	nimissään	arvo-osuusjärjestelmässä,	mutta	 jolla	ei	ole	arvo-	
osuustiliä	Suomessa,	tulee	avata	arvo-osuustili	jonkin	tilinhoitajan	kautta	sekä	euromääräinen	pankkitili	pankissa.		

Sijoittajien	korvausrahasto		

Sijoituspalvelulain	 (747/2012)	 mukaisessa	 sijoittajien	 korvausrahastossa	 sijoittajat	 jaetaan	 ammattimaisiin	 ja	 ei-	
ammattimaisiin	 asiakkaisiin.	 Ammattimaisina	 asiakkaina	 pidetään	 muun	 muassa	 rahoitusmarkkinoilla	 toimiluvan	
nojalla	 toimintaa	 harjoittavia	 tai	 säänneltyjä	 yhteisöjä,	 suuryrityksiä	 ja	 yhteisösijoittajia,	 joiden	 pääasiallisena	
toimialana	 on	 rahoitusvälineisiin	 sijoittaminen.	 Sijoituspalvelulain	 mukaan	 muutakin	 henkilöä	 voidaan	 pitää	
ammattimaisena	 asiakkaana,	 jos	 hän	 on	 kirjallisesti	 pyytänyt	 sijoituspalveluyritykseltä	 asiakasluokittelunsa	
muuttamista	 ja	 sijoituspalveluyritys	 arvioi,	 että	 hän	 täyttää	 ammattitaitonsa	 ja	 sijoituskokemuksensa	 perusteella	
ammattimaisen	 asiakkaan	 luokitteluedellytykset.	 Ei-ammattimaisina	 asiakkaina	 pidetään	 niitä,	 jotka	 eivät	 täytä	
ammattimaisen	asiakkaan	kriteerejä.	Yleensä	luonnollisia	henkilöitä	pidetään	ei-ammattimaisina	asiakkaina.		

Sijoituspalveluyritysten	 ja	 sijoituspalvelua	 tarjoavien	 luottolaitosten	 tulee	 kuulua	 sijoittajien	 korvausrahastoon.	
Sijoittajien	korvausrahasto	turvaa	selvien	ja	riidattomien	saatavien	maksun	tapauksessa,	jossa	sijoituspalveluyritys	tai	
luottolaitos	 on	 muutoin	 kuin	 tilapäisesti	 kykenemätön	 vastaamaan	 maksuvelvollisuudestaan	 määrätyn	 ajanjakson	
aikana.	Sijoittajien	korvausrahastosta	maksetaan	korvauksia	vain	ei-ammattimaisille	asiakkaille.	Sijoittajalle	maksetun	
korvauksen	 määrä	 on	 90	 prosenttia	 saatavan	 määrästä.	 Korvauksen	 enimmäismäärä	 on	 kuitenkin	 20	 000	 euroa.	
Sijoittajien	 korvaus-	 rahastosta	 ei	 korvata	 osakkeen	 arvonalentumisesta	 johtuvia	 tappioita	 tai	 virheellisiksi	
osoittautuneista	 sijoituspäätöksistä	 syntyneitä	 tappioita.	 Siten	 sijoittajat	 ovat	 edelleen	 vastuussa	 omista	
sijoituspäätöksistään.	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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TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 25.07.2015 03:09:45)
Tilinpäätös ajalta 16.04.2014 - 31.12.2014.

VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT

23.08.1972 Dillon Marc Edward, Yhdysvaltain kansalainen, Helsinki

24.10.1973 Kurtelius Veli-Pekka Juhani, Suomen kansalainen, Oulu

09.05.1981 Saloranta Asmo Heikki, Suomen kansalainen, Oulu

TOIMINIMIHISTORIA

Asmo Solutions Oy 25.06.2014 08:43:38 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus























Schedule x to the Shareholders’ Agreement: Investor Undertaking 

 

INVESTOR UNDERTAKING 

THIS INVESTOR UNDERTAKING (the “Undertaking”) is made on on same day as investor subscribes shares in ASMO 
Solutions shareissue at AROUND crowdfunding platform (the ”Investor”). 

IN FAVOUR OF other shareholders of ASMO SOLUTIONS Oy (the “Company”). 

THIS UNDERTAKING WITNESSESS AS FOLLOWS:  

(i) Investor confirms that the shares of the Company may not be pledged or otherwise lodged as security without the 

prior written consent of the Company. The same applies to all rights related to the shares of the Company. 

 

(ii) Investor hereby waives its right to demand distribution of profits and minority protection under the provisions of the 

Companies Act. 

 

(iii) Investor confirms that in the event of a written notification by Butterfly Ventures Oy regarding the sale of shares of 

the Company (the “Drag-Along Notification”), the Investor agrees to and shall cause the transfer of all its shares 

of the Company to the same purchaser, on the same terms and conditions and at the same date and price, as the 

other shareholders of the Company.  

 

(iv) Investor (a) confirms that, except in case of Drag-Along Notification, its right to transfer the shares of the Company 

is conditioned on the transferee making this same Undertaking for the Company and (b) understands and accepts 

that the transfer shall not be binding without the Undertaking made by the transferee. 

 

(v) This Undertaking shall be governed by and construed in accordance with the laws of Finland. Any dispute, 

controversy or claim arising out of or relating to this Undertaking, shall be finally settled by arbitration in accordance 

with the Arbitration Rules of the Central Chamber of Commerce of Finland. The arbitration shall be held in Helsinki, 

Finland and the arbitration proceedings shall be conducted in English unless all the parties to such dispute are 

Finnish nationals or companies registered in Finland, in which case the arbitration proceedings shall be conducted 

in Finnish.  

 

IN WITNESS WHEREOF this Undertaking has been executed by the Investor and is hereby delivered on the date first 

above written. 

Investor approves this undertaking, when Investor subscribes shares in ASMO Solutions Oy shareissue via 
Privanet / AROUND. 

 

 

 



SIJOITTAJASOPIMUS (EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS) 

Tämä sopimus on tehty samalla hetkellä, kun Sijoittaja on merkinnyt osakkeita ASMO Solutions Oy:n osakeannissa 

AROUND-joukkorahoitusalustalla. 

Tämä sopimus koskee ja suojaa Asmo Solutions Oy:n osakkeenomistajaa. 

(i) Kyseinen taho/vastapuoli vahvistaa, että Yhtiön osakkeita ei voi pantata tai käyttää vakuutena ilman kirjallista 

ennakkoilmoitusta Yhtiölle. Tämä ilmoittamisvelvollisuus koske kaikkia Yhtiön osakkeisiin liitty-viä oikeuksia. 

(ii) Kyseinen taho/vastapuoli luopuu oikeudestaan vaatia osingonjakoa sekä osakeyhtiölain mukaisesta vä-

hemmistösuojasta. 

(iii) Kyseinen taho/vastapuoli vahvistaa, että mikäli Butterfly Ventures Oy ilmoittaa myyvänsä osakkeitaan 

(myötämyyntivelvollisuus/ ilmoitus), taho/vastapuoli suostuu siihen, että kaikkien osapuolten osakkeet myydään samaan 

aikaan ja vastavilla ehdoilla, sekä suostuu siihen, että kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet siirtyvät samalle ostajalle. 

(iv) Vastapuoli vahvistaa, että oikeus siirtää omistamansa Yhtiön osakkeet velvoittavat samalla sopimuksella osakkeiden 

siirtäjätahoa (lukuunottamatta myötämyynti-tapausta). Taho vahvistaa ymmärtävänsä ja suostuu siihen, että siirto ei ole 

pätevä tämän sopimuksen ulkopuolella. 

(v) Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat eri-mielisyydet 

ratkaistaan Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisesti. Erimielisyyden ratkaisu tehdään Helsingissä englannin kielellä, 

mikäli kaikki osapuolet eivät ole suomalaisia, taikka Suomessa rekiste-röityjä yhtiöitä. 

Sijoittaja hyväksyy tämän sopimuksen automaattisesti, kun hän merkitsee osakkeita AROUNDin tai Privanetin kautta. 

 

 

Tämä asiakirja on Privanet Securities Oy:n laatima vapaamuotoinen käännös ASMO SOLUTIONS Oy:n 

englanninkielisestä osakas-sopimussitoumuksesta. Tämän käännöksen tarkoituksena on helpottaa lukijaa ymmärtämään 

kyseisessä dokumentissa esitettyä infor-maatiota, eikä kyse ole virallisesta suomenkielisestä käännösversiosta. 

Varmistuakseen alkuperäisen dokumentin sisällöstä, lukijaa kehotetaan kääntymään tarvittaessa auktorisoidun kääntäjän 

puoleen. Tämä asiakirja on Privanet Capital Markets Oy:n laatima, eikä sitä saa levittää ilman Privanet Securities Oy:n 

suostumusta. Privanet Securities Oy:tä vastaan ei voida esittää minkäänlaisia oikeudellisia, taloudellisia tai muita 

vaatimuksia tämän käännöksen perusteella. 



                     
Asmo Saloranta                  CV 
Tepontie 13 B 32 
90420 OULU    
Mobile: +358445342356       
E-mail: asmo@asmosolutions.com 
 
 

PERSONAL 

 
Name  Asmo Heikki Saloranta 
Date of birth  09.05.1981 
 
 

EDUCATION 

 
Bachelor of engineering, Embedded systems, Oulu university of applied science 2007-2013 
Vocational qualification of IT, Northern Ostrobothnia Vocational Academy 1997-2000  
 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 

 
 ASMO Solutions Oy    4/2014 - 
 Founder, CEO 
 
 Frozen Vision     3/2014-  
 Founder 
 
 Nuorten Ystävät Kiinteistöt Oy, MUHOS   5/2012-8/2012 
 Foreman for summer workers 
 
 Asmotor Oy, OULU    2008-2012 
 Founder 
 
 MP Timonen Oy, OULU    2006-2008 

Workshop manager 
 
 Nuorten Ystävät Ry, MUHOS     2003-2008 

Youth instructor for borstal students 
 
 Nuorten Ystävät Ry, MUHOS    2002-2003 
 IT support  
 

Nokia Networks Oyj, OULU    1999-2002 
Testing operator 
Delivery operator 

 
 

LANGUAGES 

 
Finnish     Native language 
English     Good 
Swedish     Basics 
Russian     Basics 
French     Basics 
 

   
POSITION OF TRUST 

 

 Oulun tilakeskus / Deputy member of executive board  2013- 
 Oulu Game Lab, / Member of steering group   2015-  

Lab dev / Member of steering group   2015- 

 
 

 



 
Marc Dillon 

Curriculum Vitae 

 Helsinki, Finland |mdillo2@gmail.com| +358504869471 

Experience 
Global speaker and thought-leader in startups, mobile technology, and strategy. 

25 years of experience in the wireless communications industry specializing in leading 
product creation and delivery.  

Main achievements 
Founded, developed and orchestrated Jolla Oy, a startup with 125 employees, being the 
architect and leader of the culture, ways of working, R&D, recruitment processes, and 
delivery processes that produced an independent smartphone HW & SW in 6 months. 

PR and Extensive speaking experience in television (Finland, China, Spain, Germany, 
Korea, UK) major conferences main stages (e.g. Mobile World Congress, GMIC, Slush, Ice 
Live, MindTrek) and major media (e.g. New York Times, Forbes, Wired, Techcrunch, Wall 
Street Journal).  Over 500 million reached. 



Designed and developed holistic process and systems for end to end product creation 
solutions delivering nine mobile devices including Jolla Phone, Nokia N900 and N9. 

 

Employment history 

Dec 2015 – Present Asmo Solutions Oy Chief Executive Officer  

Oct 2015 – Dec 2015  Adventure Club Oy PR Evangelist, Unseen Art  

Jun 2012 – Jul 2015 Jolla Oy Chief Operating Officer 
Chief Executive Officer 

Aug 2001 – May 2012 Nokia Principal Engineer, MeeGo 
S40 CoreSW Integrator 
Symbian Build Manager 
SCM Administrator 

Feb 2001– Jul 2001  Telelogic NA SCM Consultant  
Mar 1996 – Feb 2001 Primal Systems, Inc Specialist, Operations 

Core SW Engineer/Lead 
Programmer Analyst/Lead 
Technical Support Analyst 

Jun 1991 – Feb 1996 Capitol Radiotelephone Operations Manager 
Special Accounts Manager 
Conversion Assistant 

 

Board Memberships 

Jun 15 – Present Investor Eye Oy 
Mar 13 – Dec 13 Scandinavian Business Design Oy   
Jan 12 – Feb 13 Jolla Oy  
  

Hobbies 

Funk Bassist, Motorcyclist, Mechanic, Experimenter, Watchmaker 



 

ANTTI 
PAASISALO 
Tervaraitti 1 A 9, 90100 Oulu, Finland  
apaasisa@gmail.com 
+358440880815 
https://fi.linkedin.com/in/anttipaasisalo 
 
 
 

Education 
 
M.Sc at Oulu Business School    2009-  
 
I study marketing in Oulu Business School specialized in digital marketing in consumer 
business and marketing and building startup companies.  
 
Jämsän lukio - High Scool    2009  

Work Experience  

Gigantti Oy 
Salesman / 09.2014-02.2016 

I was doing sales on telecommunications department selling mostly mobile phones, 
accessories and related services. I won a few sales competitions during my time in 
Gigantti. 

DNA OY  
Telemarketing/ 05.2014 - 09.2014 

My job was to sell DNA’s services and mobile phones. I was able to excel  in goal oriented 
sales work and learnt a lot persistent and persuation.  

Fortum  
Sales/09.2011-05.2013 

I was doing direct sales on selling electricity contracts to consumers. 

Personal interest 

I’m president at Oulu Entrepreneurship Society, community promoting entrepreneurship 
and self development in Oulu. I have interest on digitalization, startups and communities. 
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Big fan of Star Wars and wannabe biohacker. More from my professional profile at linkedin: 
https://fi.linkedin.com/in/anttipaasisalo 

 



 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Melody-Jane Symonds 

Ruorimiehenkatu 3 B 34, 02320 Espoo (Finland) 

 (+44) 40 352 3505    

 melody.jane@harmonicportfolio.com 

POSITION Management assistant

WORK EXPERIENCE

01/02/2012–30/04/2012 Filming and video production
Soffa Media, Helsinki (Finland) 

Filming live cultural events and interviews, music videos and editing video footage. Organising and 
reporting on events and festivals. Communicating with customers in Finnish and English.

01/09/2011–31/10/2011 Usability Analyst
Hakema, Espoo (Finland) 

Short-term contract at start up company Hakema, providing heuristic usability reviews and design 
review and communicating with Aalto usability team about their findings.

22/10/2007–10/01/2011 Quality Engineer
F-Secure Corporation, Helsinki (Finland) 

Software testing and quality engineering in an agile (scrum) environment. Additionally, writer for the 
customer-facing "Safe and Savvy" blog and trainee in user-centric design. 

01/10/2004–13/10/2007 Senior Quality Engineer
SDL Trados International, Sheffield (United Kingdom) 

Lead for the the SDL Enterprise side of testing, which consisted of a team of up to five people.

Provision of internal training as product expert, including travel to train new US division.

01/03/2004–30/09/2004 Material Certificate Administrator
Scanfit International, Norwich (United Kingdom) 

Administration of documents related to steel logistics. Required high accuracy on a tight, daily 
deadline.

Additional telephone reception duties.

02/04/2002–30/09/2003 Technical Assistant
Lintott Control Systems, Norwich (United Kingdom) 

Responsible for scheduling, creating, and delivering engineering documents.

01/06/2000–31/12/2001 PCB Assembler
Fluke Corporation, Norwich (United Kingdom) 

Kitting and assembling PCBs for digital calibrators and multimeters.

Additional reception duties as back-up receptionist.
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 Curriculum vitae  Melody-Jane Symonds 

EDUCATION AND TRAINING

01/09/2012–31/05/2014 Design Assistant, Mechanical Engineering
Hyria Oy, Hyvinkää (Finland) 

(This course was taught in Finnish, and the final work was written and presented in Finnish.)

The course covered technical drawing for mechanics, 2D and 3D, and related business knowledge.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) English

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Finnish B2 B2 B2 B2 B2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills - Communication skills from working in UX and testing, while co-ordinating efforts between design, 
engineering and quality with team members spread across large multinational companies.

- Written communication with customers in the F-Secure blog, Safe and Savvy.

- Work on reception duties at Fluke Precision Measurement and Scanfit International.

Organisational / managerial skills - Team lead for a small group of software testers at SDL Trados International, responsible for planning 
testing efforts pre-release and assigning tasks, then checking and reporting progress against 
deadlines.

- Further co-ordination skills in organising independent work, such as art exhibitions and video 
interviews at Soffa Media.

Digital competence SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem
solving

Independent user Proficient user Independent user Proficient user Independent user

Digital competences - Self-assessment grid 

- Long-term experience in both basic office software and applications and more advanced tools, such 
as internal wiki, blogging sites and bug tracking tools.

- Training in visual tools ranging from Photoshop and video editing to engineering drawing and 
animation software.

Other skills - Emergency First Aid card valid until November 2017.

- Occupational Safety Card valid until October 2019.

ADDITIONAL INFORMATION

Memberships - Member of Riihimäki Artists' Association. (2014 +).

- Member of Catalysti International Artists group. (2015 +)
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Curriculum Vitae 18.10.2016 

PERSONAL INFORMATION 
 
Name Samuel Kuosmanen 
Address Lumilinnantie 4, 90630 Oulu 
Birth date 23.06.1981 
Email  samuel.kuosmanen@gmail.com 
Phone number 044-5452020 
 
 
PROFILE  
 
I am perseverant and success-seeking sales-oriented team player. I have served in the past five 
years in two different companies as CEO. Before that, I have been in various management 
positions involved with sales, customer service and personnel. As a leader I give high value for 
the motivation and unity of the working community. Through the good team spirit we have 
achieved together goals in record time. I appreciate a lot to put effort in customer service. I've 
tried to simplify things by focusing on the core issues in my work activities. I have experience 
also on pricing, brand building and on product development. I can tolerate the pressure, stress, 
and I have made painful decisions to defragment the operations. A lot of valuable experience I 
have had through one of the company's bankruptcy. 
 
WORK EXPERIENCE 
 
09/2016 - ASMO Solutions Oy, CMO  
01/2016 - 08/2016 elfGROUP Oy, Cloud Service Specialist, Sales 
08/2014 - 10/2015 Xemec Oy, CEO 
01/2014 - 07/2014 Xemec Oy, Sales Manager. National and international customership  
04/2010 - 12/2013 Masajo Oy, CEO 
11/2008 - 03/2010 Masajo Oy, several Management positions (CRM, R&D and Sales) 
03/1998 - 05/1999 VICOR Vidrieria Cortez, Bolivia, Sales Director. Toughened glass project 
offer calculation and accounting  
1995-1997 (entrepreneurship) Bolivia, proofreading, typing and printing different 
presentations for students, teachers and companies.  
1993-1994 (entrepreneurship) Bolivia, production and sales of bracelets for students. 
Serial production was made using technic Lego’s. 
 
 
KOULUTUS  
 
2014 - 2015 Toimitusjohtajakoulu, Oulu, Specialist Qualification in Foreign Trade 
2011 - 2013 Rastor, Helsinki,  Specialist Qualification in Business Management 
2004 - 2008 JAMK, Information technology and business  
1994 - 1998 Fe y Alegria Mariscal Sucre, Bolivia, High School in Spanish 



 
Curriculum Vitae 18.10.2016 

LANGUAGE SKILLS  
 
Finnish Spanish English  
Mother tongue very good good  
 
 
HOBBIES  
 
I like many kinds of manual labors, fix and build things. I like sports, biking, riding and skiing. I 
spend as much time as possible with my family and kids. I like also board games.  
 
 
CONFIDENTIAL AND VOLUNTEERING RESPONSIBILITIES 
 

● Presidency and church meetings conducting 2007 - 2009 and 2014 - 
● Board member, Masajo Oy 2010 - 
● Voluntary mission work 2000 - 2002 
● Young man group leader 1998 and 2005 
● Boy Scout leader (8-11 years old) 2004 
● Boy Scout founder in Bolivia 1997  

 
 
IT-SKILLS  
 
Basic programming skills with PHP, HTML and MySQL. I have made cash management system 
and CRM. 
 
 
RECOMMENDATIONS 
 
Tikkurila Oyj, former CEO, Raimo Piironen 040 0811104 
Xemec Oy, layer, investor and board member, Kari Haikkola, 040 0522411 
IndustryHack Oy, coordinator, Jason Brower, 040 6879999 
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