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Suomessa rekisteröity yksityinen osakeyhtiö Ductor Oy (”Yhtiö” tai ”Ductor”) tarjoaa yleisön merkittäväksi enintään 4.999.000
euron vaihtovelkakirjalainan (”Laina”). Lainasta annetaan enintään 4.999.000 kappaletta 1.00 euron nimellisarvoista
lainaosuutta (”Lainaosuus”) tässä sijoitusmuistiossa (”Sijoitusmuistio”) tarkemmin kuvatulla tavalla. Lainan välittäjänä toimii
Kansalaisrahoitus Oy (”Välittäjä”).
Merkintäaika alkaa 20.11.2017 ja päättyy 22.12.2017 (”Merkintäaika”). Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Merkintäaikaa.
Katso ohjeet Lainan merkitsemiseksi jäljempänä kohdasta ”Vaihtovelkakirjalainan ehdot”.
Lainaosuuksia tai Yhtiön osakkeita ei ole nykyisellään liitetty arvo-osuusjärjestelmään eivätkä ne ole kaupankäynnin kohteena
säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäynnissä.
Lainan merkintään liittyy korkeita riskejä, katso tämän Sijoitusmuistion kohta ”Riskitekijät”.
Tätä Sijoitusmuistiota ei saa lähettää kenellekään Suomen ulkopuolella. Lainaosuuksia ei saa suoraan tai välillisesti tarjota,
myydä tai muuten siirtää Suomen ulkopuolelle.

SIJOITUSMUISTIOTA KOSKEVIA TIETOJA
Yleistä
Lainan merkitsijöiden (”Sijoittaja” tai ”Lainanhaltija”) tulee perustaa Lainan merkintää koskeva sijoituspäätöksensä
Sijoitusmuistiossa esitettyihin tietoihin kokonaisuutena sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä.
Lainan tarjoamiseen sovelletaan joukkorahoituslain (25.8.2016/734) (”Joukkorahoituslaki”) 11 §:n mukaista poikkeusta
esitteen laatimisvelvollisuudesta. Tämä Sijoitusmuistio ei ole arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen)
(”Arvopaperimarkkinalaki”) II osassa tarkoitettu esite eikä se siten ole Finanssivalvonnan hyväksymä.
Lainan tarjoamiseen ja liikkeeseenlaskuun sovelletaan Suomen lakia ja sitä koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa
tuomioistuimessa Suomessa.
Vastuuvapauslauseke ja rajoitukset
Yhtiö on laatinut tämän Sijoitusmuistion ja vastaa tähän Sijoitusmuistioon sisältyvistä tiedoista Arvopaperimarkkinalain,
Joukkorahoituslain ja Finanssivalvonnan antamien standardien ja määräysten mukaisesti. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa
riittävän huolellisesti, että sen parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sijoitusmuistiossa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja
eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Yhtiö ei vastaa muulla kuin edellä esitetyllä tavalla
Sijoitusmuistiossa esitetyistä tiedoista.
Välittäjä on pyrkinyt varmistamaan Joukkorahoituslain 11 §:n mukaisesti, että Sijoitusmuistio sisältää oikeat ja riittävät tiedot
seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan Yhtiön arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Välittäjä ei muilta osin vastaa
Sijoitusmuistiossa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.
Sijoittajien tulee perustaa Lainaa koskeva sijoituspäätöksensä tässä Sijoitusmuistiossa annettuihin tietoihin kokonaisuutena
sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Tämän Sijoitusmuistion luovuttaminen ja Lainan tarjoaminen eivät merkitse sitä,
että Yhtiön liiketoiminnassa ei tapahtuisi muutoksia Sijoitusmuistion päivämäärän jälkeen tai että sen sisältämät tiedot
pitäisivät paikkansa muulloin kuin Sijoitusmuistion päivämääränä. Yhtiö tai Välittäjä eivät vastaa siitä, että tämän
Sijoitusmuistion sisältämät tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa.
Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään henkilöä antamaan mitään Sijoitusmuistioon sisältyviä tietoja tai lausuntoja, jotka eivät sisälly
Sijoitusmuistioon tai jotka eivät ole yhtäpitäviä sen kanssa.
Tämän Sijoitusmuistion jäljentäminen ja julkaiseminen on kielletty, eikä sen sisältämää tietoa saa käyttää muuhun
tarkoitukseen kuin Lainaa koskevan sijoituspäätöksen tekemiseen.
Yhtiö ei ole valtuuttanut ketään henkilöä antamaan mitään Sijoitusmuistioon sisältyviä tietoja tai lausuntoja, jotka eivät sisälly
Sijoitusmuistioon tai jotka eivät ole yhtäpitäviä sen kanssa.
Tämän Sijoitusmuistion jäljentäminen ja julkaiseminen on kielletty, eikä sen sisältämää tietoa saa käyttää muuhun
tarkoitukseen kuin Lainaa koskevan sijoituspäätöksen tekemiseen.
Lainaa ei tarjota yleisölle eikä Sijoitusmuistiota julkisteta Suomen ulkopuolella.
Tulevaisuutta koskevat lausumat
Eräät tässä Sijoitusmuistiossa esitetyt lausumat, kuten kohdissa ”Riskitekijät”, ”Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden
näkymät”, ”Keskeiset tiedot – Syyt Lainan liikkeeseenlaskuun ja hankittavien varojen käyttö”, ”Liiketoiminnan nykytilanne ja
tavoitteet”, ”Yhtiön kasvustrategia” ja ”Yhtiö sijoitusmahdollisuutena” esitetyt lausumat, perustuvat Yhtiön johdon
näkemyksiin ja oletuksiin sekä Yhtiön johdon tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin, ja näitä lausumia voidaan siten pitää
tulevaisuutta koskevina lausumina. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena Yhtiön todellinen tulos, toiminnan taso, saavutukset tai
sen toimialan tulokset saattavat poiketa merkittävästikin tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai arvioiduista
tuloksista, toiminnan tasosta tai saavutuksista. Kohdassa ”Riskitekijät” esitetään esimerkkejä näistä riskeistä,
epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä. Mainittu luettelo ei ole tyhjentävä ja aika ajoin voi ilmetä uusia riskejä. Jos yksi tai
useampi näistä tai muista riskeistä tai epävarmuustekijöistä toteutuisi tai jos taustaolettamukset osoittautuisivat vääriksi,
Yhtiön liiketoiminnan todellinen tulos tai sen taloudellinen asema saattaa erota huomattavasti siitä, mitä tässä
Sijoitusmuistiossa kuvataan odotetuksi, uskotuksi, arvioiduksi tai ennakoiduksi.

Markkina- ja toimialatiedot
Tämä Sijoitusmuistio sisältää tietoa Yhtiön markkinoista ja Yhtiön kilpailuasemasta sen toimialalla. Jos Sijoitusmuistion
sisältämät markkinatiedot tai -arviot ovat peräisin ulkopuolisista lähteistä, lähteen nimi on mainittu Sijoitusmuistiossa.
Tällaisia markkinatietoja ja -arvioita koskevia julkaisuja voidaan Yhtiön käsityksen mukaan pitää yleisesti luotettavina, mutta
Yhtiö ei vastaa millään tavalla tällaisten tietojen oikeellisuudesta. Yhtiö on pyrkinyt varmistamaan, että Sijoitusmuistioon
sisältyvät ulkopuolisista lähteistä tuotetut tiedot on toistettu Sijoitusmuistiossa asianmukaisesti, ja että siltä osin kuin Yhtiö
tietää ja on pystynyt kyseisten kolmansien julkistamien tietojen perusteella varmistamaan, että tiedoista ei ole jätetty pois
seikkoja, jotka tekisivät toistetusta tiedosta epätarkkaa tai harhaanjohtavaa. Yhtiö tai Tarjoaja eivät ole kuitenkaan tehneet
erillistä selvitystä ulkopuolisten lähteiden antamista tiedoista, eivätkä ne takaa tällaisen tiedon oikeellisuutta.
Verkkosivuston tiedot eivät kuulu Sijoitusmuistioon
Yhtiön verkkosivustolla tai millä tahansa muulla verkkosivustolla esitetyt tiedot eivät ole osa tätä Sijoitusmuistiota, eikä
sijoituspäätöstä harkitsevien tule perustaa päätöstään Lainan merkitsemisestä tällaisiin tietoihin.

Sanasto ja lyhenteet
Biokaasu
Kaasua, joka syntyy hapettomissa olosuhteissa, elävien bakteerien tuottamana. Kaasua käytetään energianlähteenä.
Fermentaatio
Käyminen. Käymisen aikana Ductorin prosessissa mikrobit jakavat lannan proteiinimolekyylit aminohapoiksi ja irrottavat
aminohapoista typen, ammoniakin muodossa.
Mädätys
Biokaasun tuotanto tapahtuu mädättämällä syöteaineita hapettomissa olosuhteissa biokaasulaitoksessa. Hapettomissa
olosuhteissa syöteaineena käytettävä orgaaninen eli eloperäinen aines hajoaa, eli mädäntyy. Mädätyksessä syntyy biokaasua.
Syöteaine tai biomassa
Biokaasulaitoksessa energiantuotantoprosessin raaka-aineena käytettävät aineet. Esim. energiakasvit (kuten maissi),
jäteaineet (kuten teurasjäte tai biojäte) tai lanta ja lietteet.
Tässä Sijoitusmuistiossa on käytetty muun muassa seuraavia määriteltyjä termejä:
Laina
Merkintäaika
Merkintähinta
Perustietoasiakirja
Sijoitusmuistio
Sijoitussopimus
Välittäjä
Yhtiö

tarkoittaa enintään 4.999.000 euron vaihtovelkalainakirjaa.
tarkoittaa Lainan ehdoissa määriteltyä Lainaosuuksien merkintäaikaa.
tarkoittaa Lainan ehdoissa määriteltyä Lainaosuuksien merkintähintaa.
tarkoittaa valtiovarainministeriön asetuksen joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden
sisällöstä ja rakenteesta mukaista perustietoasiakirjaa.
tarkoittaa tätä sijoitusmuistiota.
tarkoittaa sijoitussopimusta, jonka kukin Sijoittaja allekirjoittaa Lainan merkinnän yhteydessä.
tarkoittaa Kansalaisrahoitus Oy:tä.
tarkoittaa Ductor Oy:tä.
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Tiivistelmä
Johdanto ja varoitukset
Varoitus

Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on
johdanto tässä Sijoitusmuistiossa esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin,
mukaan luettuna Yhtiön tilinpäätöstiedot ja tähän Sijoitusmuistioon sisältyvät
taloudelliset tiedot. Sijoittajien tulee perustaa Lainaosuuksia koskeva
sijoituspäätöksensä Sijoitusmuistiossa esitettyihin tietoihin kokonaisuutena
sekä omiin Yhtiötä koskeviin selvityksiinsä. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt
termit on määritelty muualla tässä Sijoitusmuistiossa.

Yhtiö
Virallinen nimi

Ductor Oy

Yhtiön liiketoiminnan kuvaus

Ductor Oy on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-yritys, jonka
kehittämä teknologia pyrkii mullistamaan biokaasuteollisuuden.
Ductor on innovoinut mikrobiologisen menetelmän, jonka avulla pystytään
poistamaan typpi orgaanisesta jätemateriaalista, kuten kananlannasta tai
ruokajätteestä. Tämä merkitsee biokaasulaitosten kannattavuuden
merkittävää
parantumista
ja
tehokkaan
biokaasutuotannon
moninkertaistumista.
Maailmassa on miljardeja tonneja korkeatyppistä orgaanista jätemateriaalia
(kuten kananlantaa), jolle ei ole hyötykäyttöä. Tätä jätemateriaalia ei voida
nykyteknologioilla hyödyntää tehokkaasti biokaasun tuotannossa, koska typpi
pysäyttää biokaasun tuotantoprosessin ja kuormittaa ympäristöä. Tämän
seurauksena valtaosa biokaasulaitoksista joutuu käyttämään tuotantoprosessin
syöteaineena energiakasveja (kuten maissi), jotka ovat kalliita ja epäekologisia.
Biokaasun tuotanto ei nykyisellään ole kannattavaa ilman julkisia tukia, minkä
seurauksena tämän ympäristöystävällisen energiamuodon globaalista
potentiaalista on saatu valjastettua vasta murto-osa.
Ductorin teknologia poistaa prosessista typen ongelman. Yhtiön vuosia
kestänyt biotekninen tutkimustyö kulminoituu sen kehittämään
bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin molekyylit ja
eriyttämään siitä typen 60-80 prosenttisesti. Seurauksena syntyvää
matalatyppistä ainesta pystytään hyödyntämään biokaasutuotannossa, toisin
kuin esimerkiksi käsittelemätöntä kananlantaa. Lisäksi prosessin aikana
sivutuotteena syntyvistä aineksista voidaan valmistaa myytäväksi sopivaa
typpilannoitetta ja fosforilannoitetta. Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että
uusiin
biokaasulaitoksiin
ja
tuotteille
on
merkittävä
globaali
markkinapotentiaali.
Ductorin teknologialla on biokaasulaitokselle mittavat taloudelliset
vaikutukset: teknologian integrointi johtaa säästöihin syötekustannuksissa
(maissin vaihto kananlantaan) ja lisätuloihin myytävistä typpi- ja
fosforilannoitteista. Uniikille, patentoidulle teknologialle onkin globaalit
soveltamismahdollisuudet ja jo todennettu ongelmalähtöinen välitön kysyntä
mm. Saksassa. Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiöllä on neljä
toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja noin 70 aktiivista
asiakasneuvottelua käynnissä Saksassa, muualla Euroopassa, Aasiassa ja
Yhdysvalloissa. Yhtiön soveltama lisenssityyppinen liiketoimintamalli
mahdollistaa jatkuvat tulovirrat ja korkean kannattavuuden tulevaisuudessa.
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Ductorin teknologia tukee suurten ilmasto- ja ympäristöongelmien ratkaisua,
sillä biokaasulaitosten nykyinen tapa käsitellä lantaa ja ruokajätettä aiheuttaa
valtavasti kasvihuonepäästöjä. Ductorin prosessi vähentää päästöjä
merkittävästi ja siten sillä on erinomaiset mahdollisuudet julkisiin
tukimuotoihin myös tulevaisuudessa.

Tärkeimmät Yhtiölle ja sen toimialalle
ominaiset riskit

Yhtiöllä on vahva ja sitoutunut johto ja hallitus toteuttamaan tässä esitettyä
liiketoimintasuunnitelmaa.
Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
•

•
•
•
•
•
Liikkeeseenlaskettujen osakkeiden
lukumäärä / osakekohtainen
nimellisarvo
Valikoidut historialliset keskeiset
taloudelliset tiedot

Yhtiö on startup -vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen
liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi menettää
sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole vielä liikevaihtoa
eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin
tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu.
Kilpailijat
Avainhenkilöiden menetys
Toimiala ja markkina: Toimialan luonteelle on tyypillistä kaupallisten
neuvottelujen ja ympäristöprosessien pitkä ja ennalta arvaamaton
kesto
Yleistaloudelliset ja yhteiskunnalliset riskit
Yhtiön julkisiin tukiin liittyvät riskit

Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on 2.500 euroa ja Yhtiön osakkeiden
määrä 20.11.2017 oli yhteensä 17.288.494, jakautuen 4.537.533 A-osakkeseen,
8.750.000 B-osakkeeseen ja 4.000.961 C-osakkeeseen. Yhtiön osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja
tilinpäätöstietoja 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta. Yhtiön
tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Tässä Sijoitusmuistiossa esitettäviä
tietoja on luettava yhdessä kohdan ”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen
asema” sekä tämän Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten
kanssa.

TULOSLASKELMA
(€)

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja –kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä

2

1.1.–31.12
2016

1.1.–31.12.
2015

(tilintarkastettu)

FAS
(tilintarkastettu)

0,00
539 123,36

0,00
497 286,89

-602 058,55

-348 788,23

-73 739,04
-15 995,63
-691 793,22

-59 855,73
403,95
-408 240,01

-70 156,03
-70 156,03
-907 254,10
-1 130 079,99

-57 076,60
-57 076,60
-485 009,81
-453 039,53

9 100,71

0,00

Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

567,88

222,56

-143 191,34
-1 263 602,74
-1 263 602,74
-1 263 602,74

-41 023,44
-493 840,41
-493 840,41
-493 840,41

TASE
(€)
31.12.2016

31.12.2015
FAS

(tilintarkastettu)

(tilintarkastettu)

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset- ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 773 434,83
173 516,60
3 245,43
0,00
3 950 196,86

3 158 772,84
194 415,90
7 108,35
4 032,33
3 364 329,42

260 291,72
286 848,86
547 140,58

0,00
103 951,44
103 951,44

25 890,87
25 890,87
4 523 228,31

25 000,00
25 000,00
3 493 280,86

1 091 169,38
1 091 169,38

72 000,00
72 000,00

9 662,27
52 704,53
0,00
62 366,80
177 484,81
1 331 020,99

6 078,87
89 583,54
6 423,46
102 085,87
210 113,88
384 199,75

5 854 249,30

3 877 480,61

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot (oy)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
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2 500,00

2 500,00

5 557 420,00
5 557 420,00
-2 546 890,12
-1 263 602,74
1 749 427,14

2 949 420,00
2 949 420,00
-2 053 049,71
-493 840,41
405 029,88

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pääomalainat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 814 967,00
1 770 000,00
3 584 967,00

1 362 115,00
1 770 000,00
3 132 115,00

279 581,57
33 519,50
206 754,09
519 855,16
4 104 822,16

132 280,77
45 870,88
162 184,08
340 335,73
3 472 450,73

5 854 249,30

3 877 480,61

Arvopaperit
Tarjottavien arvopaperien tyyppi ja
laji

Korko

Enintään 4.999.000 euron määräinen vaihtovelkakirjalaina, jonka nojalla
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus merkitä Yhtiön äänivallattomia C-sarjan
osakkeita (”C-osake”) Lainan ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla. Lainasta
annetaan enintään 4.999.000 kappaletta 1,00 euron nimellisarvoista lainaosuutta
(”Lainaosuus”).
Lainan liikkeeseenlaskun ehtona on, että merkittyjen Lainaosuuksien
yhteenlaskettu määrä ylittää 1.000.000 euroa (”Vähimmäismäärä”).
Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korko kertyy todellisten
päivien mukaan pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien
viimeinen päivä. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana
lukua 365 (karkausvuonna 366). Koron kertyminen päättyy viimeistään
31.3.2019.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön Cosakkeiksi.

Arvopapereihin liittyvät oikeudet ja
velvollisuudet / etusijajärjestys

Laina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on etuoikeusasemaltaan
huonommassa etuoikeusasemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset (mukaan
lukien Yhtiön pääomalainat). Lainanhaltijoiden keskinäinen etuoikeus on sama.
Lainaa käsitellään etuoikeusasemaltaan aina samalla tavalla kuin Yhtiön Cosakkeita Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisissa varojenjakotilanteissa.
Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Lainaosuuksia ei voida käyttää
kuittaukseen.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt
korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi. Seuraavissa tilanteissa (”Vaihtotilanne”)
osakekohtaisena merkintähintana käytetään Vaihtotilanteessa käytettävää
osakekohtaista merkintä- tai myyntihintaa vähennettynä 30 prosentilla, kuitenkin
enintään 2,50 euroa osakkeelta:
a) Yhtiö päättää järjestää listautumisannin ja hakea osakkeensa
kaupankäynnin
kohteeksi
pörssissä
tai
monenkeskisessä
kaupankäynnissä;
b) Yhtiön koko osakekannasta tai liiketoiminnasta saadaan sitova
ostotarjous, jonka Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 67 %
äänivaltaosuus Yhtiön kaikista A- ja B-sarjan osakkeista, päättävät
hyväksyä; tai
c) Yhtiössä toteutetaan osakeanti, jossa Yhtiö kerää uutta pääomaa
vähintään 1.000.000 euroa.
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Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, osakekohtaisena
merkintähintana käytetään 1,50 euroa.
Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 4.891.076 uuteen C-osakkeeseen.
Lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan lähimpään täyteen määrään Cosakkeita ja Yhtiön tulee maksaa mahdollisesti jäljelle jäävä osa Lainaosuuksien
pääomasta ja/tai korosta Lainanhaltijalle rahassa vaihdon yhteydessä.
Lainanhaltijan Lainaosuuksiin perustuva pääoma- ja korkosaatava katsotaan
kuitatuksi merkintähintaa vastaan osakemerkinnän hetkellä.
C-osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-osakkeiden omistajilla on kuitenkin
oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto
yhtiökokouksen pöytäkirjoista.
Mikäli Yhtiön pääomistajat Ari Ketola, Veikko Latvala ja Lifeline Ventures Fund I
Ky (”Pääomistajat”), yhdessä tai erikseen, neuvottelevat kolmannen osapuolen
kanssa omistamiensa Yhtiön osakkeiden kaupasta siten, että kaupan
toteuttamisen myötä vähintään 20 % Yhtiön osakekannasta vaihtaa omistajaa,
sitoutuvat Pääomistajat huolehtimaan siitä, että myös Sijoittajalla on oikeus
myydä samanaikaisesti Pääomistajien kanssa vastaava osuus omistamistaan
Yhtiön osakkeista samaan osakekohtaiseen hintaan kuin millä Pääomistajat ovat
myymässä osakkeitaan sekä muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin
Pääomistajat (”Myötämyyntioikeus”).
Pääomistajien on tehtävä ilmoitus Myötämyyntioikeudesta kirjallisesti
Sijoittajalle. Esityksen tulee sisältää tieto ostajasta sekä osakkeista maksettavasta
arvioidusta vastikkeesta ja muista kaupan olennaisista ehdoista. Sijoittajan, joka
haluaa käyttää Myötämyyntioikeuttaan, tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä
Pääomistajille sitovasti ja peruuttamattomasti neljäntoista päivän (14) päivän
kuluessa Pääomistajien tekemän ilmoituksen päivämäärästä.
Pääomistajilla on oikeus myydä osakkeitaan tarjouksen tekijälle Pääomistajien
tekemässä Myötämyyntioikeutta koskevassa ilmoituksessa mainituilla
pääasiallisilla ehdoilla välittömästi saatuaan Sijoittajalta vastauksen
Myötämyyntioikeutta koskevaan ilmoitukseen taikka, ellei Sijoittajalta ole saatu
vastausta, aikaisintaan ilmoittamiselle varatun neljäntoista (14) päivän kuluttua.
Mikäli Sijoittaja on ilmoittanut käyttävänsä Myötämyyntioikeuttaan, on
Pääomistajien velvollisuutena huolehtia siitä, että osakkeiden ostaja kulloinkin
samanaikaisesti Pääomistajilta ostettavien osakkeiden kanssa ostaa Sijoittajan
Myötämyyntioikeuden kohteena olevat osakkeet.
Pääomistajilla on oikeus myydä osakkeitaan tarjouksen tekijälle Pääomistajien
tekemässä Myötämyyntioikeutta koskevassa ilmoituksessa mainituilla
pääasiallisilla ehdoilla kuuden (6) kuukauden ajan ilmoituksen päivämäärästä
lukien ilman uuden ilmoituksen tekemistä edellyttäen, että mikäli Sijoittaja on
ilmoittanut
käyttävänsä
Myötämyyntioikeuttaan,
on
Pääomistajien
velvollisuutena huolehtia siitä, että osakkeiden ostaja kulloinkin samanaikaisesti
Pääomistajilta
ostettavien
osakkeiden
kanssa
ostaa
Sijoittajan
Myötämyyntioikeuden kohteena olevat osakkeet.
Lainan perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen
kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat
vaihdon yhteydessä merkittyjen C-osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin.
Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta
osakekirjoja C-osakkeista. Sijoittajalle toimitetaan viivytyksettä Lainan
Merkintäajan päätyttyä luettelo Lainaosuuksien haltijoista.
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Arvopapereiden vapaata
luovutettavuutta koskevat
rajoitukset

Lainaosuuksia ei saa siirtää eikä C-osakkeita luovuttaa tai pantata ilman Yhtiön
hallituksen etukäteen antamaa suostumusta.
Allekirjoittamalla Sijoitussopimuksen Sijoittaja sitoutuu C-osakkeiden osalta
ehdoitta ja peruuttamattomasti seuraavaan:
1.

2.

3.
4.

Mikäli osakkeenomistajat, joilla on vähintään 67 % äänivaltaosuus
Yhtiön kaikista A- ja B-sarjan osakkeista (”Enemmistöosakkaat”),
päättävät luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita kolmannelle,
Sijoittaja sitoutuu luovuttamaan omistamansa C-osakkeet tai vastaavan
suhteellisen osuuden C-osakkeistaan samalle ostajalle kuin
Enemmistöosakkaat;
Mikäli Enemmistöosakkaat päättävät hyväksyä tarjouksen Yhtiön
liiketoiminnan tai sen pääosan myymisestä kolmannelle, Sijoittaja
sitoutuu tarvittaessa hyväksymään samat kaupan ehdot kuin
Enemmistöosakkaat;
Mikäli Yhtiö sulautuu toiseen yhtiöön, Sijoittaja sitoutuu i) hyväksymään
samat sulautumisehdot kuin Enemmistöosakkaat ja ii) hyväksymään
samat sulautumisvastike-ehdot kuin Enemmistöosakkaat; ja
Mikäli Yhtiö päättää tarjota osakkeitaan julkisesti, Sijoittaja sitoutuu
hyväksymään
samat
julkisen
tarjouksen
ehdot
kuin
Enemmistöosakkaat.

Sijoittajan edellä todettujen velvollisuuksien täyttämisen edellytyksenä on, että
kussakin järjestelyissä Yhtiön osakkeille jaettavat varat jakautuvat
yhtiöjärjestyksen eri osakesarjoja ja niiden etuoikeuksia koskevien määräysten
mukaisesti, mikäli osakkeille jaetaan varoja tai kauppahintaosuuksia.
Sijoittaja valtuuttaa Sijoitussopimuksen allekirjoituksella Edustajan edustamaan
itseään edellä sanotuissa transaktioissa ja allekirjoittamaan puolestaan kaikki
siihen liittyvät asiakirjat.
Tämän Sijoitusmuistion lopussa, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä sekä Sijoitussopimuksessa on käsitelty osakkeiden luovutettavuutta koskevia rajoituksia.
Ennenaikainen takaisinosto

Pääoman palautus
Kaupankäynnin kohteeksi ottaminen/säännellyt markkinat, joilla
arvopapereilla käydään kauppaa
Osingonjakopolitiikka ja Cosakkeisiin liittyvät
tuottomahdollisuudet

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa tarjoutua ostamaan Lainaosuuksia millä
tahansa tavalla ja mihin tahansa hintaan. Jos ostot tehdään ostotarjouksen
perusteella, ostotarjouksen tulee olla avoin kaikille Lainanhaltijoille. Yhtiö voi
pitää hankkimansa Lainaosuudet taikka myydä tai mitätöidä ne.
Lainan pääomaa ei palauteta, vaan se kuitataan C-osakkeiden merkintähintaa
vastaan.
Lainaosuuksia ei tulla Lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä hakemaan
pörssikaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi.
Lainan perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen
kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat
vaihdon yhteydessä merkittyjen C-osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin.
Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti jaetun osingon määrään vaikuttavat yhtiön
investointi- ja pääomatarpeet. Voitonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa Yhtiön
maksukykyä. Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa. Sijoittajalla on
mahdollisuus saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa
yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim. osingonjako) ja/tai
listautumisen kautta.

Sijoittajaraportointi

Yhtiö sitoutuu informoimaan Sijoittajia vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa.
Informointi toteutetaan lähettämällä tilannekatsaus sähköpostitse Sijoittajan
ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilannekatsaus sisältää muun muassa
merkittävät Yhtiön arvoon vaikuttavat uudet sopimukset ja investoinnit sekä
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yleisen taloudellisen tilanteen. Kunkin tilikauden päättymisen jälkeen sijoittajille
toimitetaan tilinpäätös.
Tärkeimmät arvopapereille
ominaiset riskit

Lainaan ja Yhtiön osakkeisiin ja Osakeantiin liittyviä riskejä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lainaosuuksien ja Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja
tiedottamisvelvollisuus
Lainalla ei ole vakuutta ja se on etuoikeusasemaltaan huonommassa
asemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset
Lainaa ei makseta takaisin rahassa eikä Lainalle makseta käteiskorkoa
Lainaosuuksien siirtoon ja C-osakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy
merkittäviä rajoituksia
Osingonjakoon liittyvät riskit
Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat Lainanhaltijoiden ja
osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta
Osakkeenomistus on keskittynyt ja suurimmalla osakkeenomistajalla on
huomattava vaikutusvalta
Merkinnän peruuttamattomuus
Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus

Tarjous
Vaihtovelkakirjalainan ehdot

Yhtiö laskee liikkeeseen vaihtovelkakirjalainan (”Laina”).
Lainan määrä on enintään 4.999.000 euroa. Lainasta annetaan enintään
4.999.000 kappaletta 1,00 euron nimellisarvoista lainaosuutta (”Lainaosuus”).
Lainan liikkeeseenlaskun ehtona on, että merkittyjen Lainaosuuksien
yhteenlaskettu määrä ylittää 1.000.000 euroa (”Vähimmäismäärä”).
Laina tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Lainan
vähimmäismerkintä on 8.000 euroa eli kahdeksantuhatta (8.000) Lainaosuutta ja
Lainan merkintä voi kasvaa 1.000 euron välein. Merkinnän tulee olla aina
tuhannella jaollinen.
Lainan ottamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu
painava taloudellinen syy, koska Lainalla saatava rahoitus on tarpeen Yhtiön
rahoitusaseman vahvistamiseksi, pääomarakenteen optimoimiseksi ja
investointien mahdollistamiseksi.
Merkintäaika alkaa 20.11.2017 ja päättyy 22.12.2017 (”Merkintäaika”). Yhtiön
hallituksella on oikeus pidentää Merkintäaikaa.
Mikäli Lainan Vähimmäismäärää ei saavuteta, maksettu Laina palautetaan
merkitsijälle viivytyksettä. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.
Laina päivätään 20.11.2017 ja laina-aika on 20.11.2017 – 31.3.2019.
Yhtiöllä ei ole oikeutta maksaa Lainaa takaisin eikä Lainaosuuksien haltijoilla
(”Lainanhaltija”) vaatia Lainaa takaisinmaksettavaksi.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa omistamansa Lainaosuudet
Yhtiön C-osakkeiksi jäljempänä mainitun mukaisesti.
Laina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on etuoikeusasemaltaan
huonommassa etuoikeusasemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset (mukaan
lukien Yhtiön pääomalainat). Lainanhaltijoiden keskinäinen etuoikeus on sama.
Lainaa käsitellään etuoikeusasemaltaan aina samalla tavalla kuin Yhtiön Cosakkeita Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisissa varojenjakotilanteissa.
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Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Lainaosuuksia ei voida käyttää
kuittaukseen.
Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korko kertyy todellisten
päivien mukaan pois lukien korkojakson ensimmäinen päivä ja mukaan lukien
viimeinen päivä. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana
lukua 365 (karkausvuonna 366). Koron kertyminen päättyy viimeistään
31.3.2019.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt
korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi. Seuraavissa tilanteissa (”Vaihtotilanne”)
osakekohtaisena merkintähintana käytetään Vaihtotilanteessa käytettävää
osakekohtaista merkintä- tai myyntihintaa vähennettynä 30 prosentilla, kuitenkin
enintään 2,50 euroa osakkeelta:
a) Yhtiö päättää järjestää listautumisannin ja hakea osakkeensa
kaupankäynnin
kohteeksi
pörssissä
tai
monenkeskisessä
kaupankäynnissä;
b) Yhtiön koko osakekannasta tai liiketoiminnasta saadaan sitova
ostotarjous, jonka Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 67 %
äänivaltaosuus Yhtiön kaikista A- ja B-sarjan osakkeista, päättävät
hyväksyä; tai
c) Yhtiössä toteutetaan osakeanti, jossa Yhtiö kerää uutta pääomaa
vähintään 1.000.000 euroa.
Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, osakekohtaisena
merkintähintana käytetään 1,50 euroa. Lainaosuuksien perusteella merkittävien
C-osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön edellisellä rahoituskierroksella
käytettyyn osakekohtaiseen merkintähintaan ja kierroksen jälkeen Yhtiön
toiminnassa tapahtuneeseen positiiviseen kehitykseen. Vaihto-oikeus ja velvollisuus jatkuu kunkin Lainanhaltijan osalta, kunnes Lainaosuudet on käytetty
C-osakkeiden merkintään.
Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 4.891.076 uuteen C-osakkeeseen.
Lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan lähimpään täyteen määrään Cosakkeita ja Yhtiön tulee maksaa mahdollisesti jäljelle jäävä osa Lainaosuuksien
pääomasta ja/tai korosta Lainanhaltijalle rahassa vaihdon yhteydessä.
Lainanhaltijan Lainaosuuksiin perustuva pääoma- ja korkosaatava katsotaan
kuitatuksi merkintähintaa vastaan osakemerkinnän hetkellä.
Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon.
Yhtiö toimittaa Lainanhaltijalle ohjeet ja C-osakkeiden merkintälomakkeen
vaihto-oikeuden ja velvollisuuden toteuttamiseksi Vaihtotilanteen syntyessä, tai
mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, viivytyksettä
31.3.2019 jälkeen.
Lainan perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen
kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat
vaihdon yhteydessä merkittyjen C-osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä antaa osakkeita tai uusia optiooikeuksia tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja taikka muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla on
yhtäläinen merkintäetuoikeus, on Lainanhaltijoilla sama tai yhdenvertainen
oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen
päättämällä tavalla siten, että
a) vaihdossa saatavien osakkeiden määriä muutetaan tai
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b)
c)

Lainanhaltijalle
tarjotaan
vastaava
merkintäetuoikeus
kuin
osakkeenomistajalla tai
käytetään edellä kohdissa a) ja b) mainittujen tapojen yhdistelmää.

Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä antaa uusia osakkeita tai uusia optiooikeuksia tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja taikka muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla ei ole
yhtäläistä merkintäetuoikeutta, ei tällä ole vaikutusta Lainanhaltijan asemaan.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa omia osakkeita
osakkeenomistajien omistuksen suhteessa, on Lainanhaltijalla sama tai
yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan
Yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden
määrää muutetaan tai siten, että Lainanhaltijalle varataan tilaisuus vaihtaa
Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan ennen
hankinnan alkamista hallituksen asettamana määräaikana.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa optio-oikeuksia tai
muita erityisiä oikeuksia takaisin Yhtiölle, hankinnalla ei ole vaikutusta
Lainanhaltijan asemaan.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman
pääoman rahastosta, osakekohtaista merkintähintaa alennetaan ennen vaihtoa
päätettävien osaketta kohden maksettavien osinkojen tai jaettavan vapaan oman
pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen päätöspäivänä.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa,
osakekohtaista merkintähintaa muutetaan osakepääoman alentamispäätöksessä
tarkemmin mainittavalla tavalla.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, purkautuu tai
poistetaan rekisteristä, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa
Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä
ole samalla Vaihtotilanne, jolloin noudatetaan sen mukaan määräytyvää
osakekohtaista hintaa, hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan
alkamista, purkautumista tai rekisteristä poistamista.
Mikäli ennen vaihtoajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n
mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön osakkeista ja äänistä ja siten
lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, Lainanhaltijalla on
oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron
osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä ole samalla Vaihtotilanne, jolloin
noudatetaan sen mukaan määräytyvää osakekohtaista hintaa, hallituksen
asettamana määräaikana.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä muuttuu julkiseksi osakeyhtiöksi, ei
tällä ole vaikutusta Lainanhaltijan asemaan.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä
toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää
jakautua, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa Cosakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä ole samalla
Vaihtotilanne, jolloin noudatetaan sen mukaan määräytyvää osakekohtaista
hintaa, hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai
jakautumista.
Yksityiskohtaisemmat Lainan ehdot ilmenevät jäljempänä kohdasta ”Lainan
Ehdot”.
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Syyt tarjoamiseen/varojen käyttö

Ductor on tuote- ja liiketoimintapotentiaalinsa ansiosta saanut avustuksia eri
julkisilta tahoilta ja hankeohjelmista. Yhtiö on mukana mm. Tekesin hankkeissa ja
EU:n Horizon-ohjelmassa, joista saadut rahat ovat tuotekehitykseen allokoituja,
eikä niitä voi käyttää Yhtiön muihin toimiin tai kulueriin. Nyt tarjottavalla Lainalla
kerättävät varat käytetään taseen ja organisaation vahvistamiseen ja Saksassa
saatujen kauppojen sekä nyt neuvottelussa olevien toimitusten toteuttamiseen
vuonna 2018. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin jatkokiihdyttämiseen Saksan
markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan
avaamiseen. Varoja voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman
rahoittamiseksi ja Yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin.

Omistuksen laimentuminen

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Lainan C-osakkeiksi vaihtamisen seurauksena
nousta 17.288.494 osakkeesta 20.983.463 osakkeeseen, mikä vastaa noin 17,6
prosenttia Yhtiön koko osakekannasta Lainan osakkeiksi vaihtamisen jälkeen,
olettaen, että
i)
Laina merkitään kokonaisuudessaan ja Laina vaihdetaan 1,50 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla C-osakkeiksi laina-ajan lopussa
31.3.2019; ja
ii)
ennen Lainan vaihtamista osakkeiksi Yhtiöön ei tule uusia
osakkeita.
Lainan yhteydessä Kansalaisrahoitus Oy:lle sekä sen sidonnaisasiamiehille
luodaan optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään
500.000 Yhtiön uuden äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001
euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kansalaisrahoitus Oy:llä ja sen
sidonnaisasiamiehillä on myös toinen voimassa oleva optio-ohjelma keväällä
2016 järjestettyyn osakeantiin liittyen. Optio-ohjelman perusteella on
merkittävissä 499.800 äänivallatonta C-sarjan osaketta 0,001 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli Kansalaisrahoitus Oy ja sen
sidonnaisasiamiehet merkitsevät C-sarjan edellä mainittujen optio-ohjelmien
perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuutta
Yhtiöstä.
Yhtiön johdolle ja avainhekilöille on syksyllä 2017 päätetty suunnata optioohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään 2.425.000 Yhtiön
uuden C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.
Mikäli avainhenkilöt merkitsevät C-osakkeita luotavan optio-ohjelman
perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuutta
Yhtiöstä.
Lainan perusteella merkittävissä olevat merkittävät C-osakkeet vastaavat noin
15,1 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta Lainan merkinnän jälkeen olettaen,
että
i)
Laina merkitään kokonaisuudessaan ja Laina vaihdetaan 1,50 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla C-osakkeiksi laina-ajan lopussa
31.3.2019;
ii)
Kansalaisrahoitus Oy ja sen sidonnaisasiamiehet sekä Yhtiön
avainhenkilöt käyttävät edellä mainitut optio-oikeudet osakkeiden
merkintään täysimääräisesti; ja
iii)
ennen Lainan vaihtamista osakkeiksi Yhtiöön ei tule uusia
osakkeita.
Lainan ehdoissa C-osakkeiden enimmäismääräksi on kirjattu 4.891.076. Tällä
enimmäismäärällä on varauduttu tilanteeseen, jossa osakekohtainen
merkintähinta jäisi alhaisemmaksi kuin 1,50 euroa.

Kustannukset, jotka veloitetaan
sijoittajalta

Kansalaisrahoitus Oy:llä on oikeus periä Sijoittajilta neljän (4) prosentin suuruinen
merkintäpalkkio alle 10.000 euron merkinnöistä ja kolmen (3) prosentin
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suuruinen merkintäpalkkio, mikäli maksettava Merkintähinta on vähintään
10.000 euroa.
Nettovarat/arvioidut
kokonaiskustannukset

Kansalaisrahoitus Oy:lle maksettava palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja
kulut ovat yhteensä enintään noin 250.000 euroa, minkä lisäksi Kansalaisrahoitus
Oy:lle sekä sen sidonnaisasiamiehillä on oikeus yhteensä enintään 500.000 Yhtiön
uuden äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla heille myöhemmin annettavien optiooikeuksien ehtojen mukaisesti.
Lainalla kerättävien nettovarojen arvioidaan olevan noin 4.750.000 euroa
olettaen, että Laina merkitään täysimääräisesti.
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Riskitekijät
Lainaosuuksien merkintää harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti kaikkiin tässä Sijoitusmuistiossa oleviin tietoihin,
erityisesti jäljempänä tässä Sijoitusmuistiossa esitettäviin riskitekijöihin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia seikkoja
käsitellään myös muualla Sijoitusmuistiossa. Mikäli yksi tai useampi niissä kuvatuista riskitekijöistä toteutuu, saattaa sillä olla
epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen ja/tai Yhtiön arvopapereiden
arvoon. Seuraava kuvaus riskitekijöistä perustuu Sijoitusmuistiota laadittaessa tiedossa olleisiin ja arvioituihin seikkoihin ,
minkä vuoksi kuvaus riskitekijöistä ei myöskään ole välttämättä tyhjentävä. Myös muilla riskeillä ja epävarmuustekijöillä, joita
Yhtiö ei tällä hetkellä tunne tai joita se pitää tällä hetkellä epäolennaisina, voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Yhti ön
liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön arvopapereiden arvo saattaa laskea näiden riskien
toteutumisen vuoksi, ja sijoittajat voivat menettää sijoituksensa osittain tai kokonaan. Riskitekijöiden esitysjärjestys ei kuvaa
niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä.

Yhtiöön ja Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä
Yhtiön kehitysvaihe ja yleinen kasvuyhtiöön sijoittamisen riski
Yhtiö on startup -vaiheessa oleva kasvuyritys, johon sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä, joiden toteutuessa sijoittaja voi
menettää sijoituksensa kokonaan tai osittain. Yhtiöllä ei ole liikevaihtoa eikä liiketulosta, vaan sen arvo perustuu suurelta osin
tulevaisuudenodotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Yhtiön toiminnan vakiintumattomuudesta johtuen Lainaosuuksien
merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.
Yhtiön teknologian toimivuus on todistettu laboratorio-olosuhteissa vuosina 2011–2012 sekä onnistuneissa pilottihankkeissa
Metsälässä vuosina 2014–2016 ja Tuorlassa vuodesta 2017 alkaen. Lainan merkintäajan alkaessa teknologiaa ei ole vielä
testattu teollisessa mittakaavassa. Liiketoiminnan skaalautuessa teolliseen mittakaavaan ja yhä suurempaan
toimintavolyymiin, saattaa ilmetä esimerkiksi teknologian toimivuuteen tai laitosinvestoinnin kokonaistaloudellisuuteen
liittyviä asioita, joita ei ole havaittu pilottimittakaavassa.
Yhtiön operatiivisen liiketoiminnan skaalaamiseen tullaan välittömässä lähitulevaisuudessa tarvitsemaan oman ja vieraan
pääoman ehtoista rahoitusta. Lisäksi pohjoismaisten ja kansainvälisten pankkien sekä Finnveran kanssa on aloitettu
lainaneuvottelut liittyen asiakastoimitusten rahoittamiseen. Rahoituksen hankkimisen onnistuminen osakeantien ja
lainaneuvottelujen kautta tulee vaikuttamaan asiakastilausten toimitusnopeuteen ja näin ollen Yhtiön liiketoiminnan ja
kassavirtojen kehitykseen.
Kilpailijat
Kiristyvä kilpailu ja/tai kilpailijoiden käyttämät ja kehittämät vastaavat tai korvaavat tuotteet, palvelut tai teknologiat voivat
merkittävästi vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin. Vaikka muut nykymenetelmät häviävät Ductorin teknologialle,
kilpailijat voivat tuoda markkinoille tehokkaampia tai uudentyyppisiä menetelmiä typenpoistoon. Yhtiön liiketoiminnan
kilpailijoita ja mahdollisuuksia uudentyyppisiin menetelmiin on käsitelty tarkemmin tämän Sijoitusmuistion kohdassa
Kilpailijat ja Yhtiön kilpailuedut.
Avainhenkilöiden menetys
Kasvuyhtiö on tyypillisesti henkilöstömäärältään pieni vakiintuneempiin yhtiöihin nähden ja avainhenkilöiden osaaminen ja
kokemus ovat liiketoiminnan kehittämisen kannalta kasvuyhtiölle merkittäviä tekijöitä. Avainhenkilön sairastuminen,
loukkaantuminen tai lähtö voi tapahtuessaan vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin.
Toimiala ja markkina: Toimialan luonteelle on tyypillistä kaupallisten neuvottelujen ja ympäristöprosessien pitkä ennalta
arvaamaton kesto
Mikäli toimialaan tai markkinaan kohdistuu sen liiketoiminta- ja kilpailuedellytyksiä muokkaavia tai muuttavia tekijöitä, voi
näillä olla vaikutusta alan vapaaseen kilpailuun ja Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen. Tällaisia vaikuttimia voivat olla
esimerkiksi toimialaa ja markkinaa koskevien lakien, sääntelyn ja/tai teknologisten standardien muutokset.
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Ductorin teknologian käyttöönotto on hyödyllisintä olemassa oleville biokaasulaitoksille, jotka ovat käyttäneet
energiantuotantonsa syöteaineena kallista energiakasvia (kuten maissia) ja pystyvät Ductorin teknologian avulla vaihtamaan
syöteaineen halvempaan kananlantaan. Syöteaineiden hinnanvaihtelut voivat näin ollen vaikuttaa Ductorin teknologian
kysyntään, joko sitä vähentävästi (esim. maissin hinnan lasku ja kananlannan hinnan nousu) tai sitä lisäävästi (esim. maissin
hinnan nousu ja kananlannan hinnan lasku). Käytännössä joissakin tapauksissa, varsinkin Yhdysvalloissa, kananlannan
luovutusmahdollisuudesta jopa maksetaan (nk. porttimaksu) sen vastaanottavalle biokaasulaitokselle.
Markkinalle tyypillisesti Ductor-teknologian liittäminen biokaasulaitokseen tai uuden, Ductor-teknologian sisältävän
biokaasulaitoksen rakentaminen vaatii viranomaisen myöntämän luvan. Lupaprosessit kestävät tyypillisesti neljästä
kuukaudesta jopa 1,5 vuoteen ja vaikuttavat näin uudelta biokaasulaitokselta saatavien kassavirtojen alkamisen ajankohtaan.
Muutokset lupaprosesseissa ja niiden kestossa voivat vaikuttaa Yhtiön liikevaihdon kehitykseen.
Yleistaloudelliset ja yhteiskunnalliset riskit
Yleiseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät, kuten kansalliset ja kansainväliset poliittiset, taloudelliset ja ympäristötekijöihin
liittyvät riskit, voivat toteutuessaan vaikuttaa Yhtiön liiketoimintamahdollisuuksiin.
Yhtiöllä on neuvotteluja kokonaisten biokaasulaitosten toimittamisesta julkisille tahoille, kuten Aasiassa sijaitsevien
kaupunkien ja kuntien jätteenkäsittelyprosesseihin. Näiden toimijoiden kanssa neuvotteluun liittyy yksityisiä asiakkaita
suurempaa poliittista riskiä, mikä saattaa hidastaa tai keskeyttää pitkälläkin olevat myyntineuvottelut.
Biokaasualalla tyypillinen kasvun vaikutin on julkisten tukien määrä. Tällä hetkellä alaa tuetaan voimakkaasti ja sen kasvuun
halutaan panostaa. Julkisten energia- ja ympäristötukien pienentyminen ja/tai biokaasulaitosten rahoituksen kiristyminen
voivat toteutuessaan vaikuttaa biokaasulaitoshankkeiden kannattavuuteen ja Ductorin teknologian kysyntään.
Yhtiön julkisiin tukiin liittyvät riskit
Johtuen selkeästi odotettua pidemmäksi osoittautuneista Saksan asiakastoimitusten lupaprosesseista, Ductor on hakenut ja
saanut kaksi kertaa lisäaikaa Horizon 2020 –projektille Yhtiöstä riippumattomista syistä johtuvien viiveiden perusteella
toistaiseksi 31.12.2017 saakka. Ductor on käynnistänyt EU:n projektipäällikön kanssa standardiprosessin projektin
jatkamiseksi 30.6.2018 saakka. Alustavien keskustelujen perusteella lisäajan myönnölle ei pitäisi olla esteitä ja virallinen
päätös asiasta saadaan todennäköisesti joulukuussa. Mikäli lisäaikaa ei ennakkotiedoista poiketen myönnettäisi, Yhtiö ei
välttämättä saa nostettua viimeistä tukierää, jonka arvioidaan olevan suuruudeltaan 300-400.000 euroa vuoden 2018 aikana.

Lainaan ja Yhtiön osakkeisiin liittyviä riskejä
Lainaosuuksien ja Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus, likviditeetti ja tiedottamisvelvollisuus
Lainaosuuksien ja Yhtiön osakkeiden hinnanmuodostus ei välttämättä ole luotettavaa eivätkä sijoittajat voi välttämättä myydä
niitä toivomanaan ajankohtana tai lainkaan. Lainaosuuksille ja Yhtiön osakkeille ei näin ollen muodostu toimivia markkinoita.
Listaamattomana yhtiönä Yhtiöllä ei ole myöskään listattuja yhtiöitä vastaavaa lakisääteistä tai pörssin sääntöihin perustuvaa
tiedonantovelvollisuutta osakkeenomistajilleen.
Lainalla ei ole vakuutta ja se on etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset
Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Laina on ehtojensa mukaisesti oman pääoman ehtoinen laina, joka on
etuoikeusasemaltaan huonommassa etuoikeusasemassa kuin muut Yhtiön velkasitoumukset (mukaan lukien Yhtiön
pääomalainat). Lainaa käsitellään etuoikeusasemaltaan aina samalla tavalla kuin Yhtiön C-osakkeita Yhtiön yhtiöjärjestyksen
3 §:n mukaisissa varojenjakotilanteissa.
Lainaa ei makseta takaisin rahassa eikä Lainalle makseta käteiskorkoa
Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Koron kertyminen päättyy viimeistään 31.3.2019.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi.
Seuraavissa tilanteissa (”Vaihtotilanne”) osakekohtaisena merkintähintana käytetään Vaihtotilanteessa käytettävää
osakekohtaista merkintä- tai myyntihintaa vähennettynä 30 prosentilla, kuitenkin enintään 2,50 euroa osakkeelta:
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a)
b)
c)

Yhtiö päättää järjestää listautumisannin ja hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä;
Yhtiön koko osakekannasta tai liiketoiminnasta saadaan sitova ostotarjous, jonka Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on
vähintään 67 % äänivaltaosuus Yhtiön kaikista A- ja B-sarjan osakkeista, päättävät hyväksyä; tai
Yhtiössä toteutetaan osakeanti, jossa Yhtiö kerää uutta pääomaa vähintään 1.000.000 euroa.

Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, osakekohtaisena merkintähintana käytetään 1,50 euroa.
Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 4.891.076 uuteen C-osakkeeseen. Lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan
lähimpään täyteen määrään C-osakkeita ja Yhtiön tulee maksaa mahdollisesti jäljelle jäävä osa Lainaosuuksien pääomasta
ja/tai korosta Lainanhaltijalle rahassa vaihdon yhteydessä. Lainanhaltijan Lainaosuuksiin perustuva pääoma- ja korkosaatava
katsotaan kuitatuksi merkintähintaa vastaan osakemerkinnän hetkellä.
Lainaosuuksien siirtoon ja C-osakkeiden omistajan oikeuksiin liittyy merkittäviä rajoituksia
Yhtiön C-osakkeiden omistajan hallinnolliset oikeudet ovat hyvin suppeat. C-osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-osakkeiden
omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset
yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen pöytäkirjoista.
Lainaosuuksien ja C-osakkeiden luovuttamiseen liittyy merkittäviä rajoituksia, jotka saattavat vaikeuttaa niiden siirtämistä tai
estää sen kokonaan. Sijoitussopimuksen mukaan Sijoittaja ei saa siirtää Lainaosuuksia eikä luovuttaa tai pantata C-osakkeita
ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa suostumusta.
Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen mukaan ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti A-sarjan
ja B-sarjan osakkeiden omistajilla on oikeus lunastaa uudelle osakkeen omistajalle muulta kuin Yhtiöltä siirtyvä osake. Yhtiön
yhtiöjärjestykseen sisältyy lisäksi suostumuslauseke, jonka mukaan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön
suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää hallitus.
Mikäli kaikki Yhtiön osakkeet tai enemmistö Yhtiön osakkeista myydään, valtuuttaa Sijoittaja Sijoitussopimuksen
allekirjoituksella Edustajan myymään puolestaan kaikki omistamansa Yhtiön osakkeet samassa kaupassa samoilla ehdoilla kuin
muutkin Yhtiön osakkeiden omistajat, ottaen kuitenkin huomioon yhtiöjärjestyksen 3 pykälässä mainittu etuoikeus varoihin.
Sijoittaja sitoutuu Sijoitussopimuksen allekirjoittamisella olemaan vaatimatta osakekirjoja C-osakkeista.
Osingonjakoon liittyvät riskit
Lainan perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on
tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat vaihdon yhteydessä merkittyjen C-osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin.
Osakeyhtiölain mukaan osinkoa voidaan maksaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen ja
päätettyä osingonjaosta yhtiön hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osinko voi olla enintään osingonjaon
perusteena olevan tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen ottaen huomioon tilinpäätöksen laatimisen
jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet epäedulliset muutokset. Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä
tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.
Yhtiö ei ole toimintansa aikana maksanut osinkoa eikä se voi taata, että se maksaa tulevaisuudessa osinkoa Yhtiön liikkeeseen
laskemille osakkeille. Mahdollisesti maksettavan osingon määrää ei myöskään voida taata. Osingon maksu ja määrä riippuu
Yhtiön hallituksen harkinnasta ja viime kädessä Yhtiön yhtiökokouksen päätöksestä sekä kassavaroista, valitusta
liiketoimintastrategiasta, arvioiduista rahoitustarpeista, Yhtiön tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja mahdollisten Yhtiön
lainasopimusten ehdoista sekä muista asiaan vaikuttavista seikoista.
Mahdolliset tulevat osakeannit laimentavat Lainanhaltijan ja osakkeenomistajan suhteellista omistusosuutta
Tulevaisuudessa Yhtiö saattaa tarvita lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta uusilla osakeanneilla tai muilla oman pääoman
ehtoisilla rahoitusmuodoilla. Tätä tarkoitusta varten saatetaan järjestää osakeanteja osakkeenomistajan merkintäetuoikeutta
noudattaen tai suunnattuina osakeanteina merkintäetuoikeudesta poiketen. Suunnatut osakeannit ja
merkintäetuoikeusannit, joihin osakkeenomistaja ei osallistu lainkaan tai vain osittain, laimentavat osakkeenomistajan
suhteellista omistusosuutta Yhtiössä. Osakeyhtiölain 9 luvun 4 pykälän mukaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
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voidaan poiketa (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatun annin
hyväksyttävyyttä arvioitaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota osakkeen merkintähinnan ja käyvän hinnan suhteeseen.
Lainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Kansalaisrahoitus Oy:lle sekä sen sidonnaisasiamiehille luodaan optio-ohjelma, jonka
perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään 500.000 Yhtiön uuden äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001
euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli Kansalaisrahoitus Oy ja sen sidonnaisasiamiehet merkitsevät C-sarjan
osakkeita luotavan optio-ohjelman perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiöstä.
Lisäksi Yhtiön johdolla ja avainhenkilöillä on optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään 2.425.000
Yhtiön uuden äänivallattoman C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli Yhtiön johto ja
avainhenkilöt merkitsevät C-osakkeita luotavan optio-ohjelman perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön
osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiöstä.
Osakkeenomistus on keskittynyt ja suurimmalla osakkeenomistajalla on myös jatkossa huomattava vaikutusvalta
Yhtiön toimitusjohtaja Ari Ketolalla on noin 35,7 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 46,3 prosenttia äänistä.
Suurimmalla osakkeenomistajalla on huomattava päätösvalta Yhtiössä osakkeenomistajien päätäntävaltaan kuuluvissa
asioissa muun muassa Yhtiön hallituksen kokoonpanoon, tilinpäätöksen hyväksymiseen ja osingonjakoon liittyen. Suurimmalla
osakkeenomistajalla saattaa myös olla mahdollisuus estää päätöksiä, jotka edellyttävät määräenemmistöä yhtiökokouksessa.
Näitä ovat esimerkiksi päätökset, jotka koskevat yhtiöjärjestyksen muuttamista tai tiettyjä yritysjärjestelyitä, kuten
sulautumisia tai jakautumisia. Ei voi olla varmuutta siitä, että suurimman osakkeenomistajan toimet, päämäärät ja intressit
vastaisivat muiden osakkeenomistajien tavoitteita ja intressejä.
Merkinnän peruuttamattomuus
Merkintä on sitova, eikä sitä voida peruuttaa tai muuttaa Lainan ehdoissa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta enää sen
jälkeen, kun merkintä on tehty (katso ”Vaihtovelkakirjalainan ehdot”). Näin ollen sijoittajat joutuvat tekemään
sijoituspäätöksensä siinä vaiheessa, kun Lainan merkinnän lopullinen tulos ei ole vielä tiedossa.
Sijoituksen arvon kasvun ja sijoittajan tuotto-odotuksen epävarmuus
Merkintää tehtäessä, ei sijoituksen arvon kasvusta tai sijoittajan tuoton realisoitumisesta (esim. mahdollinen osingonjako,
listautuminen tai yritysosto) ole olemassa takeita eikä ajallista arviota. Yhtiön osakkeiden merkintäajankohdan arvon ja
mahdollisen yritysoston ajankohdan arvon kertautuvuutta ei voida etukäteen arvioida eikä taata.
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Vakuutus Sijoitusmuistion tiedoista
Yhtiö vastaa tähän Sijoitusmuistioon sisältyvistä tiedoista. Yhtiö vakuuttaa varmistaneensa riittävän huolellisesti, että sen
parhaan ymmärryksen mukaan tässä Sijoitusmuistiossa esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja eikä tiedoista ole jätetty pois
mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa.
Helsinki, 20.11.2017
Ductor Oy
Viikinkaari 4
00790 Helsinki

Tilintarkastajat ja neuvonantajat
Välittäjä
Kansalaisrahoitus Oy
Mannerheimintie 5 C
00100 Helsinki
Yhtiön tilintarkastajat
Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Katariina Kaskimies
Alvar Aallon katu 5 C
00100 Helsinki

Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja
Smartius Oy
Kauppakatu 41 A 6
40100 Jyväskylä
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Vaihtovelkakirjalainan ehdot
Yhtiö laskee liikkeeseen Vaihtovelkakirjalainan (”Laina”).
I Lainaehdot
1. Lainamäärä
Vaihtovelkakirjalainan (”Laina”) määrä on enintään 4.999.000 euroa. Lainasta annetaan enintään 4.999.000 kappaletta 1,00
euron nimellisarvoista lainaosuutta (”Lainaosuus”).
Lainan liikkeeseenlaskun ehtona on, että merkittyjen Lainaosuuksien yhteenlaskettu määrä ylittää 1.000.000 euroa
("Vähimmäismäärä").
2. Merkintäoikeus
Laina tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Lainan vähimmäismerkintä on 8.000 euroa eli
kahdeksantuhatta (8.000) Lainaosuutta ja Lainan merkintä voi kasvaa 1.000 euron välein. Merkinnän tulee olla aina tuhannella
jaollinen.
Lainan ottamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska Lainalla
saatava rahoitus on tarpeen Yhtiön rahoitusaseman vahvistamiseksi, pääomarakenteen optimoimiseksi ja investointien
mahdollistamiseksi.
3. Merkintäaika ja merkintäpaikat
Merkintäaika alkaa 20.11.2017 ja päättyy 22.12.2017 (”Merkintäaika”). Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Merkintäaikaa.
Mikäli Lainan Vähimmäismäärää ei saavuteta, maksettu Laina palautetaan merkitsijälle viivytyksettä. Palautettaville varoille
ei makseta korkoa.
Lainan välittäjänä toimii Kansalaisrahoitus Oy (”Välittäjä”). Lainan merkintäpaikkoina toimivat Välittäjän toimipisteet sekä
elektroninen merkintäpaikka Välittäjän internet-sivustolla (www.kansalaisrahoitus.fi).
4. Lainan emissiokurssi
Lainan emissiokurssi on 100 prosenttia.
5. Merkintöjen maksu
Lainaosuudet on maksettava viikon kuluessa Lainaosuuksien merkitsemisestä Välittäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
6. Laina-aika
Laina päivätään 20.11.2017 ja laina-aika on 20.11.2017–31.3.2019.
Yhtiöllä ei ole oikeutta maksaa Lainaa takaisin eikä Lainaosuuksien haltijoilla (”Lainanhaltija”) vaatia Lainaa
takaisinmaksettavaksi.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa omistamansa Lainaosuudet Yhtiön C-sarjan osakkeiksi (”C-osakkeet”) kohdan
10 mukaisesti.
7. Lainan etuoikeusasema
Laina on oman pääoman ehtoinen laina, joka on etuoikeusasemaltaan huonommassa etuoikeusasemassa kuin muut Yhtiön
velkasitoumukset (mukaan lukien Yhtiön pääomalainat). Lainanhaltijoiden keskinäinen etuoikeus on sama.
Lainanhaltijoilla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa Yhtiön C-osakkeisiin eikä Lainaa näin ollen makseta takaisin,
pois lukien kohdassa 10 mainituilta osin Lainaosuuksien C-osakkeiksi vaihtamisen yhteydessä. Tästä johtuen Lainaa käsitellään
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etuoikeusasemaltaan aina samalla tavalla kuin Yhtiön C-osakkeita Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisissa
varojenjakotilanteissa.
Lainalla ei ole takausta eikä muuta vakuutta. Lainaosuuksia ei voida käyttää kuittaukseen.
8. Korko
Lainan pääomalle kertyy kiinteää vuotuista korkoa 8,0 %. Korko kertyy todellisten päivien mukaan pois lukien korkojakson
ensimmäinen päivä ja mukaan lukien viimeinen päivä. Korko lasketaan todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua
365 (karkausvuonna 366). Koron kertyminen päättyy viimeistään 31.3.2019.
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa kertynyt korko Yhtiön C-sarjan osakkeiksi kohdan 10 mukaisesti.
9. Takaisinostaminen ja Lainaosuuksien siirtäminen
Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa tarjoutua ostamaan Lainaosuuksia millä tahansa tavalla ja mihin tahansa hintaan. Jos ostot
tehdään ostotarjouksen perusteella, ostotarjouksen tulee olla avoin kaikille Lainanhaltijoille. Yhtiö voi pitää hankkimansa
Lainaosuudet taikka myydä tai mitätöidä ne.
Lainanhaltijoilla ei ole oikeutta siirtää Lainaosuuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
II Osakkeiksi vaihdon ehdot
Lainanhaltijoilla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuudet ja niille kertynyt korko Yhtiön uusiksi C-osakkeiksi seuraavin
ehdoin:
10. Vaihtosuhde
Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa ja niille kertynyt korko kokonaisuudessaan C-osakkeiksi.
Seuraavissa tilanteissa (”Vaihtotilanne”) osakekohtaisena merkintähintana käytetään Vaihtotilanteessa käytettävää
osakekohtaista merkintä- tai myyntihintaa vähennettynä 30 prosentilla, kuitenkin enintään 2,50 euroa osakkeelta:
d) Yhtiö päättää järjestää listautumisannin ja hakea osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi pörssissä tai
monenkeskisessä kaupankäynnissä;
e) Yhtiön koko osakekannasta tai liiketoiminnasta saadaan sitova ostotarjous, jonka Yhtiön osakkeenomistajat, joilla on
vähintään 67 % äänivaltaosuus Yhtiön kaikista A- ja B-sarjan osakkeista, päättävät hyväksyä; tai
f) Yhtiössä toteutetaan osakeanti, jossa Yhtiö kerää uutta pääomaa vähintään 1.000.000 euroa.
Mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, osakekohtaisena merkintähintana käytetään 1,50 euroa.
Lainaosuuksien perusteella merkittävien C-osakkeiden merkintähinta perustuu Yhtiön edellisellä rahoituskierroksella
käytettyyn osakekohtaiseen merkintähintaan ja kierroksen jälkeen Yhtiön toiminnassa tapahtuneeseen positiiviseen
kehitykseen. Vaihto-oikeus ja -velvollisuus jatkuu kunkin Lainanhaltijan osalta, kunnes Lainaosuudet on käytetty C-osakkeiden
merkintään.
Laina voidaan vaihtaa yhteensä enintään 4.891.076 uuteen C-osakkeeseen. Lainaosuudet ja niille kertynyt korko vaihdetaan
lähimpään täyteen määrään C-osakkeita ja Yhtiön tulee maksaa mahdollisesti jäljelle jäävä osa Lainaosuuksien pääomasta
ja/tai korosta Lainanhaltijalle rahassa vaihdon yhteydessä. Lainanhaltijan Lainaosuuksiin perustuva pääoma- ja korkosaatava
katsotaan kuitatuksi merkintähintaa vastaan osakemerkinnän hetkellä.
Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
11. Vaihtomenettely
Yhtiö toimittaa Lainanhaltijalle ohjeet ja C-osakkeiden merkintälomakkeen vaihto-oikeuden ja velvollisuuden toteuttamiseksi
Vaihtotilanteen syntyessä, tai mikäli Vaihtotilannetta ei ole syntynyt 31.3.2019 mennessä, viivytyksettä 31.3.2019 jälkeen.
12. Osinko- ja muut osakasoikeudet
Lainan perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on
tapahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat vaihdon yhteydessä merkittyjen C-osakkeiden tultua rekisteröidyksi
kaupparekisteriin.
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13. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen vaihtoajan
päättymistä
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä antaa osakkeita tai uusia optio-oikeuksia tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja taikka muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla on yhtäläinen
merkintäetuoikeus, on Lainanhaltijoilla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus
toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että
d) vaihdossa saatavien osakkeiden määriä muutetaan tai
e) Lainanhaltijalle tarjotaan vastaava merkintäetuoikeus kuin osakkeenomistajalla tai
f) käytetään edellä kohdissa a) ja b) mainittujen tapojen yhdistelmää.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä antaa uusia osakkeita tai uusia optio-oikeuksia tai laskee liikkeeseen uusia
vaihtovelkakirjalainoja taikka muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia siten, että osakkeenomistajilla ei ole yhtäläistä
merkintäetuoikeutta, ei tällä ole vaikutusta Lainanhaltijan asemaan.
14. Lainanhaltijan oikeudet eräissä erityistapauksissa
Omien osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien hankkiminen ja lunastaminen
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa omia osakkeita osakkeenomistajien omistuksen suhteessa, on
Lainanhaltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan Yhtiön hallituksen
päättämällä tavalla siten, että vaihdossa saatavien osakkeiden määrää muutetaan tai siten, että Lainanhaltijalle varataan
tilaisuus vaihtaa Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan ennen hankinnan alkamista hallituksen
asettamana määräaikana.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä hankkii tai lunastaa optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia takaisin Yhtiölle,
hankinnalla ei ole vaikutusta Lainanhaltijan asemaan. Lainaosuuksien hankkimiseen sovelletaan lisäksi mitä kohdassa 9 on
todettu.
Osingonjako, varojen jako vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille sekä osakepääoman alentaminen
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, osakekohtaista
merkintähintaa alennetaan ennen vaihtoa päätettävien osaketta kohden maksettavien osinkojen tai jaettavan vapaan oman
pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen päätöspäivänä.
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä alentaa osakepääomaansa, osakekohtaista merkintähintaa muutetaan
osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla.
Selvitystila
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä asetetaan selvitystilaan, purkautuu tai poistetaan rekisteristä, Lainanhaltijalla on
oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä ole samalla
kohdassa 10 määritelty Vaihtotilanne, jolloin noudatetaan sen mukaan määräytyvää osakekohtaista hintaa, hallituksen
asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista, purkautumista tai rekisteristä poistamista.
Lunastusoikeus ja -velvollisuus
Mikäli ennen vaihtoajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on yli 90 % Yhtiön
osakkeista ja äänistä ja siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus
vaihtaa Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50 euron osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä ole samalla kohdassa 10 määritelty
Vaihtotilanne, jolloin noudatetaan sen mukaan määräytyvää osakekohtaista hintaa, hallituksen asettamana määräaikana.
Muuttuminen yksityisestä yhtiöstä julkiseksi
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä muuttuu julkiseksi osakeyhtiöksi, ei tällä ole vaikutusta Lainanhaltijan asemaan.
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Sulautuminen ja jakautuminen
Mikäli Yhtiö ennen vaihtoajan päättymistä päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa
muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua, Lainanhaltijalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa Lainaosuutensa C-osakkeiksi 1,50
euron osakekohtaiseen hintaan, ellei kyseessä ole samalla kohdassa 10 määritelty Vaihtotilanne, jolloin noudatetaan sen
mukaan määräytyvää osakekohtaista hintaa, hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista.
III Muut ehdot
15. Lainanhaltijoiden kokous
(A) Hallituksella on oikeus kutsua koolle Lainanhaltijoiden kokous (”Lainanhaltijoiden Kokous”) päättämään Lainan ehtojen
muuttamisesta tai muista jäljempänä määritellyistä asioista.
(B) Kokouskutsu Lainanhaltijoiden Kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokouspäivää kohdan 17 mukaisesti.
Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja asialista sekä tieto siitä, miten Lainanhaltijan on meneteltävä
voidakseen osallistua kokoukseen.
(C) Lainanhaltijoiden Kokous on pidettävä Helsingissä ja sen puheenjohtajan nimeää Yhtiö.
(D) Lainanhaltijoiden Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään yksi Lainanhaltija, joka edustaa vähintään 30 % Lainan
liikkeessä olevasta pääomamäärästä.
(E) Mikäli Lainanhaltijoiden Kokous ei ole päätösvaltainen 30 minuutin kuluessa kokouskutsun mukaisesta
alkamisajankohdasta, kokouksen asialistan käsittely voidaan Yhtiön pyynnöstä lykätä uuteen Lainanhaltijoiden Kokoukseen,
joka on pidettävä aikaisintaan 14 päivän ja viimeistään 28 päivän kuluttua Yhtiön nimeämässä paikassa.
Uusi Lainanhaltijoiden Kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään yksi Lainanhaltija, joka edustaa vähintään 10 %
Lainan liikkeessä olevasta pääomamäärästä.
(F) Kokouskutsu lykkäyksen takia pidettävään uuteen Lainanhaltijoiden Kokoukseen on julkaistava samalla tavalla kuin kutsu
alkuperäiseen kokoukseen. Kutsussa on lisäksi mainittava kokouksen päätösvaltaisuuden edellytykset.
(G) Lainanhaltijoiden äänioikeus määräytyy Lainaosuuksien pääoman perusteella. Yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä ei ole
äänioikeutta Lainanhaltijoiden Kokouksessa. Lainanhaltijoiden Kokouksen päätökset tehdään enemmistöllä annetuista
äänistä. Kohdassa 15 (I) tarkoitettu määräenemmistöpäätös edellyttää kuitenkin vähintään kolmea neljäsosaa annetuista
äänistä.
(H) Yhtiön edustajalla ja Yhtiön valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä Lainanhaltijoiden Kokouksessa ja käyttää siellä
puheenvuoroja.
(I) Lainanhaltijoiden Kokouksella on oikeus määräenemmistöpäätöksellä, joka edellyttää kolmea neljäsosaa annetuista
äänistä, päättää seuraavista asioista:
-

Lainanhaltijoiden Kokouksen päätösvaltaisuutta koskevien edellytysten muuttaminen
Lainanhaltijoiden Kokouksen määräenemmistövaatimusten muuttaminen
Lainan ehtojen muuttaminen muulla kuin kohdassa (M) kuvatulla tavalla

(J) Lainanhaltijoiden Kokouksen päätökset sitovat kaikkia Lainanhaltijoita riippumatta siitä, ovatko he olleet läsnä kokouksessa.
Lainanhaltijoiden Kokouksen päätökset ilmoitetaan Lainanhaltijoille kohdan 17 mukaisesti. Lisäksi Lainanhaltijat ovat
velvollisia ilmoittamaan Lainaosuuksien myöhemmille siirronsaajille Lainahaltijoiden Kokouksen päätöksestä.
(K) Lainan sellaisia ehtoja, joiden muuttaminen edellyttää Yhtiön yhtiökokouksen hyväksymistä, ei voida muuttaa
Lainanhaltijoiden Kokouksen päätöksellä ennen kuin yhtiökokouksen hyväksyminen on saatu.
(L) Mikäli Yhtiöllä on Lainan ehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti päättää jostakin toimenpiteestä, ei tällaisesta asiasta tehtävä
päätös edellytä Lainanhaltijoiden Kokouksen hyväksymistä.
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(M) Lainan pääoman tai koron alentaminen edellyttää kaikkien Lainanhaltijoiden suostumusta, joka voidaan antaa
Lainanhaltijoiden Kokouksessa tai muulla todistettavalla tavalla. Lainanhaltijoiden Kokous ei voi päättää ehtojen kohdan 6,
kohdan 7, kohdan 8 tai kohdan 10 muuttamisesta.
16. Tekniset muutokset
Hallituksella on oikeus muuttaa Lainaan liittyviä teknisiä menettelytapoja ilman Lainanhaltijoiden tai Lainanhaltijoiden
Kokouksen suostumusta edellyttäen, että muutokset eivät vaikuta Lainanhaltijoihin epäedullisesti.
Yhtiön tulee ilmoittaa muutoksista Lainanhaltijoille kohdan 17 mukaisesti.
17. Ilmoitukset
Lainaa koskevat ilmoitukset saatetaan Lainanhaltijoiden tietoon julkaisemalla ilmoitus Yhtiön verkkosivuilla –
www.ductor.com. Ilmoituksen katsotaan tulleen Lainanhaltijoiden tietoon, kun ilmoituksen julkaisusta on kulunut 14 päivää.
Edellisessä kappaleessa mainitun menettelyn sijasta tai sen lisäksi Yhtiö voi toimittaa kaikki Lainaa koskevat ilmoitukset
kirjallisesti suoraan Lainanhaltijoille heidän Yhtiölle ilmoittamaansa sähköposti- tai postiosoitteeseen.
Sähköpostitse lähetetty ilmoitus katsotaan annetuksi sen lähettämispäivänä. Postitse lähetetty ilmoitus katsotaan annetuksi
sinä päivänä, jona lähetys on annettu postin kuljetettavaksi.
Lainanhaltija on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Yhtiölle, mikäli hänen yhteystiedoissaan tapahtuu muutoksia.
18. Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa
Jos Lainaan liittyvää sijoitusmuistiota täydennetään ennen Merkintäajan päättymistä sellaisen virheen, puutteen tai
olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on sijoittajilla, jotka ovat merkinneet
Lainaosuuksia ennen täydennyksen ilmoittamista sijoittajille, oikeus peruuttaa merkintänsä viiden (5) pankkipäivän kuluessa
siitä, kun täydennys on ilmoitettu sijoittajille. Yhtiö ilmoittaa mahdollisen merkinnän peruuttamiseen liittyvät toimenpiteet
sijoittajalle sähköpostitse tai postitse samanaikaisesti mahdollisen sijoitusmuistion täydentämisen kanssa. Mikäli merkintä
peruutetaan, maksetut Lainaosuudet palautetaan sijoittajan merkinnän yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille ilman korkoa.
19. Sovellettava laki
Tähän Lainaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista tai Lainasta aiheutuvat tai niihin liittyvät
erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.
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Keskeiset tiedot
Syyt Lainan liikkeeseenlaskuun ja hankittavien varojen käyttö
Ductor on viimeisen 12-18 kuukauden aikana edistänyt neuvotteluja useiden uusien asiakkaiden kanssa varsinkin Saksassa,
Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Nyt tarjottavalla Lainalla kerättävät varat käytetään nykyisten ja uusien tavoiteltujen
asiakastoimitusten varmistamiseen yhdessä pankkirahoituksen kanssa sekä voimakkaaseen kansainvälistymiseen.
Ensivaiheessa Lainalla saatavat pääomat aiotaan hyödyntää esim. Saksassa vuonna 2018 konkretisoituvien neljän
laitostoimituksen omarahoitukseen, näihin pankeilta saatavan rahoituksen lisäksi. Lisäksi varoja aiotaan ohjata myynnin
jatkokiihdyttämiseen Saksan markkinalla ja uusien alueiden, kuten Aasian ja Yhdysvaltain markkinan avaamiseen. Varoja
voidaan näin hyödyntää myös käyttöpääoman rahoittamiseksi ja Yhtiössä tarvittaviin rekrytointeihin.

Sijoittajaraportointi
Yhtiö sitoutuu informoimaan Sijoittajia vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Informointi toteutetaan lähettämällä
tilannekatsaus sähköpostitse Sijoittajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilannekatsaus sisältää muun muassa
merkittävät Yhtiön arvoon vaikuttavat uudet sopimukset ja investoinnit sekä yleisen taloudellisen tilanteen. Kunkin tilikauden
päättymisen jälkeen Sijoittajille toimitetaan tilinpäätös.

Lainan liikkeeseenlaskuun ja tarjoamiseen osallistuvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden
intressit
Yhtiön hallituksen ja johdon osakeomistukset on esitelty Sijoitusmuistiossa.
Lainan Välittäjälle maksetaan sijoittajilta kerättävät merkintäpalkkiot sekä onnistumispalkkio. Onnistumispalkkion määrä on
sidottu Yhtiön Lainalla keräämien varojen määrään ja se koostuu osittain rahamääräisestä palkkiosta ja osittain Yhtiön
äänivallattoman C-sarjan osakkeisiin oikeuttavista optio-oikeuksista.

Osingot ja osinkopolitiikka
Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää osinkojen jakamisesta Yhtiön hallituksen esityksen perusteella. Osinkoa jaetaan
yleensä kerran tilikaudessa, ja osinko voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun yhtiökokous on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen.
Yhtiön tulevaisuudessa mahdollisesti jakaman osingon määrään vaikuttavat Yhtiön investointi– ja pääomatarpeet. Voitonjako
ei kuitenkaan saa vaarantaa Yhtiön maksukykyä. Yhtiö ei ole toiminta-aikanaan maksanut osinkoa. Sijoittajalla on mahdollisuus
saada sijoitukselleen tuottoa muun muassa mahdollisessa yritysjärjestelyssä (esim. Yhtiön myynti), varojen jaossa (esim.
osingonjako) ja/tai listautumisen kautta.
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Biokaasu – monipuolinen energiantuotanto- ja jätteenkäsittelymenetelmä
Ihmiskunnan vuosittaisesta lämpö-, valo- ja sähköenergiankulutuksesta valtaosa katetaan erilaisilla polttoaineilla. Tyypillisiä
fossiilisia polttoaineita ovat öljy, kivihiili, maakaasu ja turve. Fossiiliset polttoaineet ovat syntyneet muinaisten eliöiden
fossiloituessa ja ne luetaan uusiutumattomiksi energianlähteiksi. Öljyn tarjonnan ennustetaan niukkenevan jo
lähitulevaisuudessa. Maakaasua ja hiiltä riittää maaperässä todennäköisesti jopa sadoiksi vuosiksi, mutta ilmaston
lämpenemisen estotoimenpiteiden mukaisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä tulisi vähentää merkittävästi.
Uusiutuva energia on puolestaan energiaa, jota saadaan uusiutuvista lähteistä. Uusiutuvan energian lähteitä ovat mm.
tuulivoima, aurinkoenergia, vesivoima, geometrinen energia, biopolttoaineet ja biokaasu. Maailmanlaajuiset investoinnit
uusiutuvaan energiaan ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Uusiutuvaa energiaa käyttämällä voidaan vähentää
riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja niiden hintapiikeistä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyessä myös niiden
terveyshaitat vähenevät ja turvallisuus lisääntyy välillisesti, kun riippuvuus konfliktiherkiltä alueilta saatavasta öljystä vähenee.
Valtiot käyttävät vapaaehtoisia hintatukia ja jopa pakollista lainsäädäntöä edistääkseen toivomaansa, uusiutuvan energian
käytön kehitystä. Euroopan unioni käyttää uusiutuvan energian edistämiseen muun muassa syöttötariffeja, vihreitä
sertifikaatteja, tarjouskilpailujärjestelmiä ja verokannustimia. Mm. useat EU-maat antavat biopolttoaineille verovapautuksia.
Uusiutuvista energianlähteistä biokaasu on hapettomassa tilassa mätänevästä orgaanisesta materiaalista syntyvää kaasua,
joka on enimmäkseen metaania (60-65%) ja hiilidioksidia (30-35 %). Lisäksi biokaasussa on muun muassa vettä (H2O), typpeä
(N2), happea (O2), vetyä (H2), ammoniakkia (NH3) ja rikkivetyä (H2S) syötteestä riippuen. Biokaasun lämpöarvo on hyvä,
keskimäärin 6,4 kWh/m³.
Biokaasun tuotantoon käy lähes kaikki biohajoava materiaali, kuten muun muassa lanta, eläin- ja kasvijäte ja energiakasvit.
Sen avulla voidaan tyypillisesti lisätä tuottavan maan energiaomavaraisuutta ja luoda lisää työllisyyttä. Tuotannossa syntyneet
sivutuotteet voidaan hyödyntää lannoitteena pelloilla eli tuotantoprosessilla saadaan aikaan "täydellinen kierto" kun kaikki
voidaan käyttää hyödyksi ja lopulta aine palaa luontoon.
Biokaasu on ekologista eli ympäristöystävällistä energiaa, koska se vähentää ja pienentää lähi- ja hiukkaspäästöjä. Kaikista
tunnetuista liikennepolttoaineista biokaasu tuottaa vähiten lähipäästöjä. Biokaasu on myös turvallista, koska jalostetun
biokaasun poltosta ei synny myrkyllisiä pakokaasuja. Liikenteessä biokaasun käyttö polttoaineena on huomattavasti
hiljaisempaa kuin esimerkiksi dieselin käyttö. Biokaasun valmistusprosessi poistaa lietteiden ja lannan hajuhaittoja.
Tyypillisesti uusiutuviin energian muotoihin liitetään ongelmalliseksi koettu saannin jaksottaisuus. Tämä koskee kuitenkin
tuulienergian kaltaisia, luonnonilmiöistä riippuvaisia energiamuotoja. Biokaasun tuotannossa käytetään raaka-aineena
olemassa olevia energialähteitä (kuten jätteet, maissi tai kananlanta), jonka takia jaksottaisuuden ongelmaa ei ole.

Yhtiön liiketoiminta
Yleistä
Ductor Oy on vuonna 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-yritys, jonka liiketoiminta pohjautuu vuosia kestäneeseen
biotekniseen tutkimukseen. Ductor on innovoinut mikrobiologisen menetelmän, jolla voidaan poistaa typpeä orgaanisesta
jätemateriaalista. Teknologia perustuu Yhtiön kehittämään bakteeripopulaatioon, joka pystyy hajottamaan jätemateriaalin
molekyylit ja eriyttämään sen sisältämästä typestä jopa 60-80%. Prosessin seurauksena syntyvää matalatyppistä
jätemateriaalia pystytään hyödyntämään biokaasutuotannossa niin tehokkaasti, että biokaasutuotannon globaali potentiaali
moninkertaistuu. Lisäksi prosessin aikana syötemateriaalista eriytetystä typestä voidaan valmistaa myytäväksi sopivaa
typpilannoitetta.
Yhtiö on panostanut vahvasti teknologiansa suojaukseen. Yhtiön kehittämälle bakteeripopulaatiolle ja Add-On –
laitosintegraatio-osalle on jo voimassa kahdeksan patenttia. Yhtiö kasvattaa patenttisalkkuaan jatkuvasti kansainvälisesti
havaitsemiensa tarpeiden mukaan. Yhtiö valmistaa olemassa oleviin biokaasulaitoksiin lisäosana liitettävää Add-On –tuotetta,
jonka avulla laitos voi korvata nykyisin syöteaineena valtaosin käytetyn maissin kananlannalla. Ductorin teknologialla on
biokaasulaitokselle merkittävät taloudelliset vaikutukset: teknologian integrointi biokaasulaitokseen johtaa säästöihin
syötekustannuksissa ja lisätuloihin myytävistä typpi- ja fosforilannoitteista.
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Lisäksi Yhtiö myy kokonaisia, Add-On –tuotteen sisältäviä biokaasulaitoksia uusiin biokaasuprojekteihin. Tämän uskotaan
olevan hyvin kiinnostava tuote varsinkin ruokajätteen käsittelyyn kustannustehokkaasti, erityisesti väkitiheydeltään korkeilla
alueilla. Vuoden 2017 aikana Yhtiö on käynnistänyt lukuisia, suurimmillaan n. 40 m€ arvoisia asiakasneuvotteluja varsinkin
Kaakkois-Aasian alueella.

Taustaa
Yhtiön toiminnan lähtökohtana, vuonna 2009, oli sen perustajien (Ari Ketola ja Veikko Latvala) pureutuminen ajankohtaisiin
globaaleihin ihmiskunnan haasteisiin ja näihin kytkeytyviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Ketolan ja Latvalan tällöin tekemät
havainnot maailman ruoantuotannon rajoitteista johtivat kaksikon jatkoanalyyseihin ja toimialan tarkempaan kartoitukseen.
Yleisessä tiedossa on mm. maailman väkiluvun eksponentiaalinen kasvu ja sen aiheuttamat paineet ruoantuotannolle. Arviolta
jo seuraavan vuosikymmenen aikana väkiluvun oletetaan kasvavan yli 9 miljardiin, vaikka ruoantuotanto ei samalla syklillä
kasva. Samalla niin sanotut energiakasvit kilpailevat ruoantuotannon kanssa, kun esimerkiksi maissia ja soijaa käytetään
väestön ravitsemisen sijaan energiantuotantoon. Vastaavasti ilmastonmuutoksen on havaittu asettavan uusia haasteita
ruoantuotannon kehittymiselle ja kestävyydelle. Kyseinen väestönkasvun ja ruoantuotannon epäsuhta on valtava globaali
haaste, jota vastaan on haettu keinoja ja ratkaisuja. Ongelman havaitseminen ja siihen tarttuminen johti Ductor Oy:n
perustamiseen.
Yhtiön perustajien analyysit ruoantuotannon perinteisestä mallista osoittivat sen haavoittuvuuden. Maakaasusta tehdään
typpilannoitetta, jota kuljetetaan öljyn avulla ympäri planeettaa, fosfaattikiveä liuotetaan öljyllä, jne. Mikäli yhtälöstä
poistettaisiin fosfori ja typpilannoitteet, puolittuisi globaali ruoantuotanto. Ketola ja Latvala halusivat selvittää, onko
tuotannon jatkaminen perinteisin menetelmin todella välttämätöntä, vai olisiko siihen löydettävissä biologiset menetelmät.
Ketola jatkoi biologisen lannoitetuotannon mahdollisuuksien selvittämistä Helsingin yliopistolla, Viikin Biotekniikan
instituutissa, jossa hän haastoi alan huipputieteilijät. Ketola halusi löytää bakteereja, joilla voitaisiin fermentoida ja tuottaa
ammoniakkia, joka on typpilannoitteiden raaka-aine. Biologisten bakteerien löytäminen ja käyttöönotto
biokaasuteollisuudessa voisi mullistaa maailman energia- ja ruoantuotannon. Ketolan Ductoriin palkkaamat tutkijat ryhtyivät
vuosia kestäneeseen työhön, jossa yhdistelemällä eri bakteereja uudeksi bakteeripopulaatioksi onnistuttiin lopulta luomaan
bakteerikanta, joka pystyy tavoitteeseen: Ductorin innovaatio on ensimmäinen ja täysin uniikki menetelmä, jolla pystytään
biologisesti tuottamaan, eristämään ja kierrättämään ammoniakkia. Innovaatio on vallankumouksellinen
biokaasuteollisuuden kannalta.

Toimialan ongelmat, trendit ja Ductorin tarjoama ratkaisu
Perinteisesti biokaasuteollisuus ei ole pystynyt käyttämään korkeatyppisiä raaka-aineita (kuten esimerkiksi kalajätteet,
teurasjätteet ja siipikarjan lanta) hyväkseen, sillä näiden sisältämä typpi muuttuu biokaasuprosessissa ammoniakiksi.
Ammoniakki puolestaan katkaisee energiantuotannon prosessin, eli tuhoaa biokaasun muodostumisen. Tästä syystä
tyypillisesti runsaasti tarjolla olleet raaka-aineet, kuten kananlanta, eivät ole aiemmin soveltuneet käytettäväksi biokaasun
tuotannossa.
Ductorin teknologialla prosessista pystytään poistamaan typpi, mikä mahdollistaa kananlannan sekä muiden korkeatyppisten
raaka-aineiden käytön. Innovaation merkitys on valtava niin biokaasuntuotannon nopeuden ja kustannusten kannalta kuin
myös sen ekologisuuden kannalta. Lisäksi prosessissa typpi eristetään omaksi tuotteekseen, jolloin siitä syntyy myytävä ja
kierrätettävä sivutuote eli lisätulonlähde biokaasulaitokselle. Nopeutumisen lisäksi teknologian taloudelliset vaikutukset
ulottuvat näin ollen itse energiantuotannon kustannusten alentamisesta uusien tuotteiden ja myynnin muodostumiseen.
Typpipitoisten jätetuotteiden (kalajätteet, teurasjätteet, siipikarjan lanta) energiasisältö on yhtä korkea kuin energiakasveissa,
kuten maississa ja soijassa. Energiantuotannossa perinteisesti hyödynnetty maissi on kaikista energiapitoisin ja hinnaltaan
korkea, jopa 45€/tonni. Siipikarjan lanta ei puolestaan maksa käytännössä mitään. Kun energiantuottaja pystyy korvaamaan
biokaasutuotannon raaka-aineena maissin esim. siipikarjan lannalla, kustannusten alenemisen merkitys on valtava.
Lisäksi Ductorin teknologialla syntyy biokaasulaitokselle kahta myytävää lannoitetuotetta: Prosessissa korkeatyppinen
syötemateriaali, kuten siipikarjan lanta ja ruokajäte, syötetään fermentoriin, jossa fermentaation (eli käymisen) aikana
mikrobit irrottavat aineksesta typen, ammoniakin muodossa. Fermentoitu lanta ohjataan tämän jälkeen ammoniakin
talteenottojärjestelmään ja se muunnetaan typpilannoitteeksi (ammoniumsulfaatti). Tälle lannoitteelle on olemassa oleva
markkina ja kysyntä. Kun lannasta on poistettu typpi, se voidaan ohjata biokaasureaktoriin. Prosessin lopuksi ruuvipuristin
erottaa mädätteestä kiinteät ja nestemäiset osat. Vesi kierrätetään takaisin Ductorin fermentoriin ja kiinteä aines kuivataan
ja pelletöidään, jolloin siitä saadaan kaupallista fosforilannoitetta. Aiemmin niin sanottu mädätysjäännös oli vain prosessista
välttämättömästi syntyvää jätettä, mutta Ductorin prosessilla tämäkin saadaan hyödynnettyä ja laitettua myyntiin.
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Biokaasulla on moniin muihin energiamuotoihin verrattuna useita hyötyjä. Se on muun muassa aina saatavilla, kun taas
esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergia ovat käytettävissä vain, kun niitä tuottuu luonnollisesti. Biokaasun investointikustannukset
ovat myös tyypillisesti hyvät per tuotettu kilowattitunti. Biokaasusta saadaan keskimäärin 8.700 MWh vuodessa tuottoa ulos,
kun auringosta saadaan noin 1.740 MWh ja tuulesta 3.480 MWh. Pääomakustannusten näkökulmasta biokaasu onkin noin
puolet halvempaa kuin tuulivoima. Kun vielä prosessin korkeat raaka-ainekustannukset ja mädätysjätteiden ongelma
poistetaan Ductorin tuotteella ja prosessilla, energiantuotanto tällä menetelmällä mullistuu.
Erittäin mielenkiintoinen sovellusalue Ductorin teknologialle on viimeisen vuoden aikana löytynyt yhdyskuntajätteen
hyödyntämisestä Ductorin teknologian ja polttoteknologian yhdistämisen kautta. Jätteen massapolttaminen on nykyisellään
kallista, ja varsinkin ruokajätettä on paljon (Aasiassa n. 30-60 %, länsimaissa n. 10-15 %). Yksi suuren potentiaalin jätemuoto
Aasiassa onkin yhdyskuntajäte, etenkin siitä eroteltava orgaaninen biojäte. Aasiassa kaatopaikat täyttyvät vauhdilla tiiviin
asukastiheyden vuoksi. Ruokajäte on biokaasumateriaaleista haastavin, koska se sisältää paljon vaihtelevia materiaaleja (mm.
nopeita sokereita, orgaanisia happoja). Ruokajätteen kuivattaminen vaatii paljon energiaa ja sen vastaanottaminen on kallista,
koska mm. jätteen savukaasujen peseminen on hintavaa. Tuhkan loppusijoittaminen on kalleuden lisäksi vaikeaa, koska sitä
pidetään ongelmajätteenä. Näihin kaikkiin Ductor tarjoaa ratkaisun; Ductorin menetelmä hyödyntää ruokajätteen
käsittelemällä yhdyskuntajätettä niin, että typpi ja fosfori kiertävät takaisin ruoantuotantoon. Kun lopusta jätteestä erotellaan
vielä lasi ja metalli, jäljelle jää mm. paperi, muovi, puu, pahvi ja kartonki. Polton jälkeen näistä saadaan ns. hyvää tuhkaa, jota
voidaan käyttää mm. betonin osana. Menetelmällä syntyy siis lähes pelkästään uudelleen käytettävää tuotetta. Energiaa
saadaan kahdella metodilla: polttamalla ja Ductorin käsittelyn kautta. Lopputuote on lähes luomukelpoista fosforin ja kuivatun
materiaalin osalta. Duktorin teknologian avulla sähköä voidaan tuottaa yhdyskuntajätteestä jopa 40 % tehokkaammin kuin
nykyisillä menetelmillä.

Kuva 1: Yhdyskuntajätteiden käsittelymenetelmien vertailua

Teknologia ja käyttöönottoprosessi
On huomionarvoista, että Ductorin innovaation hyödyntäminen ei vaadi uuden teknologian kehittämistä tai kalliita
rakennusinvestointeja. Käytännössä kaikki muu prosessissa on tunnettua teknologiaa, paitsi siihen syötettävä Ductorin
bakteeripopulaatio. Yhdistämällä Ductorin kehittämä bakteerifermentaatioprosessi standardiin biokaasutekniikkaan, syntyy
valtava lisäarvo. Yhtiön tuotetta voidaan myös tarjota mihin vain: sen hyödyntäminen on yhtä mahdollista vanhoissa
biokaasulaitoksissa kuin myös uusien laitosten rakentamisessa.
Kun tuote käyttöönotetaan olemassa olevassa laitoksessa, Ductor alihankkijoineen toimittaa biokaasulaitokselle Add-On –
integraation osat. Add-On kootaan paikan päällä ja sen kokonaistoimitusaika on lupaprosessin päättymisestä 2– 4 kuukautta.
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Kuva 2: (vasemmalta oikealle lukien) 1) Ductorin Add-On –integraatio-osa (vaaleanvihreä osa) liitettynä biokaasulaitokseen. 2)
Biokaasulaitoksen energiantuotannon aloitus, jossa kananlanta syötetään Ductor-prosessiin ja tätä kautta koko energiantuotantoketjuun. 3)
Prosessin oheistuotteena syntyy typpilannoitetta (ammoniumsulfaatti), jolle on olemassa olevat markkinat. 4) Lisäksi lopputuotteena syntyy
energian (sähkö / lämpö) lisäksi pelletoitua, kuivaa fosforilannoitetta myyntiin.

Käytännön myyntiprosessissa bakteerikantaerä tuotetaan Yhtiön laboratoriossa Viikissä, josta Ductor toimittaa erän
biokaasulaitoksen käyttöön. Toimitukseen riittää yksi koeputkierä, sillä paikan päällä bakteerikanta alkaa monistaa itse itseään
eksponentiaalisesti. Monistumista pystytään hyödyntämään myös uusiin asiakkaisiin laajentumisessa, sillä yhdestä laitoksesta
pystytään helposti ottamaan bakteerikantasiirros seuraavaan laitokseen. Bakteerien tuominen biokaasulaitokseen ja
käyttöönotto on näin ollen todella helppoa.
Käyttöönotettaessa bakteerit alkavat toimia osana biokaasuprosessia, poistaen siitä typen, ammoniakin muodossa. Näin ollen
teknologia on ensimmäinen maailmassa, jonka avulla pystytään hyödyntämään korkeatyppisiä materiaaleja biokaasutuksessa.
Korkean energiapitoisuutensa takia korkeatyppiset materiaalit ovat tarkoitukseen erinomaisia, mutta niiden käyttö tässä
mittakaavassa on mahdollista vain Ductorin teknologialla.

Bakteerikanta
Ductor on eristänyt kehittämänsä bakteerikannan luonnosta ja valjastanut sen biokaasutuksen käyttöön. Kyse on täysin
luonnollisesta aineksesta, jonka tuotantoon ei käytetä minkäänlaista geenimanipulointia. Luonnollisuutensa ansiosta se on
myös käytössä äärimmäisen kestävä ja uudistuva. Bakteerikantaa voidaan esimerkiksi pakastaa ja sulaessaan bakteerien
toiminta lähtee uudelleen käyntiin. Lisäksi sitä tarvitsee vain erittäin pieniä määriä, sillä käynnistyessään bakteerit alkavat
monistaa itse itseään.
Itse bakteerikanta on kehitetty Yhtiön toimesta Helsingin Viikissä sijaitsevassa bioteknologian laboratoriossa. Tuotekehityksen
aikana erilaisia kombinaatioita kokeiltiin tuhansia. Lopulta – ajamalla tietyt bakteerit yhteen, tietyissä olosuhteissa – kyettiin
luomaan tila, jossa tämä bakteeripopulaatio pystyy muodostumaan. Yhtiö tuottaa bakteerikantaa Viikissä ja siirrettäessä
uuteen paikkaan kanta kykenee ylläpitämään itsensä. Kantaa pystytään myös tarvittaessa ”korjaamaan” bakteerisiirroksella,
mikä tekee siitä hyvin joustavaa käytössä. Vain 5% puhdasta siirrosta riittää korjaamaan jostakin syystä ”vinoutuneen”
bakteerikannan. Tällä tavoin kannan toiminta voidaan uudelleenkäynnistää tarvittaessa jopa 1-5 päivässä.
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Kuva 3: Ductorin bakteerifermentaatioprosessissa bakteerit hajottavat lannan proteiinimolekyylit aminohapoiksi, joista mikrobit erottavat
typin ammoniummolekyyleinä. Typpi kerätään talteen ja proteiini jatkaa prosessissa typpivapaana polttoaineena.

Vaikutukset energiantuotantoprosessiin
Ductorin teknologian ansiosta maissin käyttöä biokaasutuotannon raaka-aineena pystytään selkeästi vähentämään, jolloin
kasvi vapautuu myytäväksi ihmisten ravintona. Esimerkiksi Saksassa jopa 70% kaikesta tuotetusta maissista on ohjattu
biokaasulaitoksiin ja maailmanlaajuisesti sen käyttö energiantuotantoon on ollut jopa 40 miljoonaa tonnia vuodessa.
Siipikarjan lantaa ei ole pystytty aiemmin hyödyntämään tuotannosta kuin 10-15% verran, jolloin 85-90% on täytynyt olla
kallista ja ”väärään tarkoitukseen” käytettyä maissia. Korvaavalla tuotteella on näin ollen erittäin suuri merkitys
ruoantuotannon kannalta.
Perinteisin menetelmin toteutettava biokaasuprosessi kestää 45-60 päivää. Jo pelkästään Ductorin vanhaan laitokseen
liitettävän Add-On laitosintegraatio-osan tekniikalla prosessi pystytään nopeuttamaan 20 päivään. Tämä on mahdollista, koska
Yhtiön teknologia stabiloi biomassan niin, että sitä pystytään ajamaan korkeissa lämpötiloissa nopeammin ja pienemmillä
laitteilla. Uudet biokaasulaitokset voidaan rakentaa jatkossa suoraan Ductorin prosessin ehdoin, jolloin säästetään niin
rakentamisessa kuin myös itse tuotantoprosessissa. Myös uudessa, Ductorin mallin mukaisesti rakennettavassa
biokaasulaitoksessa tuotantoprosessi saadaan puristettua 20 päivään.

Kuva 4: Havainnekuva tyypillisestä biokaasulaitoksesta. Kuvassa vaaleanvihreä osa on Ductorin Add-On –laitosintegraatio-osa.
Biokaasulaitoksessa kaasu muutetaan sähköksi ja myydään verkkoon kiinteällä syöttötariffilla. Suurin osa Ductorin ensimmäisen vaiheen
asiakkaista on tämän tyyppisiä laitoksia, joihin liitetään kuvan vaaleanvihreä Add-On –osa ja joiden sähköntuotantokapasiteetti on 500 kW.

Energiantuotannon tehostumisen ja ruokakasvien ravintoon vapauttamisen lisäksi on huomionarvoista, että Ductorin
teknologian käyttöönotto vähentää orgaanisesta jätteestä syntyviä päästöjä. Sen lisäksi, että teknologialla tuotetaan
ekologista sähköä ja lämpöä, Yhtiön innovaatiomenetelmässä epäedulliset kaasut eivät vapaudu ilmakehään, jolla on
merkitystä globaalien päästövähennystavoitteiden kannalta. Lisäksi prosessissa vesi saadaan palautettua ekologisesti takaisin
prosessiin, kiertomallin mukaisesti.

Asiakashyödyt
Ductorin menetelmän taloudelliset vaikutukset olemassa olevalle sähköntuotantoteholtaan 500kW:n biokaasulaitokselle on
esitetty seuraavissa laskelmissa.
Selkeimmät hyödyt asiakkaalle ovat:
▪ Alemmat raaka-aine- eli syötekustannukset (maissin vaihtamisesta lantaan)
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▪
▪

Lisämyyntejä prosessissa
fosforilannoite)
Parempi käyttökate

sivutuotteena

syntyvistä

uusista

lannoitustuotteista

(ammoniumsulfaatti-

Taloudellisesti vaikutukset ovat:
▪ Liikevaihto: n. + 14%
▪ Syötekustannukset: n. -60%
▪ Kokonaiskustannukset n. -29%
▪ Käyttökate: n. +145%
Syöttö
Vanha laitos
Syöteaineet
Maissi
Kananlanta
Yhteensä

Ductor-prosessin kanssa

tn

tn

€/tn

10 000

500

40

1 100

9 500

15

416 500

162 500

Kemikaalit

tn

€/tn

NaOH

160

120

H2SO4

711

100

Hinta

Tuotanto
Vanha laitos

Ductor

Metaani, m3

1 063 770

1 060 970

Sähkö, kWh

4 361 457

4 349 977

0,18

tn

€/tn

11 250

10

Ammoniumsulfaatti 8% (N-lannoite)

Taulukko 1: Laskelma syötön ja tuotannon taloudellisista eroista vanhan menetelmän ja Ductorin menetelmän välillä.

Vanha laitos

Ductor-hyöty

Ductorprosessin
kanssa

Liikevaihto

785 062

110 434

895 496

14,1 %

Syöteainekustannukset

-416 500

254 000

-162 500

-61,0 %

Sähkökustannukset

-54 954

-20 375

-75 330

Jätteenhävityskustannukset

-67 893

3 597

-64 296

Henkilöstökustannukset

-90 000

-12 500

-102 500

0

-90 300

-90 300

Taloudellinen vaikutus, p.a.

Kemikaalit
Lämpöenergia
Huolto
Lisenssi- / biologiamaksut
Käyttökate
% myynneistä
Takaisinmaksuaika
Investointikustannukset

0

-4 300

-4 300

-37 500

-18 750

-56 250

0

-50 000

-50 000

118 215

171 805

290 020

15,1 %

Vaikutus%

145,3 %

32,4 %

21,1

7,3

12,9

2 500 000

1 250 000

3 750 000

Taulukko 2: Laskelma Ductorin menetelmän hyödyntämisen taloudellisista vaikutuksista asiakkaalle (500kW biokaasulaitos).
Laskelmat tehty nykyisellä maissin hintatasolla, joka saattaa olla eri kuin vanhan laitoksen investointihetkellä.
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Megatrendit
Ductorin biokaasutuotantoon luoma ratkaisu on nivoutunut tällä hetkellä vallitsevien megatrendien ympärille. Nämä luovat
Ductorin tuotteelle kysynnän, johon Yhtiö kykenee suoraan vastaamaan. Vallitsevien megatrendien ja viime aikaisten
tapahtumien voi katsoa olevan jopa onnekkaita sattumia Yhtiön liiketoimintamalliin ja -valmiuteen nähden. Muun muassa
Pariisin ilmastosopimus saatiin valmiiksi juuri nyt kun Yhtiön tuote on valmis ja kaupallistaminen käynnissä. Yhtiö on täysin
oikeaan aikaan jalkautumassa markkinoille.
Ductorin liiketoimintapotentiaaliin vaikuttavia megatrendejä ovat muun muassa:
•

Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen ovat suurimpia globaaleja ongelmia ja
aiheuttavat muutospaineita ruoantuotannolle. Ductorin innovaation avulla saadaan vähennettyä
kasvihuonepäästöjä ja energiakasvien viljelyä keskitettyä ravintokäyttöön. Tämä on olennaista ilmastonmuutoksen
tehdessä viljelystä jatkossa haastavampaa.

•

Kiertotalous ja jätteenkäsittely: Ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen hupenemisen takia on käynnissä globaali
käännös kohti kiertotaloutta. Mm. EU edistää kiertotaloutta ja tuotantotalouden energiatehokkuutta. 1
Kiertotaloudessa resurssien ja materiaalien käyttöä tehostetaan niin, että sekä raaka-aineet että niiden arvo säilyvät
kierrossa. Ductor vastaa suoraan tähän trendiin, sillä sen ansiosta aiemmin jätemateriaaleiksi luetut aineet saadaan
hyötykäyttöön (mm. teurasjäte ja kananlanta) ja biokaasuprosessissa syntynyt jäte muuttuu uusiokäytettäväksi
lannoitteeksi (kuiva mädätysjäte).

•

Ilmastosopimus ja ympäristönsuojelu: Pariisissa 12.12.2015 solmitun ilmastosopimuksen mukaan
kasvihuonepäästöjä vähennetään kansainvälisesti. Lähes kaikki maailman maat kertoivat Pariisissa olevansa valmiita
toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ductorin teknologialla voidaan vähentää kasvihuonepäästöjä ja tehdä
energiantuotannosta tehokkaampaa. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden edistämiseksi on perustettu
kansainvälinen rahasto, Green Climate Fund, josta tullaan allokoimaan miljardeja euroja ilmastosopimuksen
tavoitteita edistävien hankkeiden rahoitukseen. Ductor on aloittanut neuvottelut rahaston kanssa hankkeidensa
rahoittamiseen varsinkin kehittyvillä markkinoilla.

•

Uusiutuva energia ja ruoantuotanto: Mikäli väestönkasvu säilyy globaalien ennusteiden mukaisena, ihmisten
ravinnon tuottaminen tulee olemaan valtava haaste. Arvioiden mukaan edes nykyinen tehomaatalous ei tule
riittämään. Jos biopolttoaineet tuotetaan ruokakasveista (kuten nykyään lähes kokonaan), ne kilpailevat
ruoantuotannon kanssa. Ductorin innovaatio vapauttaa ruokakasvit ravintokäyttöön.

•

Kaupungistuminen: Suurimmassa osassa maailmaa käynnissä oleva väestön keskittyminen kaupunkeihin lisää
painetta yhdyskuntajätteen (sisältäen ruokajäte) tehokkaaseen käsittelyyn. Kaatopaikat alkavat täyttyä varsinkin
korkean asukastiheyden alueilla, kuten Aasiassa, mikä luo kysyntää Ductorin tehokkaalle teknologialle
yhdyskuntajätteen käsittelyssä.

Kaiken kaikkiaan Ductor on suoraan maailmalla vallitsevan energiatalous – ruoantuotanto – jätehuolto –megatrendikolmion
keskiössä. Ajoituksellisesti Yhtiön liiketoiminnan käynnistymiseen vallitseekin nyt erinomaiset olosuhteet.

Asiakkaat
Ductor Oy:n asiakkaita ovat nykyiset ja uudet biokaasulaitokset. Biokaasulaitoksia pyörittävät tyypillisesti mm. maanviljelijät,
mutta erityisesti toimialan kasvaessa markkinoille on tullut paljon myös mm. puhtaasti biokaasulaitostoimintaan keskittyviä
yrittäjiä ja myös useita biokaasulaitoksia operoivia rahastoja. Nykyisiin laitoksiin Ductorin teknologia pystytään integroimaan
niin kutsutun Add-On –lisäosan avulla. Uudet laitokset voidaan suoraan rakentaa Ductorin teknologian mukaisesti, jolloin
säästetään mm. rakennusmateriaaleista, -kustannuksista ja laitokseen tarvittavissa koneissa & teknologiassa. Ductorin
prosessimallin mukaisesti rakennettavat laitokset ovat myös tehokkaampia ja vähempipäästöisiä kuin vanhat laitokset.
Euroopan alueista Saksa on keskittynyt viime vuosina erityisen voimakkaasti biokaasutuotantoon. Maailman noin 14.000
biokaasulaitoksesta jopa 8.000 on Saksassa, ja nämä on käytännössä rakennettu maahan viimeisten 10 vuoden aikana. Yhtiön
paikallisilla konsulteilla teettämien ammattiarvioiden mukaan, Saksan laitoksista noin 2.000 on luettavissa Ductorin

1

http://www.kauppalehti.fi/uutiset/pietikainen-jarrut-jatteenpoltolle/b5v9iK4L
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liiketoiminnalle jo lyhyellä aikavälillä potentiaalisiksi asiakkaiksi. Näihin 2.000 laitokseen voidaan nopealla syklillä myydä
Ductorin Add-On –laitosintegraatio-osaa.
Kokonaisia uusia biokaasulaitoksia myydään esimerkiksi korkeatyppistä jätettä tuottaville teollisille toimijoille kuten
kanantuottajille jotka haluavat muuttaa kustannukset jätteiden hävittämisestä kannattavaksi liiketoiminnaksi Ductorin
teknologian avulla.
Viimeisen vuoden aikana Ductor on enenevässä määrin käynyt neuvotteluja eri julkisten toimijoiden (kuten kaupungit ja
kunnat) kanssa liittyen yhdyskuntajätteen ja siihen sisältyvän ruokajätteen käsittelyyn.

Jakelu
Ductor tavoittaa potentiaaliset asiakkaansa suorien myyntineuvottelujen ja paikallisten kumppanien avulla. Käytettäessä
jälkimmäistä kanavaa, pyritään hyödyntämään mm. biokaasulaitosten laitevalmistajia, insinööritoimistoja, konsulttiyhtiöitä ja
paikallisia maatalouslaitteiden jälleenmyyjiä. Suuri osa nykyisistä asiakasneuvotteluista on lähtenyt liikkeelle paikallisten
kumppanien kautta.
Yhtiö pyrkii keskittymään suoriin asiakassuhteisiin ymmärtääkseen parhaiten asiakkaittensa tarpeita. Ductor on myös
perustanut tytäryrityksen Saksan Düsseldorfiin, edistääkseen tehokkaasti asiakaskontakteja tässä biokaasulaitosrikkaassa
maassa. Saksan operaatioita johtaa Ductorin myyntijohtaja Aarre Viiala, jonka lisäksi Yhtiöllä on maassa kaksi freelancemyyntineuvottelijaa, jotka omaavat suorat kontaktiyhteydet jopa satoihin potentiaalisiin asiakkaisiin Saksan alueella. Vuosien
2016 – 2017 aikana tytäryrityksiä on avattu myös Yhdysvaltoihin (Delaware), Singaporeen ja Italiaan.
Bakteeripopulaation luonnollisesta monistumisesta johtuen, Yhtiön tuotteen logistisessa jakelussa voidaan hyödyntää
olemassa olevia asiakkaita ja biokaasulaitoksia. Bakteerikannan jakelu uuteen laitokseen hoituu helposti kannasta tehtävän
siirroksen avulla.

Liiketoiminta- ja ansaintamalli sekä hinnoittelu
Ductor Oy pystyy toimittamaan perinteisellä mallilla tuotettuihin biokaasulaitoksiin Add-On –integraation, jonka avulla laitos
saavuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia hyötyjä. Ensimmäisten neljän laitostoimituksen (ks. alla) jälkeen Yhtiön on tarkoitus
toimittaa Add-On –laitteet käyttövalmiina asiakkaan biokaasulaitokseen integroituna. Yhden Add-On –integraatiolla
varustetun, noin 500kW:n biokaasulaitoksen ansaintapotentiaali Ductorille on arviolta:
•
•
•

1.250.000 € kertamaksu (Add-On –lisäosan toimitus ja integraatio)
50.000 € / vuosi biologiamaksuja (bakteerikannan käyttö ja mahdollinen jatkojalostus, ns. lisenssimaksu)
n. 20.000 € / vuosi huoltomaksuja (integraatio-osan ja tarvittaessa bakteerikannan huolto ja hoito)

Alkuvuosina Ductor tavoittelee laitetoimituksesta noin 15 % bruttomarginaalia. Laitetoimitus pyritään varsinkin alkuvaiheessa
hinnoittelemaan siten, että asiakkaan ostokynnys on mahdollisimman matala. Sen sijaan Yhtiön tavoitteena on maksimoida
jatkuvaluonteiset vuosittaiset biologiamaksut, jotka mahdollistavat tasaisen tulovirran ja korkean kannattavuuden
tulevaisuudessa.
Yhtiön toimitusketju tulee muodostumaan alihankkijoista, jotka toimittavat pääosan Add-On –tuotteessa vaadituista osista.
Add-On –tuotteen osat perustuvat tunnettuun biokaasulaitoksen tekniikkaan ja suurimmalle osalle osista on useita
mahdollisia toimittajia. Yhtiön selvityksen mukaan pisin toimitusaika yksittäiselle osalle on kolme kuukautta. Add-On –tuote
kootaan paikan päällä. Yhtiö vastaa toimituksen ja noin kolme kuukautta kestävän testivaiheen aikaisesta rahoituksesta, ja
asiakas maksaa pääosan kauppahinnasta tuotteen toimituksen yhteydessä (pidemmällä tähtäimellä asiakkailta pyritään
saamaan osa kauppahinnasta ennakkomaksuna).
Ensimmäisten neljän saksalaisen biokaasulaitosasiakkaan kanssa on sovittu proof-of-concept –periaatteella liiketoimintamalli,
jossa asiakas maksaa Ductorille käyttömaksua perustuen Ductorin prosessin läpikäyneen syötteen määrään asiakkaan
biokaasulaitoksessa. Ductor vastaa Add-On –tuotteeseen tarvittavista rakennus- ja laiteinvestoinneista, jotka Yhtiön arvion
mukaan ovat ensimmäiselle toimitukselle noin 1.500.000 euroa, sisältäen osittain kertaluontoisia tuotekehitys- ja
tuotteistamiskustannuksia. Kokonaiskustannuksista on tähän mennessä maksettu noin 750.000 euroa. Service fee -mallissa
asiakas maksaa Ductorille käytetyn syötteen määrään pohjautuvaa maksua, joka yhdessä Ductor-prosessista muodostuvan
ammoniumsulfaattimyynnin kanssa arvioidaan tuottavan Ductorille noin 215.000 euron vuosittaisen laitoskohtaisen
liikevaihdon, josta vuosittainen käyttökate on noin 100.000 euroa per laitos. Ductor odottaa saavansa lähiviikkoina virallisen
päätöksen pohjoismaiselta pankilta saatuun indikatiiviseen lainatarjoukseen, jonka perusteella Ductor saa nostettua lainaa
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1,5 m€ kahden ensimmäisen toimituksen rahoittamiseen. Ductor pyrkii tekemään tällä mallilla vain ensimmäisen saksalaisen
laitoksen ja neuvottelevansa muiden kolmen asiakkaan kanssa laitetoimitusmallin standardiehtoja paremmilla ehdoilla, mm.
pidemmällä maksuajalla.
Uuden kokonaisen (Ductorin Add-On –tuotteen sisältävän) noin 500 kWH:n biokaasulaitoksen myyntipotentiaali Yhtiölle on
vastaavasti:
• 3,75 M€ kertamaksu (laitosinvestointi)
• 75.000 € / vuosi biologiamaksuja (bakteerikannan käyttö ja mahdollinen jatkojalostus, ns. lisenssimaksu)
• n. 98.000 € / vuosi huoltomaksuja (laitoksen ja tarvittaessa bakteerikannan huolto ja hoito)
Bruttokate kokonaisissa biokaasulaitoksissa tulee olemaan alkuvaiheessa noin 10 %. Ductor toimittaa laitoksen ja Add-On –
tuotteen asiakkaalle käyttövalmiina. Laitostoimitusten osalta Yhtiö pyrkii projektirahoitusmalliin, jossa asiakas maksaa
ennakkomaksun sekä välimaksuja projektin etenemisen mukaan. Joissain käynnissä olevissa asiakaskeskusteluissa Ductor
vastaisi toimituksen aikaisesta rahoituksesta, josta on käynnistetty neuvottelut sekä pohjoismaisten että kohdemaissa
toimivien pankkien kanssa. Finnvera tulee tukemaan myös tätä rahoitusmuotoa takausjärjestelyjen kautta. Yhden kokonaisen
laitoksen toimitusaika (rakentaminen käyttöönottovalmiiksi) kestää noin 12-24 kuukautta sisältäen rakennuslupaprosessin.

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet
Ductor on perustamisestaan saakka investoinut vahvasti tuotekehitykseen. Yhtiön toimitusjohtaja Ari Ketola on ollut yksi
toiminnan päärahoittajia. Lisäksi yritystä on tukenut vahvasti myös Tekes ja vuodesta 2012 mukana ollut ja Yhtiöön sijoittanut
Lifeline Ventures Fund I Ky. Yhteensä bakteerikannan ja typenpoistoon tarvittavan teknologian tuotekehitykseen sekä
kaupallistamisen käynnistämiseen on investoitu noin 12,5 m€. Ensimmäisen Tekes-projektin aikana bakteerikanta kehitettiin
loppuun v. 2013 loppuun mennessä. Toisessa Tekes-projektissa Ductorin teknologiaa pilotoitiin Metsälään rakennetussa
pienen mittakaavan biokaasulaitoksessa, jossa Ductor-prosessia ajettiin menestyksekkäästi 100% kananlannalla vuosina
2014–2016.
Turun lähellä Piikkiössä toimiva, Livian ammattiopiston Tuorlan biokaasulaitos sisältää kokonaisen Add On –tuotteen.
Testilaitos on ollut toiminnassa alkuvuodesta 2017 lähtien ja Ductor on pystynyt hyödyntämään laitosta asiakashankinnassa.
Yhtiö saa Tuorlasta koko ajan lisää dataa, jolla Ductor-prosessin hyödyt pystytään todistamaan. Yhtiö on käyttänyt paljon aikaa
Add-on –tuotteen ja kokonaisen biokaasulaitoksen tuotteistamiseen (mm. täysautomaatio), jotta asiakastoimitusten
saumaton toteutus ja aikataulussa sekä kustannustasossa pysyminen voidaan varmistaa.
SIJOITUKSET JA MUU RAHOITUS 20.11.2017 MENNESSÄ:
Perustajat, johto
Lifeline Ventures Fund I Ky
Tekes
EU Horizon
Muut sijoittajat
YHTEENSÄ

3,0 M€
1,8 M€
1,9 M€
1,0 M€
4,8 M€
12,5 M€

Onnistuneet tuotekehitysinvestoinnit ovat luoneet kestävän pohjan kasvulle. Bakteerien fermentointiprosessi saatiin
toimimaan keväällä 2013 Viikin laboratorioissa. Heti tämän jälkeen lähdettiin tekemään pilottia, jossa todistettiin prosessin
toimivuus. Ensimmäiset tulokset pilotista saatiin joulukuussa 2014 ja tuotteistus alkoi kesällä 2015. Lokakuussa 2016 solmittiin
toimitussopimus neljännen saksalaisen asiakkaan kanssa. Lupaprosessit Saksassa ovat osoittautuneet selkeästi odotettua
hitaammiksi. Niitä ovat hidastaneet kiristyneet tulkinnat syötetoimittajien ja kohteen välisistä sopimuksista sekä
prosessijäämien käytön sopimusehdoista (esim. viiveet maatalouskamarin lausunnoissa), uuden lannoitelain
soveltamisohjeiden puute ja sen tiukka soveltaminen. Positiivista on, etteivät viranomaiset ole kohdistaneet Ductoriin
lupaprosessia hidastavia erityisvaatimuksia. Kolmen ensimmäisen asiakkaan (BGA Green Enerby Bauernsand, BGA Leemhuis
ja BGA Timmer) lupahakemukset on jätetty ja näiden kaikkien lupaprosessien käsittely on Ductorille annetun tiedon mukaan
aivan loppuvaiheessa. Aiemmin lupaviranomaisten pyytämät täydennykset asiakkaan input/output-sopimuksiin on toimitettu
ja sopimukset ovat paikallisen maatalouskamarin vahvistamia. Ductor odottaa nyt lupaa varsinaisten rakennustöiden
aloittamiseksi kolmessa kohteessa. Neljäs lupahakemus (BGA Terhorst) on työn alla ja valmistuu arviolta joulukuussa 2017.
Lupaprosessin aikana Yhtiö on esitellyt Add-On tuotetta n. 140 saksalaiselle asiakkaalle kokoluokaltaan 500-1600 Kw:n
biokaasulaitoksiin. Näistä asiakkaista noin 40 on saanut sopimusehdotuksen ja laskelmat Add-On –tuotteesta ja ovat
kiinnostuneita hankkimaan tuotteen, kunhan ensimmäinen laitos on toimintakunnossa.
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Yhtiön innovaatio (bakteeripopulaatio) ja prosessimalli ovat valmiit, eikä näiden osalta tarvita jatkossa merkittävää
tuotekehitystä. Yhtiö on täysin valmis jalkautumaan markkinoille, josta osoituksena neljän erillisen asiakkaan kanssa solmitut
Add-On –tuotteen toimitussopimukset Saksan Emslandin alueella toimiville biokaasulaitoksille, yhteisarvoltaan 5m€.
Kyseisten hankkeiden lupaprosessivaihe on luonnollinen osa toimialan kauppaprosesseja ja sisältää tavanomaiset uusien
hankkeiden selvitykset.
Saksan operaatioiden lisäksi Ductor on panostanut myyntiaktiviteetteihin Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa, minkä
seurauksena myyntipipeline on kasvanut merkittävästi. Tällä hetkellä neuvottelun alla on kauppoja yli 300 m€:n arvosta. Hyvä
osoitus Yhtiön tuotteen herättämästä kysynnästä on ollut sen kansainvälisissä tapaamisissa aikaansaama innostus.
Potentiaaliset asiakkaat eri puolilla maailmaan ovat olleet ratkaisusta äärimmäisen kiinnostuneita. Kaiken kaikkiaan
biomassojen hyödyntämiselle on maailmanlaajuisesti valtavasti kysyntää.
Asiakas
40 asiakasta, pääosin maatiloja ja yhteenliittymiä
Biokaasulaitosoperaattori
Biokaasulaitosoperaattori, jolla useita laitoksia
Kananlannan tuottaja yhteistyössä Ductorin kanssa
Kananmunan tuottaja
Kaksi eri kanantuottajaa
Sokerijuurikkaan tuottaja
Kolme eri biokaasulaitosta
Greenfield-projekti paikallisen kanantuottajan kanssa
Nonthaburin providenssi
Bangkokin kaupunginosat
Kaupunki
Neljä eri kaupunkia/kuntaa
Biokaasulaitosoperaattori
Kanantuottaja
Kaupunki
Kanantuottaja
Kaupunki
Kanantuottaja
Yhteensä

Maa
Saksa
Hollanti
Italia
Italia
Iso-Britannia
Puola
Puola
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Thaimaa
Thaimaa
Indonesia
Malesia
Japani
Bangladesh
Kiina
Australia
Australia
Uusi-Seelanti

Syötemateriaali
Kananlanta
Kananlanta
Kananlanta
Kananlanta
Kananlanta
Kananlanta
Ruokajäte
Ruokajäte
Kananlanta
Ruokajäte
Ruokajäte
Ruokajäte
Ruokajäte
Kananlanta
Kananlanta
Ruokajäte
Kananlanta
Ruokajäte
Kananlanta

Tuote
Projektin arvo Ductorille, m€
Add-On
60
Add-On
3
Add-On
2
Kokonainen biokaasulaitos
5
Kokonainen biokaasulaitos
10
Kokonainen biokaasulaitos
9
Kokonainen biokaasulaitos
25
Add-On
10
Kokonainen biokaasulaitos
20
Kokonainen biokaasulaitos
42
Kokonainen biokaasulaitos
11
Kokonainen biokaasulaitos
13
Kokonainen biokaasulaitos
44
Kokonainen biokaasulaitos
7
Kokonainen biokaasulaitos
7
Kokonainen biokaasulaitos
11
Kokonainen biokaasulaitos
9
Kokonainen biokaasulaitos
13
Kokonainen biokaasulaitos
10
310

Taulukko 3: Neuvottelun alla olevat kaupat 20.11.2017
Rahoitus
Ductorin teknologian mahdollistamat hyödyt asiakkaille, ilmastolle ja yhteiskunnalle ovat edesauttaneet erilaisten
rahoitusinstrumenttien hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä. Ductorin käymien keskustelujen perusteella Yhtiö
uskoo myös asiakasprojektien rahoittamiseen saatavan mielenkiintoisia rahoitusinstrumentteja tukemaan muita
rahoituslähteitä, kuten pankkirahoitusta.
Ductor on ollut vuodesta 2015 lähtien Euroopan Unionin Horizon 2020 –ohjelmassa, jonka perusteella Yhtiön on mahdollista
saada yhteensä noin 1,4 m€ tukea ensimmäiseen kaupalliseen asiakastoimitukseen liittyvien tuotekehitysaktiviteettien
tukemiseen. Tästä rahoituksesta Yhtiö on saanut ennakkomaksuna 497.000 € huhtikuussa 2015 sekä väliraportin perusteella
539.000 € kesäkuussa 2016. Loppuosa on mahdollista tulouttaa projektin päättymisen jälkeen. Tukirahoitus on korvamerkitty
pääosin Ductorin ensimmäisen asiakastoimituksen kustannuksiin sekä teollisen mittakaavan Add-On –tuotteen
tuotekehityksen viimeistelyyn. Tukirahoitus kattaa n. 70 % näistä kustannuksista. Saksan viranomaisten lupaprosessin
odotettua pidemmästä kestosta johtuen Ductor on anonut ja saanut kaksi kertaa pidennystä projektiin, koska viivästys johtuu
Yhtiöstä riippumattomista syistä. Ductor on hakemassa projektiin jatkoaikaa 1.7.2018 saakka, ja ensimmäisten keskustelujen
perusteella jatkoajan myöntämiselle ei pitäisi olla esteitä.
Ductor on hakemassa rahoitusta myös suomalaiselta kehitysrahoitusyhtiöltä Finnfundilta, Pohjoismaiden Investointipankilta
sekä kansainvälisestä Green Climate Fund-rahastosta (GCF, Ilmastorahasto). GCF on 194 valtion tukema rahasto, joka rahoittaa
innovatiivisia projekteja, jotka pyrkivät vaikuttamaan ilmastonmuutokseen kehittyvissä maissa. Rahoituksen saamisen
edellytyksenä on paikallisten viranomaisten hyväksyntä. Ilmastorahaston kautta on mahdollisuus saada huomattavia tukia
myös isoihin, jopa satojen miljoonien eurojen arvoisiin projekteihin ja projektikokonaisuuksiin (20-40 % koko projektin
arvosta). GCF-tuen hakuprosessi on käynnistetty ja sitä koordinoidaan yhdessä Ductorin ja rahoituspartnereiden (EIB ja/tai
Asian Development Bank) kanssa. Yhtiö on myös hakenut erillisenä hankkeena GFC-rahoitusta yhdessä Bangladeshissa
toimivan asiakkaan kanssa projektille, jonka arvo on n. 6,5 m€.
Ductor käy keskusteluja useiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten pankkien kanssa ja on saanut indikatiivisen lainatarjouksen
pohjoismaiselta pankilta liittyen Saksan ensimmäisten asiakastoimitusten sekä Yhtiön käyttöpääoman rahoittamiseen.
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Lainatarjouksen perusteella Yhtiöllä olisi ensi vaiheessa mahdollisuus saada 1,5 m€ pitkäaikaista lainaa ja lisäksi pankki on
indikoinut lisärahoituksen olevan mahdollista ensimmäisen laitoksen ollessa toimintavalmis. Tavoitteena on saada virallinen
lainapäätös lähiviikkoina.
Muiden rahoituslähteiden hyödyntämisen lisäksi Yhtiö laskee liikkeeseen lainan, koska liiketoiminnan nopean kasvattamisen
mahdollistamiseksi pääomat ovat olennaisessa asemassa. Lainalla kerättävät varat on tarkoitus käyttää taseen ja
organisaation vahvistamiseen ja kauppojen toimittamiseen vuonna 2018. Tuotannosta saatavilla kassavirroilla voidaan
jatkossa rahoittaa kasvua.

Kilpailijat ja Ductorin kilpailuedut
Yhtiön kilpailuetu pohjautuu sen typen poistamiseen orgaanisesta jätemateriaalista mahdollistavaan teknologiaan ja sen
integrointiin biokaasun tuotantoprosessiin. Yhtiön tiedossa ei ole sen tuotteelle suoria kilpailijoita. Typen poistamiseen
biokaasulaitoksissa on olemassa muutamia muita metodeja, mutta ne toimivat varsinaisen biokaasuprosessin jälkeen
tapahtuvina veden puhdistajina. Tämä ei hyödytä itse biokaasuprosessia eikä lannoitetuotantoa ja on biokaasulaitokselle
pelkästään kustannus.
Tanskalaisella Xergi A/S:llä on typen poistoon mekaaniskemiallinen painesterilointiin perustuva metodi. Se ei siis ole
biologinen, toisin kuin Ductorin innovaatio. Xergin metodin käyttökustannukset ovat lisäksi todella paljon korkeammat kuin
Ductorin. Xergin metodia ei voi myöskään kokonaistaloudellisesti kattavasti asentaa olemassa oleviin laitoksiin (kuten
Ductorin). Xergin toiminta, mukaan lukien Irlantiin toimitettu biokaasulaitos ilman typenpoistoprosessia, viittaa siihen, että
Xergi ei aktiivisesti markkinoi paineprosessiaan.
Add-On:in tyyppistä, nykyisiin biokaasulaitoksiin integroitavissa olevaa typenpoistometodia ei ole muilla kilpailijoilla, eikä
Yhtiön tiedossa ole muita biologisia typenpoistomenetelmiä.

Markkinan koko
Potentiaali Ductorin Add-On –teknologialle pelkästään Saksassa on erittäin merkittävä. Yhtiö on mitannut
markkinapotentiaaliaan tarkasti, saksalaisten konsulttien kanssa ja näiden ammattiarvioiden mukaan Yhtiön innovaatiolle on
pelkästään Saksassa kysyntää noin 2.000 laitoksessa, maan kaikista 8.000 laitoksesta. Näille 2.000 laitokselle Ductor pystyy
tuomaan välittömiä etuja heti, sillä niiden on helppo vaihtaa tuotannossa käyttämänsä maissi halvempaan kananlantaan
Ductorin Add-On –lisäosan avulla Add-On –integraatiolla varustetun laitoksen laskennallinen liikevaihtopotentiaali Ductorille
on noin 1.250.000 € laitekauppana ja 50.000 € vuodessa biologiamaksuina. Näiden 2.000 laitoksen myyntipotentiaali
Ductorille on yhteensä 2,5 miljardia euroa laitekauppana ja 100 m€ vuosittaisina biologiamaksuina.
Globaalisti biokaasulaitoksia on tällä hetkellä maailmassa noin 14.000. Suomessa näistä on noin 30. Olemassa olevan
laitoskannan lisäksi uudet laitokset ovat Ductorin prosessimallin mukaan rakennettavissa huomattavasti
kustannustehokkaammiksi ja tuottavammiksi. Ductor ei näin ollen jalkaudu vain olemassa olevaan markkinaan, vaan luo
innovaatiollaan itselleen täysin uuden markkinan.
Nykyisten biokaasulaitosten lisäksi Yhtiön markkinan potentiaalia laajentaa maailmanlaajuinen siipikarjatalous.
Broilerintuotannon aiheuttamat kananlantavarastot on hävitettävä jotenkin, ja Ductorin menetelmällä ne pystytään
hyödyntämään ekologisesti ja tehokkaasti energiantuotannossa. Broilerinlihan tuotannon suuruudesta johtuen maailmassa
tuotetaan vuosittain noin 2,1 MRD tonnia kananlantaa. Tämä on Ductorille vapaata markkinaa, koska tähän mennessä
kananlantaa on pystytty hyödyntämään vain hyvin pienessä määrin, ja päädyttyään lannoitteeksi se on kuormittanut vesistöjä
ja ilmastoa. Mikäli oletetaan, että 20% vuosittain tuotetusta kananlannasta saataisiin hyödynnettyä biokaasutuotannossa
Ductorin prosessin avulla, maailmassa olisi potentiaalia 38.000:lle 500 kw:n biokaasulaitokselle.
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Kuva 5: Esimerkki kananlannan markkinapotentiaalista, vuosi 2017. Lähde: Ductor Oy

Kuva 6: Siipikarjan lihan tuotanto ja keskittyminen. Maailma, vuosi 2005. Lähde: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Kuva 7: Siipikarjan määrä. USA, vuosi 2007. Lähde: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
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Kuva 8: Siipikarjan määrä. Kiina, vuosi 2007. Lähde: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Ductorin teknologia avaa merkittävät uudet mahdollisuudet myös ruokajätteen hyödyntämiseen. Mikäli 10 % globaalista
ruokajätteestä pystyttäisiin valjastamaan Ductorin teknologian käyttöön, potentiaalia olisi noin 22.000 uudelle 500kW:n
biokaasulaitokselle.

Kuva 9: Esimerkki ruokajätteen markkinapotentiaalista, vuosi 2017. Lähde: Ductor Oy

Yhtiön kasvustrategia ja tavoitteet
Saksa
Saksan mittavasta biokaasutuotannosta johtuen, Yhtiön kasvustrategiassa ja kansainvälistymisessä Saksalla on vahva
painotus. Maan laitoskanta on maailman biokaasulaitoksista jopa yli 70%, joten keskittyminen Saksan myynteihin on
strategisesti kannattavaa. Ductor Oy on jo saanut avattua myyntineuvottelut moniin maan laitoksiin. Add-On –tuote ja sen
asiakkaille tuomat hyödyt on esitelty jo noin 140 asiakkaalle. Ductorin toiminnan painopiste on maan luoteisosassa, missä on
identifioitu yli 500 sopivaa kohdetta. Saksan myynnit toimivat lisäksi hyvinä referensseinä muihin maihin jalkauduttaessa, sillä
Saksan painoarvo biokaasuenergiamaana on merkittävä. Saksassa myynti keskittyy nykyisiin biokaasulaitoksiin, eikä uusia
biokaasuhankkeita tällä hetkellä ole suuressa määrin käynnissä, johtuen muutoksista sähkön syöttötariffeissa.
Ductor on tehnyt jo pitkään yhteistyötä Saksassa paikallisesti arvostettujen Fraunhofer-instituutin ja Ecoprog-konsulttiyhtiön
kanssa nostaakseen tunnettuuttaan Saksan markkinassa. Vuoden 2015 toukokuussa Yhtiö perusti Düsseldorfiin tytäryhtiö
Ductor GmbH:n, jota vetää kokenut Aarre Viiala. Viialalla on taustaa mm. Konecranesiltä ja Patrialta ja hän on asunut Saksassa
20 vuotta. Viialan apuna Saksan markkinalla toimii kaksi kokenutta ja biokaasualalla hyvin verkottunutta konsulttia, jotka
myyvät Ductorin teknologiaa omille asiakkailleen. Pelkästään näiden tahojen kautta on mahdollista saavuttaa yli 500 Ductorille
potentiaalista asiakasta.
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Muut Euroopan maat
Saksan lisäksi Yhtiön kasvustrategiassa tärkeäksi on identifioitu mm. seuraavaksi listatut Euroopan maat, näiden
biomassatuotannon mittavuudesta johtuen. Biomassatuotanto kattaa maakohtaisen sian-, naudan- ja kananlannan lisäksi
teurasjätteen, kalajätteen ja meijerijätteen tuotannon.
▪ Ranska, vuosittainen biomassatuotanto n. 75 megatonnia
▪ Puola, vuosittainen biomassatuotanto n. 50 megatonnia
▪ Italia, vuosittainen biomassatuotanto n. 32 megatonnia
▪ Hollanti, vuosittainen biomassatuotanto n. 75 megatonnia ja
▪ Iso-Britannia, vuosittainen biomassatuotanto n. 32 megatonnia.
Useassa Euroopan maassa, mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Puolassa ja Italiassa on toteutettu tai suunnitteilla
lakimuutoksia, jotka tukevat lannan hyötykäyttöä biokaasutuotannossa (maissin ja muiden energiakasvien sijaan), ja tätä
kautta Ductorin liiketoimintaa.
Italia
Italian markkina vaikuttaa tällä hetkellä Saksan jälkeen potentiaalisimmalta eurooppalaiselta markkinalta Ductorin
teknologialle. Maassa on paljon kanateollisuutta (200 miljoonaa kanaa) ja vuoden 2017 lopussa voimaan tulevat lait tukevat
biometaanin tuotantoa lannan avulla. Ductor on perustanut tytäryhtiön Italiaan ja käynnistänyt yhteistyössä paikallisten
kumppanien kanssa projektin, jossa Yhtiö rakentaa pääosin nyt hakuprosessissa olevilla paikallisilla tuki- ja
tuotekehityslainainstrumenteilla kananlantaa hyödyntävän biokaasulaitoksen (projektin koko n. 5 m€). Laitos on
tarkoituksena myydä asiakkaalle ylösajo- ja testivaiheen jälkeen. Tämän lisäksi käynnissä on neuvottelu noin 2m€:n arvoisesta
Add-On –toimituksesta useita laitoksia operoivan asiakkaan kanssa ja yhdessä sovittuna tavoitteena on allekirjoittaa
toimitussopimus tämän vuoden aikana.
Iso-Britannia, Puola
Saksan ja Italian lisäksi Yhtiöllä on käynnissä konkreettisia asiakasneuvotteluja Isossa-Britanniassa ja Puolassa. IsossaBritanniassa Ductor neuvottelee paikallisen kananmunan tuottajan kanssa n. 10m€ arvoisesta kokonaisesta
biokaasulaitoksesta, josta Yhtiö pyrkii saamaan esisopimuksen lähikuukausina. Puolassa on käynnissä kaksi neuvottelua
paikallisten kanantuottajien kanssa projekteista arvoltaan 4-5 m€. Markkinoiden odotetaan aktivoituvan entisestään, kun
lakimuutokset uusista biokaasun tukimuodoista tarkentuvat loppuvuodesta.
Aasia
Aasian uskotaan olevan merkittävässä roolissa Yhtiön kasvustrategiassa lähivuosina. Potentiaali hyödyntää sekä kananlantaa
että ruokajätettä Ductorin prosessissa on erittäin suuri. Tämän lisäksi myös paikalliset kanantuottajat ovat kiinnostuneet
Ductorin teknologiasta.
Aasiassa on neuvotteluja ja projekteja käynnissä myös mm. Malesiassa (neljä erillistä biojätteenkäsittelyprojektia arvoltaan n.
11 m€ per projekti), Thaimaassa (Nonthaburin kaupungin biojätteenkäsittelyprojekti arvoltaan n. 40 m€) ja Indonesiassa
(yhdyskuntajätteenkäsittelyprojekti arvoltaan n. 13 m€). Aasian kehittyvissä maissa eivät lupaprosessit kaikissa tapauksissa
hidasta liiketoimintaa, joten potentiaalia löytyy valtavasti. Kaikissa näissä maissa Ductor toimii paikallisten kumppanien
kanssa. Tämä on edellytys menestyksekkääseen liiketoimintaan varsinkin yhdyskuntajätteiden käsittelyyn liittyvissä
hankkeissa, joissa hyvät yhteydet paikallisiin päätöksentekijöihin ovat tärkeässä roolissa.
Kiina, maailman suurimpana siipikarjan tuottajana, on heräämässä maan huomattaviin ympäristöongelmiin. Ductor on
vaiheittain aloittanut Kiinan markkinoille menon arvioinnin yhteistyössä paikallisen kumppanin (Sagacity Environment) kanssa.
Neuvottelut ensimmäisen asiakkaan, ympäristöhuoltoon lujasti satsaavan Xiamenin kaupungin, kanssa pyritään saamaan
päätökseen Q1/2018 aikana.
Japanissa on siirrytty tukemaan vahvasti uusiutuvan energian tuotantoa varsinkin eläinten lantaa hyödyntämällä. Syöttötariffit
kananlannalla tuotetulle biokaasulle ovat erittäin korkeita, minkä vuoksi Ductorin teknologian avulla pystytään saavuttamaan
poikkeuksellisen korkea uusien biokaasulaitosprojektien kannattavuus. Koska Japanin markkina on konservatiivinen, Ductor
pyrkii pääsemään markkinaan paikallisen kumppanin kanssa ja Yhtiöllä on yhteistyöneuvottelut käynnissä neljän yrityksen
kanssa.
Yllä mainittujen maiden lisäksi neuvotteluja on käynnissä myös Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Singaporessa ja
Bangladeshissa.
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Yhdysvallat
Myös Yhdysvallat on hyvin mielenkiintoinen ja potentiaalinen markkina-alue Ductor Oy:lle. Esimerkiksi Minnesota, Iowa,
Georgia, Alabama ja Arkansas kärsivät suuren siipikarjatuotantonsa takia jatkuvasta kananlantaongelmasta. Käytännössä
jokainen pauna kanaa tuottaa puoli paunaa jätettä. Esimerkiksi Alabamassa tuotetaan vuosittain miljardi kanaa, joista kukin
painaa noin viisi paunaa. Yhtälön mukaan tästä syntyy yli miljoona tonnia siipikarjan jätettä vuosittain, pelkästään Alabamassa.
Määrät vaihtelevat osavaltion mukaan, mutta suhde tuotannon ja jätteiden välillä pysyy vakiona. Ductorin paikallinen
yhteistyökumppani on vienyt eteenpäin Pohjois-Carolinassa sijaitsevaa, kananlantaa hyödyntävää greenfield-projektia.
Projektin arvo on n. 20 m€. Lisäksi käynnissä on neuvottelut kaksi biokaasulaitosta omistavan asiakkaan kanssa Add-On –
toimituksesta molempiin asiakkaan biokaasulaitoksiin, jotka tällä hetkellä toimivat heikosti liian korkean typen määrän vuoksi.
Näiden toimitusten yhteisarvo on 6,7m€ ja tavoitteena on solmia toimitussopimus Q4/2017–Q1/2018 aikana.
Kun lantaa tuottuu, sitä myös käytetään lannoitteena paljon, mutta tämä johtaa pohjavesien pilaantumiseen ja
ympäristöongelmiin. Ductorilla olisi mahdollisuus vastaanottaa kaikki tuotetut kananlannat ja valjastaa ne
biokaasutuotantoon USA:n alueella. Mikäli kananlannasta kerättäisiin hyötykäyttöön vain 20%, tarkoittaisi tämä jo noin 1.300
laitoksen potentiaalia USA:n alueella.
Kasvupotentiaali ja –tavoitteet
Suurimman osan vuoden 2018 liikevaihdosta odotetaan kertyvän Add-On –tuotteiden myynnistä, mutta jo vuosina 2019–2021
kokonaisten biokaasulaitosten odotetaan muodostavan Ductorin suurimman tuotealueen. Liiketoimintasuunnitelman
mukaan Yhtiö on toimittanut vuoden 2021 loppuun mennessä 117 Add-On –tuotetta, joka vastaisi ainoastaan noin 6 %:n
osuutta identifioidusta 2000 laitoksen potentiaalista pelkästään Saksan alueella. Vastaavasti liiketoimintasuunnitelman
mukainen kokonaisten biokaasulaitostoimitusten myynti vuonna 2021 (179m€) on vasta raapaisu globaalista kananlannan ja
ruokajätteen käsittelyn potentiaalista, jonka Yhtiön johto arvioi kokonaisuudessaan olevan Ductorille yli 200 miljardia euroa
laitemyyntinä ja 4,5 miljardia euroa vuosittaisina jatkuvaluonteisina biologiamaksuina (perustuen kuvissa 5 ja 9 esitettyihin
markkinapotentiaaleihin).
Globaalin potentiaalin maksimaaliseksi hyödyntämiseksi Yhtiö saattaa tulevaisuudessa laajentaa liiketoimintamalliaan
kattamaan myös teknologiansa lisensioinnin eri maissa toimiville insinööritoimistoille franchising-periaatteella.

Liiketoiminnan haasteet
Yhtiön teknologian käyttöönottoon tarvittavat lupaprosessit vaihtelevat maittain, mikä saattaa hidastaa uusien markkinoiden
avaamista. Saksassa lupaprosessit ovat osoittautuneet selkeästi odotettua hitaammiksi. Niitä ovat hidastaneet kiristyneet
tulkinnat syötetoimittajien ja kohteen välisistä sopimuksista sekä prosessijäämien käytön sopimusehdoista (esim. viiveet
maatalouskamarin lausunnoissa), uuden lannoitelain soveltamisohjeiden puute ja sen tiukka soveltaminen. Lupalainsäädäntö
on muuttunut kaikille biokaasulaitoksille, joten ei kohdistu suoraan Ductorin teknologiaan, eivätkä viranomaiset ole
kohdistaneet Ductoriin lupaprosessia hidastavia erityisvaatimuksia. Yhtiö uskoo kuitenkin pystyvänsä hyödyntämään
ensimmäisten saksalaisten toimitusten lupaprosessissa kerättyä tietoa tulevissa Saksan lupaprosesseissa sekä myös muilla
markkinoilla.
Asiakkaiden laiterahoituksen saamisen edellytyksenä on useimmiten riittävän pitkien syöteaineiden hankintasopimusten,
sähkön myyntisopimusten sekä lannoitemyyntisopimusten solmiminen. Pankkirahoituksen hankkiminen Ductor-teknologian
ostoon on asiakkaille haastavaa ennen Ductorin ensimmäisen laitoksen käynnistymistä. Yhtiö tulee rakentamaan
kohdemarkkinoilla yhteistyöverkostoa paikallisten kumppaneiden, kuten lannoiteyhtiöiden kanssa helpottaakseen
asiakkaiden rahoituksen hankkimista.
Yhtiön teknologian myyntisyklit ovat verrattain pitkiä, minkä vuoksi on tärkeää kasvattaa tarjouskantaa mahdollisimman
suureksi.

Yhteiskunnalliset ja yleishyödylliset huomiot
Ductorin innovaatio tukee kansainvälisiä uusiutuvan energian lisäämisen ja ympäristönsuojelun tavoitteita. Ductorin
menetelmällä voidaan mm. vähentää ilmaston ja vesistön pilaantumista ja saada maatalousjätteet hyötykäyttöön, joka on
tavoitellun kiertotalouden mukaista. Jopa verrattaessa muihin uusiutuvan energian lähteisiin, biokaasun rooli korostuu sen
hyvästä ympäristökestävyydestä ja kiertotalousluonteesta johtuen. Yhdistämällä Ductorin teknologia ja kananlannan
hyötykäyttö, voidaan parhaimmassa tapauksessa saavuttaa jopa massiivisia tuloksia ympäristökestävyyden tavoitteissa
kasvihuonepäästöjä vähentäen ja samalla uusiutuvan energian tuotantoa lisäten.
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Esimerkiksi USA:n kanateollisuus tuottaa noin 70 miljoonaa tonnia lantaa vuosittain. Biokaasun tuotantoon yhdistämällä tämä
70 megatonnia kananlantaa ja 70 megatonnia lietelantaa (esim. lehmänlantaa) voisi tarkoittaa jopa 12 megatonnin
vähennystä CO2-päästöissä, mikä vastaa noin 11 miljoonaa henkilöautoa. Tämä määrä kanan- ja lietelantaa riittäisi jopa 6.500
kappaleen 500 kWH:n biokaasulaitoksen toimintaan.
Ductorin teknologialla voidaan hyödyntää myös muiden raaka-aineiden hyötykäyttöä, vaikka ne eivät olisi ”ruoka vs.
polttoaine” –kiistan keskiössä. Esimerkiksi orgaanisen biojätteen käyttöä biokaasutuotannon syöteaineena voitaisiin
merkittävästi lisätä Ductorin menetelmällä.
Biologisen energiamuodon lisäksi on yhteiskunnallisesti huomionarvoista, että Ductorin menetelmä vapauttaa tällä hetkellä
energiantuotantoon käytettävät ruokakasvit ravintokäyttöön.

Yhtiö sijoitusmahdollisuutena
Nopea siirtyminen tuotekehityksestä tuotantovaiheeseen kertoo Yhtiön tuotteen kysynnästä ja Yhtiön
liiketoimintapotentiaalista. Käytännössä alle viiden vuoden sisällä innovaation valmistumisesta ollaan jo pääsemässä
merkittävään kasvuvaiheeseen, mikä on erittäin nopeaa varsinkin Yhtiön edustamalla, tyypillisesti pitkiä tuotteistus- ja
tuotantovaiheita vaativalla toimialalla.
Yhtiö on ansioidensa johdosta saanut viime vuosina vahvaa kansainvälistä tunnustusta sekä tieteelliseltä että kaupalliselta
puolelta. Globaali, korkean teknologian innovaatioiden ja alan pääomasijoittajien mediaa edistävä Red Herring –yhtiö valitsi
Ductorin vuonna 2013 sadan lupaavimman yrityksen listalle Europe ja Global -listoillaan. Lisäksi vuoden 2014 lopulla Yhtiö sai
ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä 1,4 M€ apurahan erittäin kilpaillusta EU:n Horizon 2020 –ohjelmasta. Ductor on tehnyt
yhteistyötä arvostettujen tutkimusinstituuttien, Fraunhoferin ja Max Planck:n, kanssa ja nämä tahot ovat omassa
arvioinnissaan todenneet Ductorin teknologialla olevan vahva tieteellinen tausta ja kiinnostava kaupallinen potentiaali.
Vuoden 2015 lopussa Ductor nostettiin kansainvälisten pääomasijoittajien tarkoin seuraaman ja kansainvälisesti arvostetun
Global Cleantech Cluster Associationin Later Stage Awards –kilpailun voittajayritykseksi kilpailun kärkikymmenikössä. Global
Top 10 –voittajat seulottiin GCCA:n yli 10.000 jäsenyrityksen joukosta.
Ductor on lyhyessä ajassa pystynyt kasvattamaan aktiivisten neuvottelujen määrän yli 300 m€:n suuruiseksi Euroopassa,
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Näiden projektien osittainenkin käynnistyminen vuodesta 2018 eteenpäin mahdollistaa myynnin
nopean kasvun lähivuosina, minkä yhdessä kasvavan tilauskannan kanssa uskotaan mahdollistavan erittäin merkittävän
valuaation kohoamisen. Käytännössä Yhtiöllä on innovaationsa ansiosta hyvät mahdollisuudet kasvaa cleantech-sektorin
”yksisarviseksi”2. Innovaation mullistava merkitys biokaasutuotannossa on liiketoimintapotentiaaliltaan tähän tavoitteeseen
täysin linjassa.
Mahdollisuutta sijoittaa tässä toimintavaiheessa yhtiöön, jolla on erinomaiset mahdollisuudet kasvaa yksisarviseksi, voidaan
pitää äärimmäisen harvinaisena. Yhtiön johto ja Yhtiöön ensimmäisen kerran vuonna 2012 sijoittanut Lifeline Ventures
uskovat vahvasti yritykseen. Osa jo aiemmilla rahoituskierroksilla merkittävästi yhtiöön sijoittaneesta johdosta tulee
sijoittamaan Yhtiöön tälläkin kierroksella. Myös jokaisella sijoituskierroksella mukana ollut Lifeline Ventures Oy:n Fund I Ky –
rahasto on sitoutunut merkitsemään lainaa 125.000 eurolla.

EXIT-skenaariot
Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi
seuraavan viiden vuoden aikana. Yhtiön nykyinen positio ja lähtökohta tähän tavoitteeseen nähden on loistava, koska sillä ei
ole suoria kilpailijoita ja sen tuottama innovaatio on nopealla tahdilla käyttöön haluttu. Toisin kuin monet energiapuolella
nähdyt ja vuosia kestävät hankkeet, Ductorin innovaatio ei edellytä uutta teknologiaa tai sellaisen ymmärtämistä käyttäjiltä.
Kaikki tarvittava on valmista ja perinteistä. Ainoa, mitä prosessiin on lisättävä, on Ductorin suunnittelu ja bakteeripopulaatio.
Mahdollisia EXIT-skenaarioita Ductor Oy:lle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi Yhtiön listautuminen pörssiin tai
myynti energia-, lannoite- tai kemian alan suuryrityksille. Varsinkin listautuminen pörssiin on noussut kiinnostavaksi
vaihtoehdoksi viime aikoina. Viimeisen kuuden kuukauden aikana Yhtiötä kohtaan on osoitettu kiinnostusta listautumisanteja
järjestäviltä tahoilta. Ductorin kolmen eri pankkiiriliikkeen kanssa käymien keskustelujen perusteella listautuminen First North
–listalle voi olla mahdollista kiinnostavalla valuaatiolla, olettaen että myynti ja tilauskanta kasvaa tulevien 12 kuukauden
aikana. Yhtiö tavoitteleekin listautumista vuoden 2018 aikana mikäli Yhtiön liiketoiminta on kehittynyt suunnitelman
mukaisesti, listautumismarkkina säilyy suotuisana ja listautumisarvostus saadaan houkuttelevaksi sekä Yhtiölle että nykyisille
2 Yksisarvisella tarkoitetaan yli miljardin arvoista ei-julkista yhtiötä, joka kasvaa eksponentiaalisesti eikä perinteisellä tavalla lineaarisesti.
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ja potentiaalisille sijoittajille. Yhtiö on alkanut valmistella listautumista ja Yhtiön nykyisen näkemyksen mukaan vuoden 2018
ensimmäisellä puoliskolla voidaan tehdä lopulliset päätökset listautumisprosessin käynnistämisen suhteen.

Avainhenkilöt
Ari Ketola
Toimitusjohtaja ja pääomistaja (s. 1966)

Ari Ketola on Yhtiön perustaja ja toiminut sen toimitusjohtajana perustamisesta vuonna 2009
alkaen.
Hän on aikaisemmin työskennellyt mm. ESP Clothing Finland –yhtiönsä kautta vaateyhtiö
Espritin agenttina ja liiketoiminnan kasvattajana, luotsaten Espritin markkinatulokkaasta
yhdeksi Suomen markkinajohtajaksi. Samalla hän laajensi vaateyhtiön liiketoiminnan Baltian
ja Venäjän alueelle, ennen kuin myi ESP Clothing Finland –yhtiönsä Espritille.
Ketola on koulutukseltaan merkonomi ja Ductorin teknologian ideoija & kehittäjä. Hän on
sijoittanut Yhtiöön merkittäviä pääomia.

Ilkka Virkajärvi
Teknologiajohtaja (s. 1960)

Tekniikan tohtori Ilkka Virkajärvellä on yli 25 vuoden kokemus fermentaatioalasta. Hän on
työskennellyt toimialalla sekä tutkimuksen puolella että teollisissa yrityksissä. Erityisesti
etanolikäymisen prosessit ja biopolttoaineet ovat aihepiirinä kattaneet hänen työelämästään
yli kymmenen vuotta, ensin Suomen valtion tutkimuskeskuksessa, sitten Pöyry Oy:llä ja
Kemira Oy:llä.
Virkajärvellä on useita kansainvälisiä julkaisuja ja Brewing, New Technologies (ed. C Bamforth)
-kirjan luku nimissään.

Aarre Viiala
Myyntijohtaja (s. 1957)

Yhtiön myyntijohtaja Aarre Viialalla (DI) on usean vuoden kansainvälinen kokemus B2Byritysten johtamisesta sekä pk-yrityksissä että globaaleissa, suurissa organisaatioissa.
Viiala on toiminut yli 25 vuotta urastaan ulkomailla, mm. Saksassa, Ranskassa, Sveitsissä ja
Puolassa. Työssään hän on toiminut erityisesti voimalaitosalalla mm. toimitusjohtajan,
aluemyyntijohtajan ja projektijohtajan rooleissa. Hän on ollut vastuussa mm. useissa
markkinoille jalkautumisen ja ulkomaisten tytäryhtiöiden perustamisen hankkeissa, mistä on
merkittävää etua Viialan työssä Ductorille.
Myyntijohtajan tehtäviensä ohella hän toimiikin Ductorin saksalaisen tytäryhtiön Ductor
GmbH:n toimitusjohtajana, toimipaikkanaan Düsseldorf.
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Joonas Kettunen
Talousjohtaja (s. 1977)

Joonas Kettunen (KTM) toimii Yhtiön talousjohtajana. Hänellä on laaja kokemus
kansainvälisestä rahoituksesta, mm. fuusioiden & yritysostojen, kasvurahoituksen ja
liiketoiminnan kehittämiseen alueelta, useista yksityisistä eurooppalaisista yrityksistä.
Kettunen työskenteli vuosina 2002-2009 johtavan eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö EQT
Partnersin Helsingin ja Tukholman toimipisteissä, ja siitä lähtien hän on tukenut suomalaisten
pk-yritysten kasvutavoitteita neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä.

Minna Leppikorpi
Liiketoiminnan kehitys- ja markkinointijohtaja (s. 1964)

Minna Leppikorvella (KTM) on yli 25 vuoden työkokemus energiakaupan, myynnin ja
markkinoinnin sekä konsultoinnin ja varainhoidon alueilta.
Hän on tehnyt uransa useilla eri toimialoilla – kuten energiasektorilla, rahoitusalalla ja
konsultoinnissa – Suomessa ja ulkomailla, niin johto- kuin esimiestehtävissä.
Ductorilla Leppikorpi toimii Yhtiön markkinointi- ja liiketoiminnan kehitysjohtajana.

Pasi Makkonen
Pääsuunnittelija ja projektipäällikkö (s. 1967)

Pasi Makkonen on konsulttiyrittäjänä teollisten prosessien kehityksessä pitkään toiminut
tekniikan tohtori.
Hän on toiminut konsulttina mm. VTT:llä sekä yrittäjänä VTT:n spin off –yhtiössä. Ductorissa
Makkosen vakuutti Yhtiön mikrobiologinen osaaminen ja hän siirtyi Yhtiön palvelukseen
konsulttisopimuksella vuonna 2015.
Ductorilla hän toimii Yhtiön tuotteen pääsuunnittelijana ja vastaa projektipäällikkönä
asiakkaille tehtävistä toimituksista.

Marko Kärkkäinen
Aluejohtaja, Aasia & Tyynenmeren alue (s. 1966)

Marko Kärkkäisellä on yli 20 vuoden kokemus markkinoinnin, brändäyksen, myynnin,
jätehallinnan ja -kuormauksen alueilta Euroopassa, Kiinassa ja Kaakkois-Aasiassa. Hän on
toimittanut jätehallintamenetelmiä lukuisille kunnille ja projekteille, esimerkiksi Pekingissä,
Shanghaissa, Nanjingissa, Bangkokissa, Moskovassa ja Lontoossa.
Hän on aiemmin toiminut mm. myynti- ja projektijohtajana MariMatic Pte. Ltd:llä Kiinassa sekä
Aasian ja Tyynenmeren alueella.
Ductorilla Marko johtaa Yhtiön Aasian ja Tyynenmeren alueen kehitystä ja strategista kasvua.
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Jennifer Barber
Myyntijohtaja (s. 1974)

Jennifer Barber aloitti Ductorilla lokakuussa 2017. Hänellä on laaja kokemus uusiutuvista,
pääosin maanviljelybiomassaan liittyvistä, energiaprojekteista kansainvälisessä mittakaavassa.
Jennifer johti mm. globaalia kehitystä brittiläisessä HRE Services Ltd-yhtiössä vuosina 2008–
2012. Ennen uusiutuvan energian alalle siirtymistä Jennifer toimi lukuisissa muissa tehtävissä,
mm. projektijohtajana UNESCO:n halllitustenvälisessä valtameritoimikunnassa, jossa hänen
vastuualueellaan oli mm. ilmastonmuutokseen liittyvät asiat.
Ductorilla hän johtaa Yhtiön kehitystä ja strategista kasvua USA:ssa, Kanadassa ja EteläAmerikassa. Hän toimii myös osana Ductorin Euroopan tiimiä.

Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluvat Ari Ketolan (Yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja) ja Veikko Latvalan (Yhtiön perustaja) lisäksi
Timo Ahopelto (Lifeline Ventures). Hallituksen puheenjohtajana toimii Ari Ketola.

Veikko Latvala
Hallituksen jäsen (s. 1940)

Veikko Latvala on Ari Ketolan ohella toinen Yhtiön perustajista ja Ductorin innovaation
kehittäjistä. Latvala on keksijä ja omaa paljon yrittäjäkokemusta.
Ductorilla hän toimii hallituksen jäsenenä, keskittyen mm. Yhtiön tuotekehitykseen ja uusien
tuotealueiden kartoitukseen.

Timo Ahopelto
Hallituksen jäsen (s. 1975)

Timo Ahopelto on suomalainen sarjayrittäjä ja pääomasijoittaja, ja yksi Lifeline Ventures –
pääomasijoitusyhtiön perustajista. Ahopelto tunnetaan erityisesti CRF Health Oy:n
perustajana ja toimitusjohtajana. CRF Health tekee potilaspäiväkirjaohjelmistoja kliiniseen
lääketuotekehitykseen, ja lähes kaikki maailman johtavat lääkeyritykset käyttävät yrityksen
ratkaisua
Lifeline Ventures on sijoittanut noin 75 kasvuyhtiöön. Ahopellon startup-hallituspaikkoihin
kuuluvat mm. Enevo Oy, Norsepower Oy, ArcDia International Oy, TILT Biotherapeutics Oy,
Optomeditech Oy, Dispelix Oy ja keinoäly-yritys Curious AI Oy. Ahopelto toimii myös Tieto
Oyj:n, Solidium Oy:n, startup-konferenssia järjestävän Slush Oy:n, teknologiarahoittaja Tekesin ja Elinkeinoelämän
Valtuuskunta EVA:n hallituksissa. Ahopellon aikaisen vaiheen pääomasijoitusrahasto Lifeline Ventures Fund I Ky on vuosina
2012–2017 sijoittanut Ductoriin yhteensä 1,8 m€ ja osallistuu tähän kierrokseen 125.000 euron sijoituksella.

Tiimin vahvuudet
Yhtiön johtoryhmällä ja avainhenkilöillä on monipuolista ja toisiaan täydentävää kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta
Yhtiölle relevanteilla osa-alueilla. Lisäksi Yhtiö on vuosien varrella panostanut vahvasti tuotekehitykseen rekrytoimalla
huippuluokan tieteilijöitä mm. Helsingin yliopistosta.
Euroopan Unionin edustaja arvioi joulukuussa 2015 osana Horizon 2020 -ohjelmaa Yhtiön ja tiimin valmiutta kerätä rahaa
kansainvälisiltä sijoittajilta. Ductor sai arvioinnista erinomaiset arvosanat ja erityisesti tiimin monipuolista kokemusta
arvostettiin.
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Henkilöstö
Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella 2016 keskimäärin 14 henkilöä ja tilikaudella 2015 keskimäärin 13. Lainan Merkintäajan
alkaessa yhtiön palveluksessa on 14 henkilöä. Viimeisen 1,5 vuoden aikana Yhtiö on siirtänyt painopistettä Suomen
henkilöstössään tuotekehityksestä engineering-osaston vahvistamiseen. Yhtiö on myös lisännyt resursointiaan
kiinnostavimmilla vientimarkkinoilla ja rekrytoi mm. Markko Kärkkäisen (entinen MariMatic-yhtiön Kiinan ja Kaakkois-Aasian
johtaja) vastaamaan Aasian liiketoiminnasta asemapaikkanaan Singapore 1.8.2016 alkaen. Suurin osa henkilöstöstä
työskentelee tuotekehitys- ja engineering-osastolla.
Suurin osa Yhtiön tulevista rekrytoinneista tullaan tekemään ulkomaan toiminnoissa. Saksan lisäksi varsinkin Aasian markkinan
vahvaan kysyntään tullaan vastaamaan resurssointia lisäämällä.

Henkilöstön sitouttaminen
Yhtiön johdolla ja avainhenkilöillä on optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään 2.425.000 Yhtiön
uuden C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli avainhenkilöt merkitsevät C-osakkeita
luotavan optio-ohjelman perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuutta Yhtiöstä.
Yhtiöllä on ollut ja tulee olemaan erilaisia henkilökohtaisiin tavoitteisiin, kuten saavutettuihin myyntisopimuksiin, sidottuja
bonusohjelmia. Osa Yhtiön johdosta on myös Yhtiön merkittäviä osakkaita ja näin sitoutuneita Yhtiöön myös osakeomistuksen
kautta.

Tutkimus ja kehittäminen
Yhtiön valmistaman bakteerikannan ja typenpoistoon tarvittavan laitteiston tuotekehitykseen investoitiin merkittävästi
vuosina 2012–2016 ja tuotekehitys on näiltä osin pitkälti valmis. Bakteerikannan nykyinen versio kehitettiin loppuun Yhtiön
ensimmäisen Tekes-projektin aikana, ja toisessa Tekes-projektissa keskityttiin typenpoistoon tarvittavan Add-On –laitteiston
suunnitteluun ja pilotointiin pienessä mittakaavassa Metsälän koelaitoksella.
Menestyksekkäiden kahden ensimmäisen Tekes-projektin pohjalta käynnistettiin kolmas Tekes-projekti, jossa verifioidaan
kokonaisen Add-On –tuotteen sisältävän biokaasulaitoksen toiminta ja taloudellinen kannattavuus. Projekti tehdään
yhteistyössä Tuorlan maatalousoppilaitoksen kanssa. Tuorlan laitos on ollut toiminnassa alkuvuodesta 2017 lähtien, ja Ductor
on pystynyt hyödyntämään laitosta asiakashankinnassa. Laitoksella on vieraillut useita saksalaisia asiakkaita ja thaimaalaisen
asiakkaan edustajia. Yhtiö saa Tuorlasta koko ajan lisää dataa, jolla se pystyy todistamaan Ductor-prosessin hyödyt.
Tuotekehitystä tullaan jatkossa tekemään pääosin Ductorin teknologian optimoimiseksi erilaisten syöteaineiden käyttöön.

Patentit ja lisenssit
Yhtiön IPR-strategia pohjautuu vahvan ja laajan kansainvälisen patenttisuojauksen muodostamiseen Yhtiön
kehittämälle teknologialle. Yhtiön kehittämä bakteeripopulaatiolle ja Add-On –laitosintegraatio-osalle on jo voimassa
kahdeksan patenttia, joista 4 kpl USA, NZ, AU ja ZA ja kansallisen vaiheen patenttihakemuksia on vireillä varsin
globaalisti. Yhtiö kasvattaa patenttisalkkuaan jatkuvasti kansainvälisesti havaitsemiensa tarpeiden mukaan. Uusia
hakemuksia on vireillä 5, joita voidaan jatkaa kansainvälisellä hakemuksilla. Tänä vuonna haetaan lisäksi ainakin kahta
uutta patenttia.
Yhtiöön on palkattu oma patenttiasiamies, Pekka Vartia, vuonna 2015. Vartia on vastannut aiemmin suuren kokoluokan
yritysten globaaleista patenttiportfolioista ja hänet palkattiin Ductorille kiihdyttämään ja hallinnoimaan patenttiprosessia ja portfoliota.
Ductor Oy:n patenttilista. Myönnetyt ja hakuvaiheessa olevat patentit per 20.11.2017:
Patentin nimi
Extraction of nitrogen from organic materials through
ammonification by mixed bacterial populations
System and method for processing biological material

Status
Patentti myönnetty USA (2 kpl), AU ja NZ,
kansallisen vaiheen hakemukset tehty n. 12
maahan
Patentti myönnetty USA:ssa, ei muita kansallisia
hakemuksia

42

Ductor Oy – Sijoitusmuistio
Method for recovering phosphorus from organic materials

20175067 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Patentti myönnetty USA:ssa, ei muita kansallisia
hakemuksia
PCT-hakemus hyväksytty, US ja ZA patentti,
kansalliset hakemukset 17 kpl sekä Euroopan,
Länsi-Afrikan ja Euraasian patenttijärjestelmät
Suomi, hakemus 1/2017, PCT haettavissa 1/2018

20175068 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Suomi, hakemus 1/2017, PCT haettavissa 1/2018

20175069 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Suomi, hakemus 1/2017, PCT haettavissa 1/2018

20175070 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Suomi, hakemus 1/2017, PCT haettavissa 1/2018

20175709 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Suomi, hakemus 7/2017, PCT haettavissa 7/2018

20176027 (patentin nimi toistaiseksi salainen)

Suomi, hakemus 11/2017, PCT haettavissa
11/2018

Biogas process with nutrient recovery

Olennaiset sopimukset
Yhtiö on allekirjoittanut toimitussopimukset Add-On –tuotteen toimituksesta neljän saksalaisen biokaasulaitosoperaattorin
kanssa:
▪
▪
▪
▪

Green Energy Bauernsand GmbH & Co. KG (allekirjoitettu 28.10.2015)
Terhorst Biogas Lehe GmbH & Co. KG (allekirjoitettu 28.10.2015)
BGA Leemhuis GmbH & Co. KG. (allekirjoitettu 4.12.2015)
BGA Timmer GmbH & Co. KG (allekirjoitettu 19.10.2016).

Sopimuksessa määritellään mm. seuraavia asioita:
Asiakkaan velvollisuudet:
▪ Asiakas maksaa syötteen käsittelystä: Green Energy 20 €/tn, Terhorst 15 €/tn, ja Leemhuis 15 €/tn, Timmer 20 €/tn
▪ Antavat Ductorille maksutta riittävän maapohjan
▪ Antavat Ductorille riittävästi lämpöä lämpimän veden muodossa.
Ductorin velvollisuudet:
▪
▪
▪
▪

Erotetaan 2/3 typestä pois ja siitä ammoniumsulfaattia, jonka Ductor markkinoi (asiakas voi ostaa siitä osan)
Ductor-prosessi syö max. 3 % energiapotentiaalista
Ductor stabilisoi prosessin eikä Ductor-käsitelty syöte aiheuta inhibiitiota (tämän vahvistaa Fraunhofer)
Ductor korvaa asiakkaalle mahdolliset lisätyöt hintaan 200€/pv.

Sopimuksen purkuperusteet
▪ Viranomaiset eivät myönnä rakennuslupaa
▪ Asiakas ei saa hankittua riittävästi syötettä
▪ Mädätejätteen levitysala kasvaa eikä lisäpeltoa löydetä
▪ Tekniikkaa ei saada toimimaan
▪ Hankkeiden rahoitusta ei saada järjestymään
▪ Jomman kumman osapuolen taloudellinen tilanne heikkenee olennaisesti
▪ Sopimuksen purkutilanteessa osapuolet kantavat omat kulunsa (ei sakkopykälää tai korvausoikeutta) ja Ductor
ensisijaisesti vie laitteet pois tai toissijaisesti maksaa purusta korvauksen.
Muita sopimukseen liittyviä asioita:
▪
▪
▪

Sopimukset tehty 10 vuodeksi 12 kk:n irtisanomisajalla ja hintatarkastelu 2 vuoden päästä (aikaisintaan)
Asiakkailla on optio lunastaa koko prosessi omaksi, jolloin hinta on neuvottelukysymys
Tavoiteltuna takarajana on ollut saada loppuvuonna 2015 solmittujen asiakkuuksien laitokset toimimaan
keväällä 2017, mutta automaattista purkuklausuulia aikataulun viivästymisestä ei ole.
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Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt
Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiö ei ole viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tämän Sijoitusmuistion päivämäärää ollut
kantajana tai vastaajana sellaisissa oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä tai hallinnollisissa menettelyissä, joilla yksin tai
yhdessä arvioituna voisi olla merkittävä haitallinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai liiketoiminnan
tulokseen eikä sellaisia Yhtiön johdon tiedon mukaan ole myöskään uhkaamassa.

Ympäristökysymykset
Biokaasun tuotannossa ei synny kasvihuonekaasupäästöjä samalla tavalla kuin lannan käsittelyssä, joten tuotannon
ympäristöpäästöt muodostuvat huomattavasti pienemmiksi kuin lannan nykykäytännössä (pelloille levittäminen). Ductorin
teknologia lisää energiapäästöjä rikkihapon valmistuksen osalta, mutta koska Yhtiö käyttää jäterikkihappoa, jäävät kyseiset
päästöt erittäin pieniksi.
Ductorin ympäristövaikutukset muodostuvat positiivisiksi päästöjen vähenemisestä sekä ravinteiden paremman kierron
aikaansaamisesta. Ductor-prosessi ei aiheuta päästöjä eikä ongelmajätteitä, vaan kaikki lannoitteet energia ja vesi pystytään
kierrättämään Ductor-prosessilla nykyistä tehokkaammin.

Keskeisiä taloudellisia tietoja
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä
tilikausilta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Tässä esitettäviä tietoja on luettava yhdessä kohdan
”Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema” sekä tähän Sijoitusmuistion liitteenä olevien Yhtiön tilinpäätösten kanssa.
TULOSLASKELMA
(€)

1.1.-31.12
2016

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja –kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
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1.1.-31.12.
2015

(tilintarkastettu)

FAS
(tilintarkastettu)

0,00
539 123,36

0,00
497 286,89

-602 058,55

-348 788,23

-73 739,04
-15 995,63
-691 793,22

-59 855,73
403,95
-408 240,01

-70 156,03
70 156,03
-907 254,10
-1 130 079,99

-57 076,60
-57 076,60
-485 009,81
-453 039,53

9 100,71
567,88

0,00
222,56

-143 191,34
-1 263 602,74
-1 263 602,74
-1 263 602,74

-41 023,44
-493 840,41
-493 840,41
-493 840,41
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TASE
(€)
31.12.2016

31.12.2015
FAS

(tilintarkastettu)
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Siiirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot (oy)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pääomalainat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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3 773 434,83
173 516,60
3 245,43
0,00
3 950 196,86

3 158 772,84
194 415,90
7 108,35
4 032,33
3 364 329,42

260 291,72
286 848,86
547 140,58

0,00
103 951,44
103 951,44

25 890,87
25 890,87
4 523 228,31

25 000,00
25 000,00
3 493 280,86

1 091 169,38
1 091 169,38

72 000,00
72 000,00

9 662,27
52 704,53
0,00
62 366,80
177 484,81
1 331 020,99
5 854 249,30

6 078,87
89 583,54
6 423,46
102 085,87
210 113,88
384 199,75
3 877 480,61

2 500,00

2 500,00

5 557 420,00
5 557 420,00
-2 546 890,12
-1 263 602,74
1 749 427,14

2 949 420,00
2 949 420,00
-2 053 049,71
-493 840,41
405 029,88

1 814 967,00
1 770 000,00
3 584 967,00

1 362 115,00
1 770 000,00
3 132 115,00

279 581,57
33 519,50
206 754,09
519 855,16
4 104 822,16
5 854 249,30

132 280,77
45 870,88
162 184,08
340 335,73
3 472 450,73
3 877 480,61
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KONSERNITULOSLASKELMA JA TASE (TILINTARKASTAMATTOMAT)
Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastamattomia konsernitilinpäätöstietoja konserniyhtiöille (Ductor Oy
ja Ductor GmbH) 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta.
KONSERNITULOSLASKELMA (TIIVISTELMÄ)
(€)

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

Liikevaihto
Liiketoiminnan muut tuotot
Henkilöstökulut yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
Suunnitelman mukaiset poistot

0,00
539 123,36
-691 793,22
-1 060 389,96
-70 156,03

0,00
497 286,89
-408 240,01
-485 009,81
-57 076,60

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja –kulut

-1 283 215,85

-545 007,12

-142 623,46

-41 329,46

-1 425 839,31
-1 425 839,31
-1 425 839,31

-586 336,58
-586 336,58
-586 336,58

Korkokulut ja muut rahoituskulut
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
KONSERNITASE (TIIVISTELMÄ)
(€)

31.12.2016

31.12.2015

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Lyhytaikaiset saamiset ja varasto
Rahat ja pankkisaamiset

3 950 196,86
547 140,58
919 993,16
190 806,37

3 364 329,42
103 951,44
101 878,41
239 657,80

VASTAAVAA YHTEENSÄ

5 608 136,97

3 809 817,07

1 494 916,96

312 756,27

1 814 967,00
1 770 000,00
3 584 967,00

1 362 115,00
1 770 000,00
3 132 115,00

281 979,42
246 273,56
528 252,98
4 113 219,98
5 608 136,97

152 890,85
212 054,96
364 945,81
3 497 060,81
3 809 817,07

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Pääomalainat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat
Muut velat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
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Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema
Seuraava Yhtiön tulosta ja taloudellista asemaa koskeva katsaus tulee lukea yhdessä muualla tässä Sijoitusmuistiossa
esitettävien tilintarkastettujen tilinpäätöstietojen kanssa. Katsaus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy riskejä
ja epävarmuustekijöitä. Sijoitusmuistion kohdissa ”Tulevaisuutta koskevat lausumat” ja ”Riskitekijät” kuvataan sellaisia
huomionarvoisia tekijöitä, joista johtuen todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä kuvatuista tai tulevaisuutta
koskeviin lausumiin perustuvista tuloksista.

Keskeiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Yhtiön tilintarkastetut tilinpäätökset 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta on laadittu Suomessa voimassa olevien
kirjanpitolain (1336/1997, muutoksineen), kirjanpitoasetuksen (1339/1997, muutoksineen), pien- ja mikroyrityksen
tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun Valtioneuvoston asetuksen (1753/2015, muutoksineen) ja työ- ja
elinkeinoministeriön yhteydessä toimivan kirjanpitolautakunnan yleisohjeiden ja lausuntojen mukaisesti (”FAS”). Yhtiö on
kirjanpitolain 1:4a §:n tarkoittama pienyritys ja sen tytäryhtiöt mukaan lukien kirjanpitolain 1:6a§:n tarkoittama pienkonserni.
Yhtiöllä ei ole ollut velvollisuutta laatia konsernitilinpäätöstä eikä toimintakertomusta 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä
tilikausilta.
Yhtiön noudattamia tilinpäätöksen laatimisperiaatteita on kuvattu tarkemmin Sijoitusmuistioon liitettyjen tilikausien 2015 ja
2016 tilinpäätösten liitetiedoissa.

Selvitys viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen jälkeisestä merkittävistä muutoksista Yhtiön
taloudellisessa tai liiketoiminnallisessa asemassa
Osakkeenomistajien yksimielisesti 25.1.2017 tekemän osakeantipäätöksen perusteella merkittiin yhteensä 866.061 uutta Csarjan osaketta merkintähinnalla 1,20 euroa osakkeelta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.11.2017. Osakkeiden
merkinnästä kertyneet varat 1.039.273,20 euroa on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakkeenomistajien yksimielisesti 14.3.2017 tekemän osakeantipäätöksen perusteella suomalainen teollista taustaa omaava
sukuyhtiö Holdix Oy merkitsi yhteensä 833.333 uutta A-sarjan osaketta merkintähinnalla 1,20 euroa osakkeelta. Osakkeet on
rekisteröity kaupparekisteriin 14.11.2017. Osakkeiden merkinnästä kertyneet varat 999.999,60 euroa on kirjattu sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.

Viimeaikainen kehitys ja tulevaisuuden näkymät
Yhtiön fokus viime aikoina on ollut kasvattaa konkreettisten asiakaskontaktien ja –neuvottelujen määrää Saksassa, muualla
Euroopassa, Aasiassa ja Yhdysvalloissa. Tässä on onnistuttu erittäin hyvin, ja myyntipipeline on tällä hetkellä vahva ympäri
maailmaa. Useiden yhtäaikaisten neuvottelujen käyminen on tärkeää, ottaen huomioon toimialalle tyypilliset pitkät
myyntisyklit ja lupaprosessien kesto varsinkin Saksassa. Hyvä esimerkki pitkästä myyntisyklistä on thaimaalaisen asiakkaan
kanssa käytävät neuvottelut: prosessi käynnistyi yli vuosi sitten, kaupungin virkamiehet (yht. 48 henkilöä) tutustuivat Tuorlan
koelaitokseen maaliskuussa 2017, ja Yhtiö on sen jälkeen päässyt vaikuttamaan kaupungin suunnitteleman hankintaprosessin
määrittelyyn. Projektissa haetaan toimittajaa kaupungin biojätteen (1400 t päivässä) käsittelyyn ja tämän Ductorin osalta noin
40m€:n arvoisen hankkeen kilpailutuksen uskotaan käynnistyvän Q4/2017 tai Q1/2018.
Alla olevasta kuvasta käy ilmi parhaillaan neuvoteltavien asiakastoimitusten kokonaisarvo, joka tällä hetkellä on yhteensä yli
300m€.
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Kuva 10: Neuvoteltavien asiakastoimitusten kokonaisarvo 20.11.2017.

Yhtiön johto on identifioinut seitsemän asiakastapausta, yhteisarvoltaan noin 70m€, joiden osalta voidaan parhaassa
tapauksessa saavuttaa konkretiaa (esimerkiksi asiakassopimus, aiesopimus tai kilpailutuksen käynnistäminen) vielä
loppuvuoden aikana. Yllä mainitun Thaimaan projektin lisäksi tällaisia asiakkuuksia on Italiassa, Yhdysvalloissa, Indonesiassa
ja Bangladeshissa.
Liiketoimintasuunnitelma 2018-2021
Erittäin suuresta määrästä konkreettisia asiakaskeskusteluja huolimatta Ductor on pyrkinyt rakentamaan
liiketoimintasuunnitelman kohtuullisen maltilliseksi varsinkin liiketoiminnan käynnistymisen suhteen, ottaen huomioon
toimialan hitaan luonteen.
Saksan markkinalla Yhtiö olettaa nykyisten neljän sopimusasiakkaan toimitusten lisäksi vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon
aikana saatavan kaksi uutta Add-On –sopimusta. Tavoitteena on asteittain kiihdyttää myyntiä vuoden 2018 toisen puoliskon
aikana, jolloin Ductor arvelee saavansa yhteensä kymmenen uutta asiakasta. Myös toimitusaikojen osalta on Yhtiö pyrkinyt
olemaan konservatiivinen ja arvioi vuoden 2018 aikana saataville uusille asiakkaille 15 kuukauden kokonaistoimitusaikaa
(sisältäen lupaprosessin).
Kokonaisten biokaasulaitosten osalta oletus on, että vuoden 2018 aikana käynnistyy vain yksi projekti, arvoltaan 11m€.
Projektin kestoajaksi Yhtiö on arvioinut 18 kuukautta.
Yhtiö uskoo suuren ja jatkuvasti kasvavan myyntiputken johtavan merkittävään myynnin kasvuun vuodesta 2019 eteenpäin.
Add-On –toimitusten osalta Ductor arvioi vuoteen 2021 mennessä saavansa yhteensä 117 asiakassopimusta, mikä vastaa n.
6% osuutta ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioimasta 2000 laitoksen kokonaispotentiaalista pelkästään Saksassa. Yhtiö arvioi
kokonaisten biokaasulaitosten osuuden liikevaihdosta kasvavan yli puoleen liikevaihdosta jo vuoden 2019 aikana.
Yhtiön bruttokate paranee vaiheittain, kun vuosittaisten biologiamaksujen kanta kasvaa.
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Kaavio 1: Ductor Oy:n liikevaihtoennuste 2017-2021, tuhatta euroa.
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Kokonaiset biokaasulaitokset

Kaavio 2: Liikevaihdon muodostuminen, ennuste vuosille 2017-2021, tuhatta euroa.

LIIKEVAIHTO, BRUTTOKATE, KÄYTTÖKATE
- ENNUSTEET
Liikevaihto
Add-On:it
Kokonaiset biokaasulaitokset
Bruttokate
KÄYTTÖKATE

2017

2018

2019

2020

2021

0
0
0
0

11 359
7 625
3 591
1 173

64 406
22 334
41 784
6 815

163 278
56 897
106 078
22 257

247 842
68 727
178 812
43 782

-1 309

-661

4 313

17 481

37 067

Taulukko 4: Ennusteita vuosille 2017-2021, tuhatta euroa.

Yhtiön kuukausittaiset kiinteät kulut
Lainan Merkintäajan alkaessa Yhtiön kiinteät kuukausittaiset kulut (”burn rate”) ovat noin 125.000 euron tasolla.
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Rahoituksen lähteet
Tiedot Yhtiön rahoituksen lähteistä
Ductor Oy:n rahoituksen lähteenä ovat oman pääoman ehtoinen rahoitus (osakeannit) ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
(pankkilainat ja muut vieraan pääoman ehtoiset instrumentit). Lisäksi tavoitteena on positiivinen liiketoiminnan operatiivinen
rahavirta.

Oman pääoman ehtoinen rahoitus
Yhtiön osakepääoma on 2.500 euroa. Osakepääoman lisäksi Yhtiön muuta omaa pääomaa on sijoitetun vapaan oman
pääoman rahasto, 7.596.692,80 € (per 20.11.2017).
Yhtiön osakeantihistoria vuosilta 2011-2017 on:
▪ Helmikuu 2009: perustamispääoma 2.500 euroa (merkintähinta alunperin 1,0 € per osake, eli splitin jälkeen 0,01€)
▪ Maaliskuu 2010: Ari Ketolan vastikkeeton sijoitus, 200.000€
▪ Kesäkuu 2012: Osakeanti 750.000€ merkintähintaan 0,60€ per osake (split merkintähinnassa huomioiden)
▪ Syyskuu 2014: Osakeanti 175.980€ merkintähintaan 0,60€ per osake (split merkintähinnassa huomioiden)
▪ Tammikuu 2015: Osakeanti 1.296.540€ merkintähintaan 0,60€ per osake (split merkintähinnassa huomioiden)
▪ Joulukuu 2015: Osakeanti 635.900€ merkintähintaan 1,0€ per osake
▪ Tammikuu 2016: Osakeanti 2.499.000€ merkintähintaan 1,0€ per osake
▪ Tammikuu 2017: Osakeanti 1.039.273,20€ merkintähintaa 1,2€ per osake
▪ Maaliskuu 2017: Osakeanti 999.999,60€ merkintähintaa 1,2€ per osake.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
Ari Ketola ja Lifeline Ventures Fund I Ky ovat v. 2012-2014 myöntäneet Yhtiölle pääomalainoja yhteensä 1.770.000 euron
arvosta. Pääomalainoille on 31.12.2016 mennessä kertynyt maksamatonta kuluksi kirjaamatonta korkoa 1.138.060.27 euroa.
Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot (OYL 12 luku) ovat seuraavat:
1. Laina-aika on 6 vuotta
2. Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla
etuoikeudella.
3. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja
kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
tai sitä uudemman tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
4. Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta.
5. Laina maksetaan takaisin nostoerittäin, 6 vuoden kuluessa, jos ehdot täyttyvät.
6. Lainan korko on 15 %.
7. Pääomalainojen velkojien suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen maksuksi,
muuntaa sijoitetuksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion kattamiseen.
8. Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin. Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä
eränä.
Yhtiöllä on kahteen tuotekehitysprojektiin liittyviä Tekes-lainoja yhteensä 1.876.883 euroa. Lainojen korko on kolme
prosenttiyksikköä alempi kuin kulloinkin voimassa oleva peruskorko. Korko on kuitenkin aina vähintään 1,0%. Lainat ovat
lyhennysvapaita vuoteen 2019 saakka.
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Hallitus, johto ja tilintarkastajat
Yleistä Yhtiön hallinnosta
Yhtiön toiminimi on Ductor Oy. Yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 20.3.2009 ja sen y-tunnus on 2251686-8.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiö on yksityinen osakeyhtiö, ja siihen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön rekisteröity
postiosoite ja käyntiosoite on Viikinkaari 4, 00790 Helsinki.
Yhtiö noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia. Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaan jaettu yhtiökokouksen,
hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat käyttävät heille kuuluvia oikeuksia pääasiallisesti yhtiökokouksessa,
jonka kutsuu tavallisesti koolle Yhtiön hallitus. C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta, eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. Yhtiökokous on lisäksi pidettävä, jos yhtiökokouksen pitämistä vaatii kirjallisesti Yhtiön
tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista Yhtiön
liikkeeseenlaskemista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön hallussa.

Hallitus
Tämän Sijoitusmuistion päivämäärällä Yhtiön hallitukseen kuuluvat seuraavat 3 jäsentä:
Nimi
Ari Ketola
Veikko Latvala
Timo Ahopelto

Tehtävä
Hallituksen puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen

Syntymävuosi
1966
1940
1975

Ari Ketola on toiminut Yhtiön hallituksen jäsenenä v. 2009 ja puheenjohtajana v. 2012 alkaen, Veikko Latvala hallituksen
jäsenenä v. 2009 alkaen (puheenjohtajana 2009-2012) ja Timo Ahopelto hallituksen jäsenenä alkaen 2012.
Hallituksen jäsenistä Ari Ketola on Yhtiön palveluksessa ja sen merkittävimpiä osakkeenomistajia.

Yhtiön toimitusjohtaja
Toimitusjohtajan tehtävänä on Yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja kehittäminen osakeyhtiölain sekä Yhtiön hallituksen
antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon
ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana.
Toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla.
Toimitusjohtajan vastuulla ovat myös taloussuunnittelu sekä merkittävien operatiivisten päätösten toteuttamisen valvonta.
Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja raportoi tehtävistään hallitukselle.
Ari Ketola on Yhtiön perustaja ja toiminut sen toimitusjohtajana perustamisesta vuonna 2009 alkaen. Hän on aikaisemmin
työskennellyt mm. ESP Clothing Finland –yhtiönsä kautta vaateyhtiö Espritin agenttina ja liiketoiminnan kasvattajana. Hän on
koulutukseltaan merkonomi.

Tilintarkastajat
Yhtiön tilintarkastajana 31.12.2015 ja 31.12.2016 päättyneillä tilikausilla on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
(osoite: Alvar Aallon katu 5 C, 00100 Helsinki), päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuomas Rahkamaa. Yhtiön 20.6.2017
pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Tuomas Rahkamaa 10.10.2017 saakka ja KHT Katariina
Kaskimies 10.10.2017 lähtien.

Hallituksen ja johdon eturistiriidat, perhesuhteet ja tutkinnat
Osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään yhtiön hallinnon eturistiriidoista. Osakeyhtiölain 6 luvun 4 ja 19 §:n mukaan hallituksen
jäsen tai toimitusjohtaja ei saa osallistua hänen ja yhtiön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hän ei myöskään saa
ottaa osaa yhtiön ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, mikäli hänellä on siitä odotettavana
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olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa. Mitä edellä on sanottu sopimuksesta, sovelletaan
vastaavasti muuhun oikeustoimeen oikeudenkäyntiin tai muuhun puhevallan käyttämiseen.
Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja niiden tehtävien, joita heillä on Yhtiössä, ja heidän yksityisten
etujensa ja/tai heidän muiden tehtäviensä välillä. Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat merkittäviä osakkeenomistajia
Yhtiössä, katso jäljempänä kohta ” – Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet”.
Yksikään hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai valvontaelimen jäsen ei muutoin ole viiden (5) viime vuoden aikana:
•
saanut tuomioita liittyen petosrikoksiin tai -rikkomuksiin,
•
toiminut johtavassa asemassa, kuten hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenenä tai kuulunut johtoon sellaisessa
yhtiössä, joka on haettu konkurssiin, selvitystilaan tai saneeraukseen, tai
•
ollut oikeus- tai valvontaviranomaisen (mukaan lukien ammattialajärjestöt) syytteen tai seuraamuksen kohteena tai
saanut tuomioistuimelta tuomiota kelpaamattomuudesta toimimaan minkään yhtiön hallinto-, johto- tai
valvontaelimissä tai hoitamaan minkään yhtiön liiketoimintaa.

Johdon osakeomistus ja optio-oikeudet
Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 20.11.2017 yhteensä 10.193.116 Yhtiön osaketta, joka vastaa 59,0%
prosenttia Yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 20.11.2017 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista. Yhtiön hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 20.11.2017 yhteensä 10.193.116 Yhtiön A- ja B-sarjan osaketta, joka vastaa 76,5% Yhtiön
kaikista liikkeeseen lasketuista, 20.11.2017 kaupparekisteriin merkityistä äänivaltaisista osakkeista.
20.11.2017:
Hallitus ja toimitusjohtaja
Ari Ketola, hallituksen puheenjohtaja ja
Yhtiön toimitusjohtaja
Veikko Latvala, hallituksen jäsen
Timo Ahopelto, hallituksen jäsen3
Johto yhteensä

Osakkeet
6.178.116
4.015.000
0
10.193.116

Yhtiön johdolle ja avainhenkilöille on syksyllä 2017 päätetty suunnata optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus
yhteensä enintään 2.425.00 Yhtiön uuden C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.

Johdon palkat ja luontoisetuudet
Yhtiön palkkakulut ylsivät tilikautena 1.1.2016- 31.12.2016 yhteensä 691 793,22 euroon. Tästä summasta:
•
•

Toimitusjohtajan osuus: 119 408,59 euroa
Hallituksen jäsenten palkkio: 0 euroa

Toimitusjohtajan palkkio on tällä hetkellä 10.000 euroa kuukaudessa. Tavoitteena on jatkossa maksaa markkinaperusteista
korvausta, kun Yhtiön tilanne sen sallii, jolloin palkkaa voidaan myös arvioida uudelleen.
Tilitarkastajien palkkiot
Yhtiön tilintarkastajille maksetaan palkkioita sopimukseen perustuen laskun mukaan.

3 Timo Ahopellon Lifeline Ventures Fund I Ky-rahasto omistaa Ductoria 13,7 % osuudella.
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Omistusrakenne
Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli tämän Sijoitusmuistion päivämääränä 2.500 euroa. Yhtiön osakkeita on rekisteröity
yhteensä 17.288.494 kappaletta. Yhtiöllä on A-sarjan, B-sarjan ja C-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan ja B-sarjan osake
tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset
yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen pöytäkirjoista.
Yhtiöllä oli 20.11.2017 yhteensä 271 osakkeenomistajaa.
Seuraavassa taulukossa esitetään Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuudet 20.11.2017.

Osakas

A-sarjan
osakkeet

B-sarjan
osakkeet

C-sarjan
osakkeet

Osakkeet
yhteensä

%

Ari Ketola
Veikko Latvala
Lifeline Ventures Fund I Ky

1 375 400
35 000
2 043 300

4 775 000
3 975 000

27 716
5 000
330 000

6 178 116
4 015 000
2 373 300

35,7%
23,2%
13,7%

100 000
14 467
162 600
109 160
100 000
92 000

933 333
264 467
162 600
109 160
100 000
92 000

5,4%
1,5%
0,9%
0,6%
0,6%
0,5%

73 600
71 000
2 915 419

73 600
71 000
2 915 419

0,4%
0,4%
16,9%

4 000 961

17 288 494

100,00 %

Holdix Oy
Viafor AB
Vesa Liljeqvist
Tovacom Oy
Erkki Pasanen
Tom Tukiainen

833 333
250 500

Jari Lilleberg
Terakik Oy
Muut
Yhteensä

4 537 533

8 750 000

Ductor Oy:llä on neljä tytäryhtiötä, jotka kaikki ovat Yhtiön 100 % omistamia:
•
•
•

•

Ductor GmbH (Saksa), perustettu 2015
Ductor Inc (Yhdysvallat), perustettu 2016
Ductor PTE Ltd (Singapore), perustettu 2017
Ductor Biogas Italia S.p.A. (Italia), perustettu 2017.

Osakepääoma ja osakkeet
Osakepääoma ja osakkeet
Yhtiössä on kolme osakesarjaa: A-sarja, B-sarja ja C-sarja. Jokainen A-sarjan ja B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen
yhtiökokouksessa. C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta, eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta
yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten
pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen pöytäkirjoista. Kaikki osakkeet luetaan omaan pääomaan. Yhtiön osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.

Yhtiön omat osakkeet
Sijoitusmuistion päivämäärällä Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.
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Optio-ohjelmat
Yhtiössä on voimassa oleva optio-ohjelma Kansalaisrahoitus Oy:lle ja sen sidonnaisasiamiehille keväällä 2016 järjestettyyn
osakeantiin liittyen. Optio-ohjelman perusteella on merkittävissä 499.800 äänivallatonta C-sarjan osaketta 0,001 euron
osakekohtaisella merkintähinnalla.
Yhtiön johdolle ja avainhenkilöille on syksyllä 2017 päätetty suunnata optio- ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus
yhteensä enintään 2.425.000 Yhtiön uuden C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla.
Lainan liikkeeseenlaskuun liittyen Kansalaisrahoitus Oy:lle sekä sen asiamiehille tullaan luomaan uusi optio-ohjelma, jonka
perusteella heillä on oikeus yhteensä enintään 500.000 Yhtiön uuden äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001
euron osakekohtaisella merkintähinnalla heille myöhemmin annettavien optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.

Päätös Lainan liikkeeseenlaskusta
Yhtiön A- ja B-sarjojen osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 7.11.2017 enintään 4.999.000 euron suuruisen Lainan
liikkeeseenlaskusta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi. Lainan ehdot löytyvät Sijoitusmuistion kohdasta
”Vaihtovelkakirjalainan ehdot.”

Osakkeenomistajien oikeudet
Yleistä
Seuraavassa on esitetty yhteenveto Yhtiön osakkeiden tuottamista oikeuksista, jotka perustuvat osakeyhtiölakiin ja Yhtiön
yhtiöjärjestykseen.

Osakkeenomistajien oikeudet
Yhtiössä voi olla A-sarjan, B-sarjan ja C-sarjan osakkeita. Sijoitusmuistion päivämääränä Yhtiössä on A-sarjan, B-sarjan ja Csarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan ja B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. C-sarjan osakkeilla ei ole
äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on
kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokousten pöytäkirjoista.
C-sarjan osakkeilla on etuoikeus Yhtiön varojenjakoon yhtiöjärjestyksen 3 pykälän mukaan. Alla oleva taulukko havainnollistaa
pykälän merkitystä EXIT-tilanteissa, joissa Yhtiön valuaatio on 5M€, 10M€, 40M€ tai 100M€. Taulukon laskelmat on tehty
olettaen, että Laina merkitään kokonaisuudessaan, konvertoidaan osakkeiksi merkintähintaan 1,50 euroa osakkeelta
31.3.2019 ja että Yhtiö ei enää tarvitsisi lisää oman pääoman ehtoista rahoitusta.
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Esimerkkilaskelma allokaatiosta:
• EXIT-ajankohta:
• Yhtiön valuaatio4:
Erä
Pääomalaina Apertus Oy / Ari Ketola
SVOP-sijoitus Ari Ketola
SVOP-sijoitus Veikko Latvala
Lifeline Ventures Fund I Ky, pääomalaina
Lifeline Ventures Fund I Ky, A-kierroksen sijoitus
Lifeline Ventures Fund I Ky, B-kierroksen sijoitus
Apertus Oy, B-kierroksen sijoitus
Ari Ketola, B-kierroksen sijoitus
Veikko Latvala, B-kierroksen sijoitus
Vulpecula Oy, B-kierroksen sijoitus
Holdix Oy (2017)
C1-kierroksen sijoittajat (2016)
C2-kierroksen sijoittajat (2017)
VVKL 2017
Kansalaisrahoituksen optioiden C1/C2 haltijat
Avainhenkilöiden optio-ohjelma
Kansalaisrahoituksen optioiden C3 haltijat

31.12.2019
5.000.000 € tai 10.000.000 € tai 40.000.000 € tai 100.000.000 €
Valuaatio
0,21 €
0,41092
1,64369
4,109233
5 000 000,00 € €/osake 10 000 000,00 € €/osake 40 000 000,00 € €/osake 100 000 000,00 € €/osake
611 262,34 €
1 221 861,94 €
1 755 000,00 €
1 755 000,00 €
34 829,76 €
69 621,76 €
100 000,00 €
100 000,00 €
34 829,76 €
69 621,76 €
100 000,00 €
100 000,00 €
5 224,46 €
10 443,26 €
15 000,00 €
15 000,00 €
322 516,64 €
0,21 €
644 683,60 €
0,42 €
2 473 778,08 €
1,60 €
6 278 845,45 €
4,07 €
104 489,29 €
0,21 €
208 865,29 €
0,42 €
801 457,29 €
1,60 €
2 034 227,13 €
4,07 €
53 080,56 €
0,21 €
106 103,57 €
0,42 €
407 140,31 €
1,60 €
1 033 387,38 €
4,07 €
234 348,58 €
0,21 €
468 443,07 €
0,42 €
1 797 508,42 €
1,60 €
4 562 364,60 €
4,07 €
7 314,25 €
0,21 €
14 620,57 €
0,42 €
56 102,01 €
1,60 €
142 395,90 €
4,07 €
52 349,13 €
0,21 €
104 641,51 €
0,42 €
401 530,10 €
1,60 €
1 019 147,79 €
4,07 €
348 297,49 €
0,42 €
696 217,35 €
0,84 €
1 335 761,62 €
1,60 €
3 390 377,19 €
4,07 €
1 091 878,24 €
0,35 €
2 182 572,65 €
0,70 €
5 024 976,94 €
1,60 €
12 754 197,24 €
4,07 €
361 976,39 €
0,42 €
723 560,33 €
0,84 €
1 388 221,81 €
1,60 €
3 523 529,56 €
4,07 €
1 741 139,86 €
0,47 €
3 480 391,94 €
0,94 €
5 922 719,71 €
1,60 €
15 032 812,34 €
4,07 €
148,72 €
0,00 €
297,27 €
0,00 €
684 412,47 €
1,60 €
1 737 148,60 €
4,07 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3 887 067,87 €
1,60 €
9 866 001,56 €
4,07 €
1 741,49 €
0,00 €
3 481,09 €
0,01 €
801 457,29 €
1,60 €
2 034 227,13 €
4,07 €
5 005 426,98 €
10 005 426,98 €
26 952 133,93 €
65 378 661,86 €

Pääomalaina Apertus Oy / Ari Ketola, korko
Lifeline Ventures Fund I Ky, korko

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Ari Ketola, alkuperäiset B-sarjan osakkeet
Veikko Latvala, alkuperäiset B-sarjan osakkeet

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Kaikki yhteensä*

5 005 426,98 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
10 005 426,98 €

1 925 843,84 €
11 946,58 €
1 937 790,41 €
0,00 €
0,00 €

7 653 917,15 €
6 371 585,48 €
14 025 502,64 €
42 915 426,98 €

1 925 843,84 €
11 946,58 €
1 937 790,41 €
1,60 €
1,60 €

19 426 869,06 €
16 172 105,66 €
35 598 974,71 €

4,07 €
4,07 €

102 915 426,98 €

* Sisältäen kassaanmaksut optioiden merkinnästä

Osakeyhtiölain mukaan uusi osake tuottaa osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä alkaen, jollei osakeantipäätöksessä
määrätä myöhäisemmästä ajankohdasta. Osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet kuitenkin viimeistään vuoden
kuluttua rekisteröimisestä. Osakkeen saajalla ei ole puolestaan oikeutta käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä kuuluvia
oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty yhtiön osake- ja osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt
siitä luotettavan selvityksen. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista osakkeeseen perustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä
tai luovuttamalla osakekirja, lippu tai muu yhtiön antama erityinen todistus.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin uusiin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä
ennestään on yhtiön osakkeita yhtiön antaessa uusia osakkeita tai luovuttaessa hallussaan olevia omia osakkeitaan, ellei antia
koskevassa yhtiökokouksen päätöksessä toisin määrätä. Jos yhtiössä on erilajisia osakkeita, etuoikeus on toteutettava
antamalla kaikkien osakelajien osakkeita lajien suhteessa ja tarjoamalla kunkin osakelajin osakkeita osakkeenomistajille
samassa suhteessa kuin heillä ennestään on senlajisia osakkeita.
Osakeyhtiölain mukaan päätös, jolla poiketaan osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta, sekä päätös myöntää optiooikeuksia ja muita yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia on pätevä vain, mikäli osakkeenomistajat, joilla on
vähintään kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet.
Osakeannissa voidaan yhtiökokouksen päätöksellä poiketa merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy. Osakeyhtiölain mukaan päätös maksuttomasta osakeannista osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen edellyttää, että tähän on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava
taloudellinen syy.

Yhtiökokoukset
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksissa päätösvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole osallistumisoikeutta
4

Osakkeenomistajille ja pääomalainanhaltijoille allokoitava kauppahintaosuus.
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yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset yhtiökokousten
pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokousten pöytäkirjoista.

Osakkeiden tuottama äänioikeus yleensä
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa
asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksissa päätökset tehdään yleensä enemmistöpäätöksinä. Kuitenkin eräät päätökset, kuten
yhtiöjärjestyksen muutokset, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeaminen osakeannin yhteydessä ja eräissä
tapauksissa päätökset yhtiön sulautumisesta tai purkamisesta, edellyttävät vähintään kahden kolmasosan enemmistöä
annetuista äänistä sekä kokouksessa edustetuista osakkeista. Lisäksi tietyt päätökset kuten yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka
muuttavat saman osakesarjan osakkeenomistajien oikeuksia tai kasvattavat yhtiön tai osakkeenomistajien oikeutta
lunastukseen, edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien suostumusta ja tietyt päätökset edellyttävät sovellettavan
enemmistövaatimuksen lisäksi niiden osakkeenomistajien suostumuksen, joita päätös koskee. Osakeyhtiölaki asettaa myös
eräissä muissa tapauksissa erityisvaatimuksia äänten enemmistölle.
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä voi olla A-sarjan, B-sarjan ja C-sarjan osakkeita. Jokainen A-sarjan ja B-sarjan osake
tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä jäljennökset
yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokousten pöytäkirjoista.

Osingot ja muu voitonjako
Osinkoa voidaan maksaa yhtiökokouksen vahvistettua yhtiön tilintarkastetun tilinpäätöksen ja päätettyä osingonjaosta yhtiön
hallituksen osingonjakoehdotuksen perusteella. Osakeyhtiölain mukaan osingonmaksu voi perustua myös muuhun kuin
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta tilintarkastettuun tilinpäätökseen, edellyttäen, että yhtiökokous on vahvistanut tämän
tilinpäätöksen. Osingonjako edellyttää osakkeenomistajien enemmistön päätöstä yhtiön yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain
mukaan yhtiökokous voi myös valtuuttaa hallituksen päättämään osingonmaksusta. Osingon määrä ei saa ylittää
yhtiökokouksen päättämää määrää.
Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön oma pääoma jakautuu sidottuun ja vapaaseen omaan pääomaan. Sidottu oma pääoma
koostuu osakepääomasta, kirjanpitolain mukaisesta arvonkorotusrahastosta, käyvän arvon rahastosta ja
uudelleenarvostusrahastosta sekä aikaisemman osakeyhtiölain (734/1978, muutoksineen) mukaan perustetusta
vararahastosta ja ylikurssirahastosta. Muut oman pääoman rahastot kuuluvat vapaaseen omaan pääomaan. Osinko voi olla
enintään osingonjaon perusteena olevan tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen suuruinen ottaen huomioon
tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet epäedulliset muutokset. Varoja ei saa jakaa,
jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.
Jakokelpoiset varat sisältävät tilikauden voiton, edellisten tilikausien kertyneet voittovarat ja yhtiön muun vapaan oman
pääoman erät, joista on vähennetty taseen osoittama tappio sekä yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat.
Jakokelpoisia varoja on soveltuvin osin korjattava taseeseen aktivoitujen perustamis-, tutkimus- ja tiettyjen kehityskulujen
määrällä sen mukaisesti, mitä osakeyhtiölain voimaanpanosta annetussa laissa (625/2006) määrätään.
Osingon määrä ei saa ylittää hallituksen osingonjakoehdotuksessa mainitsemaa määrää, ellei niin ole vaadittu
yhtiökokouksessa osakkeenomistajien toimesta, jotka omistavat vähintään 10 prosenttia osakkeista, jossa tapauksessa
osingon, jos niin on vaadittu, tulee olla määrältään alhaisempi seuraavista:
i)
ii)

vähintään puolet edeltävän tilikauden voitosta, josta vähennetään yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta
jätettävät määrät, tai
enintään edellä määriteltyjen jakokelpoisten varojen määrä. Tällöin osingon määrä ei kuitenkaan saa ylittää 8
prosenttia yhtiön omasta pääomasta ja jaettavasta määrästä vähennetään tilikaudelta ennen varsinaista
yhtiökokousta mahdollisesti jaetut osingot.

Osingot ja muut jako-osuudet maksetaan Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille. Kaikki Yhtiön osakkeet
tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiön osinkoihin ja muihin jaettaviin varoihin (mukaan lukien Yhtiön varojen jako
purkautumistilanteessa). Jos yhtiö puretaan osakeyhtiölain mukaisen selvitysmenettelyn kautta, mahdollinen ylijäämä
suoritetaan osakkeenomistajille tarpeellisen omaisuusmäärän rahaksimuuttamisen ja velkojen maksamisen jälkeen.
Osakkeet oikeuttavat osinkoon kaupparekisteriin rekisteröimisestä alkaen, jollei osakeantipäätöksessä määrätä
myöhäisemmästä ajankohdasta. Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua
rekisteröimisestä. Lainan ehtojen mukaan sen perusteella merkityt uudet C-osakkeet oikeuttavat osinkoon ensimmäisen
kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on tapahtunut. Osakkeen saajalla ei ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle yhtiössä
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kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty yhtiön osakasluetteloon tai hän on ilmoittanut saantonsa yhtiölle ja esittänyt
siitä luotettavan selvityksen. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista osakkeeseen perustuvaa oikeutta, jota käytetään esittämällä
tai luovuttamalla osakekirja, lippu tai muu yhtiön antama erityinen todistus. Oikeus osinkoihin vanhenee kolmessa vuodessa
osingonmaksun eräpäivästä.

Lunastusvelvollisuus ja -oikeus
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistaja, jonka omistusosuus ylittää 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, on oikeutettu lunastamaan yhtiön loput osakkeet niiden käypään hintaan. Lisäksi
osakkeenomistaja, jonka osakkeet voidaan edellä mainitulla tavalla lunastaa osakeyhtiölain nojalla, on oikeutettu vaatimaan
lunastamiseen oikeutetulta osakkeenomistajalta osakkeidensa lunastamista. Edellä mainittujen osake- ja äänimäärien
laskemista koskien on annettu yksityiskohtaisia säännöksiä.

Yhtiöjärjestyksen mukaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet
Yhtiöjärjestyksen mukaiset lunastus- ja suostumuslausekkeet käyvät ilmi liitteenä 1 olevasta Yhtiön yhtiöjärjestyksestä.

Omistuksen laimeneminen (diluutio)
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Lainan C-osakkeiksi vaihtamisen seurauksena nousta 17.288.494 osakkeesta 20.983.463
osakkeeseen, mikä vastaa noin 17,6 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta Lainan osakkeiksi vaihtamisen jälkeen olettaen,
että
i)
Laina merkitään kokonaisuudessaan ja Laina vaihdetaan 1,50 euron osakekohtaisella merkintähinnalla Cosakkeiksi laina-ajan lopussa 31.3.2019; ja
ii)
ennen Lainan vaihtamista osakkeiksi Yhtiöön ei tule uusia osakkeita.
Lainan yhteydessä Kansalaisrahoitus Oy:lle sekä sen sidonnaisasiamiehille luodaan optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on
oikeus yhteensä enintään 500.000 Yhtiön uuden äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001 euron osakekohtaisella
merkintähinnalla. Kansalaisrahoitus Oy:llä ja sen sidonnaisasiamiehillä on myös toinen voimassa oleva optio-ohjelma keväällä
2016 järjestettyyn osakeantiin liittyen. Optio-ohjelman perusteella on merkittävissä 499.800 äänivallatonta C-sarjan osaketta
0,001 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli Kansalaisrahoitus Oy ja sen sidonnaisasiamiehet merkitsevät C-sarjan
osakkeita edellä mainittujen optio-ohjelmien perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien omistusosuutta
Yhtiöstä.
Yhtiön johdolle ja avainhekilöille on syksyllä 2017 päätetty suunnata optio-ohjelma, jonka perusteella heillä on oikeus
yhteensä enintään 2.425.000 Yhtiön uuden C-osakkeen merkintään 1,20 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Mikäli
avainhenkilöt merkitsevät C-osakkeita optio-ohjelman perusteella, laimentaa tämä muiden Yhtiön osakkeenomistajien
omistusosuutta Yhtiöstä.
Lainan perusteella merkittävissä olevat C-osakkeet vastaavat noin 15,1 prosenttia Yhtiön koko osakekannasta Lainan
merkinnän jälkeen olettaen, että
i)
Laina merkitään kokonaisuudessaan ja Laina vaihdetaan 1,50 euron osakekohtaisella merkintähinnalla Cosakkeiksi laina-ajan lopussa 31.3.2019;
ii)
Kansalaisrahoitus Oy ja sen sidonnaisasiamiehet sekä Yhtiön avainhenkilöt käyttävät edellä mainitut optiooikeudet osakkeiden merkintään täysimääräisesti; ja
iii)
ennen Lainan vaihtamista osakkeiksi Yhtiöön ei tule uusia osakkeita.
Lainan ehdoissa C-osakkeiden enimmäismääräksi on kirjattu 4.891.076. Tällä enimmäismäärällä on varauduttu tilanteeseen,
jossa osakekohtainen merkintähinta jäisi alhaisemmaksi kuin 1,50 euroa.
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Lainan liikkeeseenlaskun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset
Kansalaisrahoitus Oy:lle maksettava palkkio sekä muut asiantuntijapalkkiot ja kulut ovat yhteensä enintään noin 250.000
euroa, minkä lisäksi Kansalaisrahoitus Oy:llä sekä sen asiamiehillä on oikeus yhteensä enintään 500.000 Yhtiön uuden
äänivallattoman C-sarjan osakkeen merkintään 0,001 euron osakekohtaisella merkintähinnalla heille myöhemmin annettavien
optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
Lainan nettotuottojen arvioidaan olevan noin 4.750.000 euroa olettaen, että Laina merkitään täysimääräisesti.

Sijoitusmuistion liitteet
Liite 1: Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys;
Liite 2: Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta;
Liite 3: Yhtiön tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta;
Liite 4: Markkinointiliite
Liite 5: Perustietoasiakirja
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REKISTERIOTTEEN TIEDOT

Toiminimi:
Y-tunnus:
Yritys rekisteröity:
Yritysmuoto:
Kotipaikka:
Otteen sisältö:

Ductor Oy
2251686-8
20.03.2009
Osakeyhtiö
Helsinki
20.11.2017 10:51:49 rekisterissä olleet tiedot.

Yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puhelin:

Viikinkaari 4 00790 HELSINKI
Viikinkaari 4 00790 HELSINKI
0103206560

Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Ductor Oy.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Rinnakkaistoiminimi (ruotsi): Ductor Ab.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Rinnakkaistoiminimi (englanti): Ductor Ltd.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Rinnakkaistoiminimi (saksa): Ductor AG.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Rinnakkaistoiminimi (tanska): Ductor A/S.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
Rinnakkaistoiminimi (norja): Ductor A/S.
RINNAKKAISTOIMINIMI (Rekisteröity 17.04.2012)
Rinnakkaistoiminimi (amerikanenglanti): Ductor Corporation.
TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Yhtiön toimialana on bioteknologian alan tutkimus, tuotekehitys
ja alaan liittyvä konsultointi ja koulutus sekä bioteknologian
alan ratkaisujen ja tuotteiden tuotanto, markkinointi, myynti
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sekä tuonti ja vienti, pois lukien tavaramerkkiluokkaan 1
kuuluvien tuotteiden valmistus. Tämän lisäksi yhtiö omistaa ja
hallinnoi sille kuuluvia immateriaalioikeuksia. Yhtiö voi
omistaa, hallinnoida, välittää ja vuokrata kaikenlaista kiinteää
omaisuutta samoin kuin osakkeita ja osuuksia koti- ja
ulkomaisissa teollisuus- ja liikeyrityksissä.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbo typpiluomu.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan tutkimus.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbo nitrogen organic.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan tuonti.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
nitrogen natural NPK.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan markkinointi.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbo phosphorus organic.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan koulutus.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
phosphorus natural NPK.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan myynti.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbo fosforiluomu.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan tuotekehitys.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbofosfori.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan konsultointi.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
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turboluomu.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan tuotteiden tuotanto.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 22.12.2011)
turbo organic.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 22.12.2011)
Bioteknologian alan tuotteiden vienti.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 17.04.2012)
Dvctor.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 17.04.2012)
Yhtiön immateriaalioikeuksien omistus ja hallinnointi.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 19.06.2012)
Ductor Fertilizer.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 19.06.2012)
Bioteknologian alan tuotteiden tuotanto.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 19.06.2012)
Ductor Insecticides.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 19.06.2012)
Bioteknologian alan tuotteiden tuotanto.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 19.06.2012)
Ductor Herbicides.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 19.06.2012)
Bioteknologian alan tuotteiden tuotanto.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 19.06.2012)
Ductor Pesticides.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 19.06.2012)
Bioteknologian alan tuotteiden tuotanto.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 20.03.2009)
Helsinki.
TILIKAUSI (Rekisteröity 19.06.2012)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 20.03.2009)
Perustamissopimus on allekirjoitettu 07.02.2009.
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YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 05.02.2016 10:27:25)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 19.01.2016.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 16.07.2015 13:07:01)
2 500,00 EUR
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 14.11.2017 09:21:36)
17 288 494 kpl
ERILAJISET OSAKKEET (Rekisteröity 14.11.2017 09:21:36)
Osakkeet jakautuvat lajeihin, jotka eroavat toisistaan sillä
tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty.
Lajit:
A: 4 537 533 kpl
B: 8 750 000 kpl
C: 4 000 961 kpl
OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P001 (Rekisteröity 22.08.2016 15:09:20)
Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 24.03.2016.
Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään 499 800
kpl.
Annettavat erilajiset osakkeet:
C: enintään 499 800 kpl
OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P002 (Rekisteröity 14.11.2017 09:21:36)
Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 20.10.2017.
Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään
2 425 000 kpl.
Annettavat erilajiset osakkeet:
C: enintään 2 425 000 kpl
OPTIO- JA MUUT ERITYISET OIKEUDET P003 (Rekisteröity 14.11.2017 09:21:36)
Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 07.11.2017.
Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on enintään
4 891 076 kpl.
Annettavat erilajiset osakkeet:
C: enintään 4 891 076 kpl
VALTUUTUS (Rekisteröity 05.02.2016 10:27:25)
Yhtiökokous on 19.01.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 499 800
kappaletta osakkeita.
Hallitus voi antaa erilajisia osakkeita seuraavasti:
C: enintään 499 800 kpl
VALTUUTUS (Rekisteröity 05.02.2016 10:27:25)
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Yhtiökokous on 19.01.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 400
000 kappaletta osakkeita.
Hallitus voi antaa erilajisia osakkeita seuraavasti:
C: enintään 1 400 000 kpl
HALLITUS (Rekisteröity 26.09.2012)
Puheenjohtaja:
28.10.1966 Ketola Ari-Pekka Kalervo
Varsinaiset jäsenet:
15.03.1975 Ahopelto Timo Mika Juhani
06.01.1940 Latvala Veikko Armas
MUU JOHTO (Rekisteröity 20.03.2009)
Toimitusjohtaja:
28.10.1966 Ketola Ari-Pekka Kalervo
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 14.11.2017 09:21:36)
Tilintarkastaja:
Ernst & Young Oy, Y-tunnus 2204039-6, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:
13.01.1972 Kaskimies Hanna Reetta Katariina
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 20.03.2009)
Yhtiötä edustaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
ASEMAAN SIDOTTU EDUSTAMINEN (Rekisteröity 20.03.2009)
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja kukin yksin.
PROKURISTIT (Rekisteröity 16.07.2015 13:07:01)
02.05.1977 Kettunen Joonas Sakari
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 21.09.2017 03:01:52)
Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.01.2016 - 31.12.2016.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
15.03.1975 Ahopelto Timo Mika Juhani, Suomen kansalainen, Helsinki
13.01.1972 Kaskimies Hanna Reetta Katariina, Suomen kansalainen, Kirkkonummi
28.10.1966 Ketola Ari-Pekka Kalervo, Suomen kansalainen, Helsinki
02.05.1977 Kettunen Joonas Sakari, Suomen kansalainen, Helsinki
06.01.1940 Latvala Veikko Armas, Suomen kansalainen, Rusko
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TOIMINIMIHISTORIA
Ductor Oy 22.12.2011 APVL-DUCTOR Oy 20.03.2009 - 21.12.2011 23:59:59
Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus
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YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön nimi on Ductor Oy, ruotsiksi Ductor Ab, englanniksi Ductor
Ltd ja Ductor Corporation, saksaksi Ductor AG ja tanskaksi sekä
norjaksi Ductor A/S. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
2 § Toimiala
Yhtiön toimialana on bioteknologian alan tutkimus, tuotekehitys ja
alaan liittyvä konsultointi ja koulutus sekä bioteknologian alan
ratkaisujen ja tuotteiden tuotanto, markkinointi, myynti sekä tuonti
ja vienti, pois lukien tavaramerkkiluokkaan 1 kuuluvien tuotteiden
valmistus. Tämän lisäksi yhtiö omistaa ja hallinnoi sille kuuluvia
immateriaalioikeuksia. Yhtiö voi omistaa, hallinnoida, välittää ja
vuokrata kaikenlaista kiinteää omaisuutta samoin kuin osakkeita ja
osuuksia koti- ja ulkomaisissa teollisuus- ja liikeyrityksissä.
3 § Osakesarjat
Yhtiössä on kolme osakesarjaa A-sarja, B-sarja ja C-sarja. Jokainen
A-sarja ja B-sarjan osake tuottaa yhden (1) äänen yhtiökokouksessa.
C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden
omistajilla ole osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-sarjan
osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä
jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen
pöytäkirjoista.
Jaettaessa yhtiön varoja selvitystilassa, konkurssissa tai
purettaessa yhtiö muutoin, myytäessä, luovutettaessa tai
lisensioitavissa yksinomaisella lisenssillä kaikki tai olennainen
osa yhtiön omaisuudesta, yhtiön sulautuessa, jakautuessa,
uudelleenjärjestelyssä tai tilanteessa, jossa vähintään 50 % yhtiön
osakkeista tai niiden tuottamista äänistä siirtyy yksittäisen
toimenpiteen tai toisiinsa kytkeytyvien useiden erillisten
toimenpiteiden seurauksena kolmannelle osapuolelle, määräytyy
osakkeiden tuottama oikeus yhtiön varoihin yhtiön osakassopimuksessa
sovittujen erien suorittamisen jälkeen seuraavasti: Jos jaettavien
varojen yhteismäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin A-sarjan ja Csarjan osakkeiden yhteenlaskettu alkuperäinen merkintähinta
lisättynä niille maksettavalla, jo päätetyllä, mutta maksamatta
olevalla osingon määrällä, jaetaan varat A-sarjan ja C-sarjan
osakkeenomistajille A-sarjan ja C-sarjan osakkeista maksettujen
alkuperäisten merkintähintojen määrän mukaisessa suhteessa.
(ii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen, mihin A-sarjan
ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävän kohdan (i) perusteella
oikeutettuja, jaetaan ylittävästä osasta A-sarjan ja C-sarjan
osakkeenomistajille määrä, johon he olisivat olleet oikeutettuja,
mikäli A-sarjan ja C-sarjan osakkeet olisi vaihdettu B-sarjan
osakkeiksi välittömästi ennen varojen jakoa.
(iii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen mihin A-sarjan
ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävien kohtien (i) ja (ii)
perusteella oikeutettuja, jaetaan jäljelle jäänyt osa B-sarjan
osakkeiden omistajille heidän senhetkisen
osakeomistuksen suhteessa.
4 § Osakesarjan muuntaminen
A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus milloin tahansa saada
pyynnöstään omistamansa A- sarjan osake muutetuksi B-sarjan
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osakkaaksi siten, että muuntosuhteessa huomioidaan osingot,
osakkeiden jakaminen (split), näiden yhdistelmät ja muut vastaavat
tilanteet. Osakkeiden muuntosuhde on 1:1. Vaatimus osakkeiden
muuntamiseksi on esitettävä kirjallisesti hallitukselle. Osakkeiden
muuntamista vaativan tahon tulee ilmoittaa muunnettavien osakkeiden
lukumäärä ja yksilöitävä muunnettavat osakkeet, ellei kaikkia hänen
omistamiaan osakkeita muunneta Yhtiön hallituksen tulee, ilman
viivytystä, päättää osakkeiden muuntamisesta esitetyn vaatimuksen
mukaisesti. Hallituksen päätös osakkeiden muuntamisesta tulee
rekisteröidä kaupparekisteriin osakeyhtiölain asettamalla tavalla ja
jos osakkeista on annettu osakekirjat, tulee ne korvata uusilla ja
tämä muutos on kirjattava yhtiön osake-ja osakasluetteloihin.
5 § Yhtiön hallitus
Yhtiön hallinnasta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon kuuluu 1-5 varsinaista jäsentä. Jos
hallitukseen kuuluu vähemmän, kuin kolme jäsentä, valitaan
varajäsen. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrästä.
Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
6 § Yhtiön toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla hallituksen joko keskuudestaan tai sen
ulkopuolelta valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen
ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.
7 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja ja kukin
hallituksen varsinainen jäsen yksin. Yhtiön prokura- ja
edustusoikeuksien antamisesta päättää hallitus.
8 § Yhtiön tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1)
varatilintarkastaja Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
9 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
10 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta postittamalla kutsu kirjatuin kirjain kullekin
osakkeenomistajalla osoitteella, jonka he ovat yhtiön
osakeluetteloon ilmoittaneet tai vaihtoehtoisesti samassa ajassa
toimittamalla kokouskutsu muutoin todistettavasti kirjallisesti.
Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse.
11 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä, kuitenkin viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tarvittaessa
toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,
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päätettävä:
8. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai
tappio antaa aihetta sekä mahdollisen osingonjaon ajasta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten palkkioista,
7. tilintarkastajan palkkiosta, sekä
valittava:
8. tarvittaessa hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen,
9. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisö, ja käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12 § Lunastuslauseke
Mikäli osake muun saannon kuin sulautumisen nojalla siirtyy muulle
kuin yhtiön osakkaana, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava
siitä hallitukselle. Yhtiöllä on ensisijainen lunastusoikeus
kaikkiin siirtyneisiin osakkeisiin, mikäli yhtiöllä on tarvittava
määrä vapaata omaa pääomaa. Lunastusoikeus ei koske perintösaantoja,
eikä sellaisia lahjaan perustuvia saantoja, joissa lahjansaaja
sitoutuu noudattamaan lahjansaajaa sitovaa yhtiön voimassaolevaa
osakassopimusta, mikäli sellainen on, tai sijoitussopimusta
Hallituksen on kutsuttava yhtiökokous koolle päättämään omien
osakkeiden lunastamisesta Yhtiökokous, jossa päätös omien osakkeiden
lunastamisesta tehdään, on pidettävä kolmen viikon kuluessa siitä,
kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön
käyttäessä lunastusoikeuttaan lunastusvaatimus on esitettävä
osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen
siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, siirtyy lunastusoikeus
yhtiön A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden osakkeenomistajille.
Hallituksen tulee antaa tieto lunastukseen oikeutetuille
osakkeenomistajille osakkeiden siirtymisestä sekä tieto siitä,
käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan, viikon kuluessa yhtiökokouksen
jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun
osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Tiedoksiannon
tulee tapahtua todistettavasti kirjallisesti. Tiedoksiannon tulee
sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on
viimeistään tehtävä. Lunastukseen oikeutettujen A-sarjan ja B-sarjan
osakkeiden osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa
kahden kuukauden kuluessa hallitukselle tehdystä siirtoilmoituksesta
lukien.
Lunastusvaatimus tulee esittää kirjallisesti yhtiölle. Jos useammat
osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet
jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaitten kesken
heidän ennestään omistamiensa A-sarjan ja B-sarjan osakkeiden määrän
mukaisessa suhteessa näiden omistamien osakkeiden sarjasta
riippumatta ja siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, osake kerrallaan
arvalla
Osakkeen lunastushinta on hinta, joka vastaa siirtyvien osakkeiden
osuutta luovutusta edeltävän vahvistetun taseen mukaisesta
substanssiarvosta, vähennettynä em. taseen perusteella mahdollisesti
maksetulla osingolla, tai siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta,
mikäli tämä hinta on edellä mainittua taseeseen perustuvaa hintaa
alhaisempi. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle
viimeistään kuukauden kuluessa lunastusvaatimukselle varatun ajan

Sivu: 4(4)
päättymisestä lukien silloin kun lunastushinta on kiinteästi
määrätty.
Milloin lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinta on
maksettava viimeistään kuukauden kuluessa lunastushinnan
vahvistamisesta lukien.
Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet
käsitellään välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta
Keskuskauppakamarin
välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on
Helsinki ja menettelyn kieli suomi.
Tästä pykälästä on oltava maininta osakeluettelossa, osakekirjoissa,
mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja
osakeantilipussa.
13 § Suostumuslauseke
Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muutoin kuin
pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä vaaditaan yhtiön suostumus.
Suostumusta on haettava kirjallisesti. Suostumuksen antamisesta
päättää hallitus. Suostumusta koskevasta ratkaisusta on viimeistään
kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle ilmoitettava
kirjallisesti hakijalle uhalla, että suostumus muuten katsotaan
annetuksi.
Tämän pykälän mukainen määräys on mainittava yhtiön osakekirjoissa.
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TASEKIRJA
1.1.2015 - 31.12.2015

Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti
Tilinpäätöksen toteutti: Rantalainen Oy Helsinki
1

Ductor Oy, 2251686-8

Tilinpäätös 1.1.2015 - 31.12.2015

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
1.1.2015 - 31.12.2015

Sisällysluettelo

Tase 3
Tuloslaskelma 5
Liitetiedot 6
Käytetyt tositelajit ja tilikirjat 11
Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 12
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TASE

31.12.2015

31.12.2014

3 158 772,84

2 558 284,38

194 415,90

134 407,93

Muut pitkävaikutteiset menot

7 108,35

7 406,75

Ennakkomaksut

4 032,33

0,00

3 364 329,42

2 700 099,06

103 951,44

275 659,35

103 951,44

275 659,35

25 000,00

0,00

25 000,00

0,00

3 493 280,86

2 975 758,41

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

6 078,87

0,00

Muut saamiset

89 583,54

57 425,85

Siirtosaamiset

6 423,46

8 399,26

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

102 085,87

65 825,11

Rahat ja pankkisaamiset

210 113,88

38 813,05

384 199,75

104 638,16

3 877 480,61

3 080 396,57

V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot
Aineettomat oikeudet

Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V A S T A A V A A

Y H T E E N S Ä
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TASE

31.12.2015

31.12.2014

2 500,00

2 500,00

2 949 420,00

1 125 980,00

2 949 420,00

1 125 980,00

-2 053 049,71

-1 577 643,59

Tilikauden voitto (tappio)

-493 840,41

-475 406,12

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

405 029,88

-924 569,71

Lainat rahoituslaitoksilta

1 362 115,00

1 362 115,00

Pääomalainat

1 770 000,00

1 770 000,00

3 132 115,00

3 132 115,00

0,00

67 885,00

Ostovelat

132 280,77

80 186,33

Muut velat

45 870,88

591 367,68

Siirtovelat

162 184,08

133 412,27

340 335,73

872 851,28

3 472 450,73

4 004 966,28

3 877 480,61

3 080 396,57

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot (oy)
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)
Muut rahastot yhteensä
Edellisten tilikausien voitto (tappio)

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
V A S T A T T A V A A

Y H T E E N S Ä
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TULOSLASKELMA
1.1.2015 - 31.12.2015 1.1.2014 - 31.12.2014
LIIKEVAIHTO

0,00

0,00

497 286,89

2 090,24

0,00

-214,62

0,00

-1 500,30

0,00

-1 714,92

-348 788,23

-99 910,66

-59 855,73

-43 363,24

403,95

-3 801,39

-408 240,01

-147 075,29

-57 076,60

-41 188,43

-57 076,60

-41 188,43

-485 009,81

-262 015,83

-453 039,53

-449 904,23

222,56

15,84

-41 023,44

-25 517,73

TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

-493 840,41

-475 406,12

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-493 840,41

-475 406,12

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-493 840,41

-475 406,12

Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
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Tilinpäätös 1.1.2015 - 31.12.2015
31.12.2015

31.12.2014

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin
vähennettyyn hankintamenoonsa. Yhtiön pysyvien vastaavien sijoitukset on arvostettu hankintamenoonsa.
Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO -periaatetta sekä KPL 5 luvun
6 § 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Rahoitusomaisuuteen merkityt myynti-, laina- ja muut
saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen
luovutushintaansa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen
arvoon.
Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan
ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina
kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäistasapoistoa tai menojäännöspoistoa vastaavaa määrä.
Aineettomat oikeudet
Tasapoisto
5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot Tasapoisto
5 vuotta
Koneet ja kalusto
Menojäännöspoisto 25 %
Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat
yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi hankintahetken
mukaan.
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääsääntöisesti kirjattu vuosikuluksi niiden syntymisvuonna. Kolmen tai
useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät tuotekehitysmenot on aktivoitu taseeseen kehittämismenoina ja
poistetaan 3-5 vuoden aikana.
Ulkomaanrahan määräisten erien kurssausperusteet
Ostovelkoihin sisältyviin ulkomaan rahan määräisiin eriin on käytetty syntymispäivän kurssia.
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Selvitys aktivoiduista kehittämismenoista
Aineettomiin hyödykkeisiin kirjatut poistamattomat kehittämismenot koostuvat bioteknologiaan liittyvien
tuotteiden kehittämismenoista.
Aktivoidut kehityskulut
Aktivoidut kehityskulut
1021 Aktivoidut TK-Kulut (7230-8415)
1022 Aktivoidut palkat/ tuotekehitys
1023 Aktivoidut sos.kulut / tuotekehitys
1024 Aktivoidut poistot / tuotekehitys
Osinkotuottojen, korkotuottojen ja korkokulujen yhteismäärät
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pitkäaikaiset saamiset konserniyrityksiltä
1635 Pitkäaikaiset konsernilainasaamiset
Lyhytaikaiset saamiset konserniyrityksiltä
1739 Muut konsernisaamiset

3 158 772,84

2 558 284,38

880 098,86
1 495 457,60
316 361,43
466 854,95

791 115,29
1 250 791,27
259 193,45
257 184,37

-40 800,88
222,56
-41 023,44

-25 501,89
15,84
-25 517,73

78 078,87

0,00

72 000,00

0,00

6 078,87

0,00
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31.12.2015

31.12.2014

2 558 284,38
600 488,46
3 158 772,84
194 415,90
183 501,20
127 099,00
97 321,17
-40 918,97
7 458,73
8 422,00
-963,27
1 042,03
1 899,43
-857,40
2 413,94
5 409,50
-2 995,56
7 108,35
2 935,48
0,00
3 145,16
-209,68
4 172,87
7 406,75
-3 233,88
103 951,44
9 702,45
12 541,60
395,00
-3 234,15
70 353,88
101 592,22
4 980,00
-36 218,34
0,00
18 644,57
154 781,33
37 289,03
-173 425,79
0,00
1 898,49
2 531,25
-632,76
3 352,05
4 212,95
256,45
-1 117,35

1 687 733,68
870 550,70
2 558 284,38
134 407,93
127 099,00
99 357,33
56 594,13
-28 852,46

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Tase-eräkohtaiset tiedot pysyvien vastaavien hankintamenoista
Kehittämismenot - alkusaldo
Lisäykset
Kehittämismenot - loppusaldo
Aineettomat oikeudet
1031 Patentit
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot
1035 Tavaramerkkioikeudet
Lisäykset
Poistot
1041 Atk-ohjelmien lisenssimaksut
Alkusaldo 1.1.
Poistot
1049 Muut aineettomat oikeudet
Alkusaldo 1.1.
Poistot
Muut pitkävaikutteiset menot
1075 Vuokrahuoneiston perusparannusmenot
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot
1089 Muut pitkävaikutteiset menot
Alkusaldo 1.1.
Poistot
Aineelliset hyödykkeet
1161 Koneet ja laitteet / Toimisto
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot
1165 Laboratorion koneet ja laitteet (5v)
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot
Vähennykset
1166 Pilottilaitoksen koneet ja kalusto (2v)
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot
Vähennykset
1171 Kuorma- ja pakettiautot
Alkusaldo 1.1.
Poistot
1201 Kalusto ja muu irtain
Alkusaldo 1.1.
Lisäykset
Poistot

1 899,43
2 756,83
-857,40
5 409,50
8 405,06
-2 995,56
7 406,75

7 406,75
10 640,63
-3 233,88
275 659,35
12 541,60
16 713,93
0,00
-4 172,33
101 592,22
128 762,12
58 112,88
-41 345,78
-43 937,00
154 781,33
309 633,23
-154 781,35
-70,55
2 531,25
3 375,00
-843,75
4 212,95
5 617,27
467,80
-1 872,12
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TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Oman pääoman erittely, oma pääoma yhteensä:
Osakepääoma
2001 Osakepääoma
Oma pääoma, Rahastot
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)
Edellisten tilikausien voitto/tappio
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden Voitto/Tappio
Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen
vieras pääoma
Pääomalainat - alkusaldo
Pääomalainat
Pääomalainat - loppusaldo
Pitkäaikaiset rahoituslaitosinat - alkusaldo
Pitkäaikaiset rahoituslaitosinat
Pitkäaikaiset rahoituslaitosinat - loppusaldo
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
Velat tase-erittäin
Muut velat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Velkojen vakuudeksi ei ole annettu pantteja, kiinnityksiä tai
muita vakuuksia
Muut annetut vastuusitoumukset
Maksetut vuokravakuudet

Tilinpäätös 1.1.2015 - 31.12.2015
31.12.2015

31.12.2014

405 029,88

-924 569,71

2 500,00

2 500,00

2 949 420,00

1 125 980,00

-2 053 049,71
-493 840,41

-1 577 643,59
-475 406,12

3 132 115,00

3 132 115,00

1 770 000,00
0,00
1 770 000,00
1 362 115,00
0,00
1 362 115,00

1 590 000,00
180 000,00
1 770 000,00
800 115,00
562 000,00
1 362 115,00

3 472 450,73

4 004 966,28

1 362 115,00
1 770 000,00
0,00
132 280,77
45 870,88
162 184,08

1 362 115,00
1 770 000,00
67 885,00
80 186,33
591 367,68
133 412,27

27 981,00

27 981,00

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia. Tilinpäätöshetkellä sopimusten mukaiset vuokravastuut
ovat yhteensä 30 614,85€.
LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ
Henkilöstön lukumäärä ja ryhmät
Tilikauden aikana palveluksessa olleiden toimihenkilöiden
lukumäärä keskimäärin
Tilikauden aikana palveluksessa olleiden työntekijöiden
lukumäärä keskimäärin
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot
OMISTUKSET MUISSA YRITYKSISSÄ
Ductor GmbH, Saksa
Omistus osuus %
Tilikauden Voitto/Tappio
Oma pääoma

100,00
-66 178,27
-41 178,27

13,00
4,00

13,00
4,00

9,00

9,00

-79 717,00

-10 430,00
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31.12.2015

31.12.2014

KONSERNIIN KUULUVAA KIRJANPITOVELVOLLISTA KOSKEVAT
LIITETIEDOT
Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta kirjanptiolain 6 luvun 1§ 3 momentin nojalla.
LASKELMA VOITONJAKOKELPOISISTA VAROISTA
Vapaa pääoma
402 529,88
-927 069,71
Voitonjakokelpoiset varat
2081 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)
2 949 420,00
1 125 980,00
2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio
-2 053 049,71
-1 577 643,59
2375 Tilikauden tappio
-493 840,41
-475 406,12
OSAKEYHTIÖLAIN 11 MUKAISET LIITETIEDOT
Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä
mahdollisesta muun vapaan pääoman jakamisesta
Hallitus esittää että tilikauden tappio -493 840,41 euroa, kirjataan edellisten tilikausien voitto/ (-tappio) tilille.
Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat
yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset
Osakkeet osakesarjoittain
Sarja A 3 704 200
Sarja B 8 750 000
Sarja C 526 900
Osakkeet yhteensä 12 981 100 kpl
Osakesarjat
Yhtiössä on kolme osakesarjaa A-sarja, B-sarja ja C-sarja. Jokainen A-sarja ja B-sarjan osake tuottaa yhden
(1) äänen yhtiökokouksessa. C-sarjan osakkeilla ei ole äänioikeutta eikä C-sarjan osakkeiden omistajilla ole
osallistumisoikeutta yhtiökokouksiin. C-sarjan osakkeiden omistajilla on kuitenkin oikeus saada pyynnöstä
jäljennökset yhtiökokousten pöytäkirjoista sekä tieto yhtiökokouksen pöytäkirjoista.
Jaettaessa yhtiön varoja selvitystilassa, konkurssissa tai purettaessa yhtiö muutoin, myytäessä, luovutettaessa
tai lisensioitavissa yksinomaisella lisenssillä kaikki tai olennainen osa yhtiön omaisuudesta, yhtiön sulautuessa,
jakautuessa, uudelleenjärjestelyssä tai tilanteessa, jossa vähintään 50 % yhtiön osakkeista tai niiden
tuottamista äänistä siirtyy yksittäisen toimenpiteen tai toisiinsa kytkeytyvien useiden erillisten toimenpiteiden
seurauksena kolmannelle osapuolelle, määräytyy osakkeiden tuottama oikeus yhtiön varoihin yhtiön
osakassopimuksessa sovittujen erien suorittamisen jälkeen seuraavasti:
(i) Jos jaettavien varojen yhteismäärä on yhtä suuri tai pienempi kuin A-sarjan ja Csarjan osakkeiden
yhteenlaskettu alkuperäinen merkintähinta lisättynä niille maksettavalla, jo päätetyllä, mutta maksamatta
olevalla osingon määrällä, jaetaan varat A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille A-sarjan ja C-sarjan
osakkeista maksettujen alkuperäisten merkintähintojen määrän mukaisessa suhteessa.
(ii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen, mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävän
kohdan (i) perusteella oikeutettuja, jaetaan ylittävästä osasta A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajille määrä,
johon he olisivat olleet oikeutettuja, mikäli A-sarjan ja C-sarjan osakkeet olisi vaihdettu B-sarjan osakkeiksi
välittömästi ennen varojen jakoa.
(iii) Jos jaettavien varojen yhteismäärä ylittää sen mihin A-sarjan ja C-sarjan osakkeenomistajat ovat edeltävien
kohtien (i) ja (ii) perusteella oikeutettuja, jaetaan jäljelle jäänyt osa B-sarjan
osakkeiden omistajille heidän senhetkisen osakeomistuksen suhteessa.
Osakesarjan muuntaminen
A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus milloin tahansa saada pyynnöstään omistamansa A- sarjan osake
muutetuksi B-sarjan osakkaaksi siten, että muuntosuhteessa huomioidaan osingot,
osakkeiden jakaminen (split), näiden yhdistelmät ja muut vastaavat tilanteet.
Osakkeiden muuntosuhde on 1:1. Vaatimus osakkeiden muuntamiseksi on esitettävä kirjallisesti hallitukselle.
Osakkeiden muuntamista vaativan tahon tulee ilmoittaa muunnettavien osakkeiden
lukumäärä ja yksilöitävä muunnettavat osakkeet, ellei kaikkia hänen omistamiaan osakkeita muunneta Yhtiön
hallituksen tulee, ilman viivytystä, päättää osakkeiden muuntamisesta esitetyn vaatimuksen
mukaisesti. Hallituksen päätös osakkeiden muuntamisesta tulee rekisteröidä kaupparekisteriin osakeyhtiölain
asettamalla tavalla ja jos osakkeista on annettu osakekirjat, tulee ne korvata uusilla ja tämä muutos on
kirjattava yhtiön osake-ja osakasluetteloihin.
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Tilinpäätös 1.1.2015 - 31.12.2015
31.12.2015

31.12.2014

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kertynyt, kuluksi
kirjaamaton korko
Saadut, vieraaseen pääomaan sisältyvät pääomalainat 1.770.000,00 euroa.
Pääomalainoille on kertynyt maksamatonta kuluksi kirjaamatonta korkoa 871.832,88 euroa.
Pääasialliset lainaehdot (OYL 12 luku)
1.Laina-aika on 6 vuotta
2.Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja
huonommalla etuoikeudella.
3.Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja
kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai
sitä uudemman tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
4.Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhtiö ei saa antaa vakuutta.
5.Laina maksetaan takaisin nostoerittäin, 6 vuoden kuluessa, jos ehdot täyttyvät.
6.Lainan korko on 15 %.
7.Pääomalainojen velkojien suostumuksella pääomalainaa voidaan käyttää osakepääoman korotuksen
maksuksi, muuntaa sijoitetuksi omaksi pääomaksi tai käyttää yhtiön tappion
kattamiseen.
8.Pääomalainoilla on keskenään yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin. Pääomalainat merkitään taseeseen
erillisenä eränä.
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Käytetyt tositelajit ja tilikirjat
Laji
AKT
AT
JK
MU
OL
OS
PL
PT
T

Selite
Aktivoinnit
Järjestelmän muodostamat
Jaksotukset
Muut
Ostolasku
Ostosuoritus
Palkat
Pankki
Automaattiset
tilinpäätöskirjaukset

Arkistointitapa
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen
Sähköinen

Pääkirja
Päiväkirja
Tasekirja
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Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä
Helsinki

Paikka:

20.5.2016

Aika:

Ari Ketola
Timo Ahopelto

Veikko Latvala

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka
Aika
Tuomas Rahkamaa, KHT Ernst&Young Oy KHT-yhteisö
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