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TULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMATULOSLASKELMA
1.3.2019 - 29.2.2020 1.3.2018 - 28.2.2019

L I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T OL I I K E V A I H T O 568 184,01568 184,01568 184,01568 184,01 637 220,43637 220,43637 220,43637 220,43
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) taiValmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) taiValmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) taiValmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai
vähennys (-)vähennys (-)vähennys (-)vähennys (-)

-6 082,72-6 082,72-6 082,72-6 082,72 -2 805,66-2 805,66-2 805,66-2 805,66

Liiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuototLiiketoiminnan muut tuotot 4 128,984 128,984 128,984 128,98 0,000,000,000,00
Materiaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelutMateriaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -196 052,00 -283 071,93
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -90 374,14 36 053,67

Ulkopuoliset palvelut -50 093,84 -32 939,99
Materiaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensäMateriaalit ja palvelut yhteensä -336 519,98-336 519,98-336 519,98-336 519,98 -279 958,25-279 958,25-279 958,25-279 958,25
HenkilöstökulutHenkilöstökulutHenkilöstökulutHenkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -327 322,48 -225 639,45
Henkilösivukulut

Eläkekulut -45 665,87 -29 527,89
Muut henkilösivukulut -8 204,69 -12 645,57

Henkilöstökulut yhteensäHenkilöstökulut yhteensäHenkilöstökulut yhteensäHenkilöstökulut yhteensä -381 193,04-381 193,04-381 193,04-381 193,04 -267 812,91-267 812,91-267 812,91-267 812,91
Poistot ja arvonalentumisetPoistot ja arvonalentumisetPoistot ja arvonalentumisetPoistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -166 550,59 -196 822,62
Poistot ja arvonalentumiset yhteensäPoistot ja arvonalentumiset yhteensäPoistot ja arvonalentumiset yhteensäPoistot ja arvonalentumiset yhteensä -166 550,59-166 550,59-166 550,59-166 550,59 -196 822,62-196 822,62-196 822,62-196 822,62
Liiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulutLiiketoiminnan muut kulut -400 324,46-400 324,46-400 324,46-400 324,46 -402 118,05-402 118,05-402 118,05-402 118,05

L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O )L I I K E V O I T T O  ( - T A P P I O ) -718 357,80-718 357,80-718 357,80-718 357,80 -512 297,06-512 297,06-512 297,06-512 297,06
Rahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulutRahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 30,81 1,11

Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -57 350,20 -62 582,69

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJATULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA  JA VEROJA -775 677,19-775 677,19-775 677,19-775 677,19 -574 878,64-574 878,64-574 878,64-574 878,64
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -775 677,19-775 677,19-775 677,19-775 677,19 -574 878,64-574 878,64-574 878,64-574 878,64
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TASETASETASETASE 29.2.202029.2.202029.2.202029.2.2020 28.2.201928.2.201928.2.201928.2.2019

V A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A AV A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVATPYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 22 252,11 169 658,75
Aineettomat oikeudet 7 570,35 26 714,30

Aineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensäAineettomat hyödykkeet yhteensä 29 822,4629 822,4629 822,4629 822,46 196 373,05196 373,05196 373,05196 373,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄPYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 29 822,4629 822,4629 822,4629 822,46 196 373,05196 373,05196 373,05196 373,05
VAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVATVAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuusVaihto-omaisuusVaihto-omaisuusVaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 49 660,54 140 034,68
Valmiit tuotteet 3 995,96 10 078,68
Ennakkomaksut 26 767,44 49 152,32

Vaihto-omaisuus yhteensäVaihto-omaisuus yhteensäVaihto-omaisuus yhteensäVaihto-omaisuus yhteensä 80 423,9480 423,9480 423,9480 423,94 199 265,68199 265,68199 265,68199 265,68
Pitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamisetPitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 29 092,38 25 208,70
Pitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensäPitkäaikaiset saamiset yhteensä 29 092,3829 092,3829 092,3829 092,38 25 208,7025 208,7025 208,7025 208,70
Lyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamisetLyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 27 837,36 50 287,81
Muut saamiset 16 096,96 15 960,35
Siirtosaamiset 1 441,12 2 935,18

Lyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensäLyhytaikaiset saamiset yhteensä 45 375,4445 375,4445 375,4445 375,44 69 183,3469 183,3469 183,3469 183,34
Rahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamisetRahat ja pankkisaamiset 7 791,59 3 633,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄVAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 162 683,35162 683,35162 683,35162 683,35 297 291,36297 291,36297 291,36297 291,36
V A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä 192 505,81192 505,81192 505,81192 505,81 493 664,41493 664,41493 664,41493 664,41
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TASETASETASETASE 29.2.202029.2.202029.2.202029.2.2020 28.2.201928.2.201928.2.201928.2.2019

V A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A AV A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

OsakepääomaOsakepääomaOsakepääomaOsakepääoma 113 697,00 113 697,00
Muut rahastot (oy)Muut rahastot (oy)Muut rahastot (oy)Muut rahastot (oy)

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy) 10 424 145,63 9 455 395,96
Muut rahastot yhteensäMuut rahastot yhteensäMuut rahastot yhteensäMuut rahastot yhteensä 10 424 145,6310 424 145,6310 424 145,6310 424 145,63 9 455 395,969 455 395,969 455 395,969 455 395,96
Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio)Edellisten tilikausien voitto (tappio) -11 140 799,39 -10 565 920,75
Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio) -775 677,19 -574 878,64

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄOMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -1 378 633,95-1 378 633,95-1 378 633,95-1 378 633,95 -1 571 706,43-1 571 706,43-1 571 706,43-1 571 706,43
VIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMAVIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääomaPitkäaikainen vieras pääoma
Lainat  rahoituslaitoksilta 730 710,00 919 614,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensäPitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 730 710,00730 710,00730 710,00730 710,00 919 614,00919 614,00919 614,00919 614,00
Lyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääomaLyhytaikainen vieras pääoma

Vaihtovelkakirjalainat 0,00 300 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta 592 358,53 522 405,44
Saadut ennakot 78 771,52 28 251,46
Ostovelat 93 779,52 161 402,72
Muut velat 2 827,23 4 660,19
Siirtovelat 72 692,96 129 037,03

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensäLyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 840 429,76840 429,76840 429,76840 429,76 1 145 756,841 145 756,841 145 756,841 145 756,84
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄVIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 571 139,761 571 139,761 571 139,761 571 139,76 2 065 370,842 065 370,842 065 370,842 065 370,84

V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S ÄV A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä 192 505,81192 505,81192 505,81192 505,81 493 664,41493 664,41493 664,41493 664,41
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 29.2.202029.2.202029.2.202029.2.2020 28.2.201928.2.201928.2.201928.2.2019
YLEISTÄ

Yhtiö on perustettu 2007

Yhtiön toimialana on Tekniikan tutkimus ja kehittäminen

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun
asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot. Vaihto-omaisuus on
arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan.

Aiemmilla tilikausilla tehdyt tuotekehitysaktivoinnit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoin.
Valkee 2 projektin tuotekehitysaktivoinnit poistetaan suunnitelman mukaisesti 4 vuodessa tasapoistoin.

Kehittämismenoja on aktivoitu aiempina tilikausina KPL 5:8 §:n mukaisesti liittyen yhtiön tuotekehitykseen.
Aktivoidut kehittämismenot sisältävät kehittämistyöstä aiheutuneita henkilöstömenoja ja muita menoja, jotka
ovat aiheutuneet välittömästi hyödykkeen saattamisesta valmiiksi sille aiottuun käyttötarkoitukseen.
Kehittämismenot poistetaan arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan 5 vuoden tasapoistoin.
Kehittämismenojen aktivointi on riippuvainen niihin kohdistuvista tulonodotuksista ja mikäli tulonodotukset eivät
toteudu voi aktivoituihin kehittämismenoihin kohdistua alaskirjaustarve.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Kehittämismenot tasapoisto 4 - 5 vuotta
Ohjelmat tasapoisto 5 vuotta
Patentit tasapoisto 5 vuotta

Pitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainatPitkäaikaiset lainat
Yli viiden vuoden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat yhteensä 0,00 0,00

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekäAnnetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä
eläkevastuuteläkevastuuteläkevastuuteläkevastuut

Vuokravakuus 33 819,66 30 806,95

Tiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksistaTiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksistaTiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksistaTiedot annetuista vakuuksista ja vastuusitoumuksista
Myönnetty shekkilimiitti 300 000,00 300 000,00

Käytössä oleva shekkilimiitin määrä 251 654,53 292 501,44
Annettu vakuus, yrityskiinnitys 300 000,00 300 000,00

Vapaana 250 000,00 250 000,00

Vuokravastuut (alviton) 22 975,86 22 264,26

HenkilöstöHenkilöstöHenkilöstöHenkilöstö
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 6,00 6,00

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen ja arvio
tulevasta kehityksestä

Yhtiön tilinpäätöstä laadittaessa on sovellettu oletusta toiminnan jatkuvuudesta. Tarvittaessa yhtiö hakee
pääomasijoituksia omistajilta ja lainanmaksujen siirtämistä eteenpäin.

Oman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutoksetOman pääoman muutokset
OMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa 113 697,00 113 697,00
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LIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOTLIITETIEDOT 29.2.202029.2.202029.2.202029.2.2020 28.2.201928.2.201928.2.201928.2.2019
Osakepääoma tilikauden päättyessä 113 697,00 113 697,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä 113 697,00 113 697,00

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alkaessa -
alkusaldo

9 455 395,96 9 147 007,07

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, lisäykset 968 749,67 308 388,89
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden
päättyessä - loppusaldo

10 424 145,63 9 455 395,96

Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa - alkusaldo -10 565 920,75 -9 512 680,08
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa -574 878,64 -1 053 137,26
Vähennykset, omien osakkeiden hankinta 0,00 -103,41
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden päättyessä -574 878,64 -1 053 240,67
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden päättyessä -
loppusaldo

-11 140 799,39 -10 565 920,75

Tilikauden voitto/tappio -775 677,19 -574 878,64
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä -1 492 330,95 -1 685 300,02

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomastaLaskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä -1 514 583,06 -1 855 062,18

Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä -1 492 330,95 -1 685 403,43
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 10 424 145,63 9 455 395,96
Edellisten tilikausien voitto -11 140 799,39 -10 565 920,75
Tilikauden voitto -775 677,19 -574 878,64

- Aktivoidut kehittämismenot -22 252,11 -169 658,75

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä
Hallitus esittää, että tilikauden tappio 775 677,19 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille ja osinkoa
ei jaeta.

Osakepääoma osakelajeittain ja osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen
pääasialliset määräykset

Yhtiön osakkeet jakautuvat A ja B sarjoihin, jotka eroavat toisistaan sillä tavoin kuin yhtiöjärjestyksessä on
määrätty.

Rekisteröidyt osakkeeet:
A-sarjan osakkeet 1 939 386 kpl
B-sarjan osakkeet 7 609 219 kpl
Yhteensä 9 548 605 kpl

Osakkeet rekisteröity 2.7.2018

Osakkeita rasittaa yhtiöjärjestyksen mukaiset suostumus- ja lunastuslausekkeet.

Selostus rakenne- ja rahoitusjärjestelyistäSelostus rakenne- ja rahoitusjärjestelyistäSelostus rakenne- ja rahoitusjärjestelyistäSelostus rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä
Osakeanti

Yhtiökokous on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.4.2019 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhtiön osakkeita suunnatusti yhdessä tai
useammassa erässä enintään 200.000.000 kappaletta. Hallitus päätti 25.4.2019 tarjota merkittäväksi B-sarjan
osakkeita yhteensä enintään 400.000 euron osakeannissa. Merkintäaika päättyi 29.4.2019. Merkintäajan
päätyttyä hallitus päätti 29.4.2019 tarjota yhteensä 147.783.574 B-sarjan osakkeita merkittäväksi. Valtuutuksen
jäljelle jäävä osa voidaan käyttää myöhemmin. Osakemerkinnät on toistaiseksi rekisteröimättä. Osakkeiden
merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päätti
1.8.2019 tarjota merkittäväksi enimmillään 49.261.191 B-sarjan osaketta, tarkoittaen enimmillään 100.000
euron osakeantia. Osakemerkinnät ovat toistaiseksi rekisteröimättä.
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Yhtiökokous on 22.10.2019 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista.
Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhtiön osakkeita suunnatusti enintään 100.000.000 kappaletta.
Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 22.10.2019 tarjota yhtiön osakkeita yhteensä 100.000.000 kappaletta
merkittäväksi. Osakemerkinnät ovat toistaiseksi rekisteröimättä.

Yhtiökokous on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.2.2020 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään
maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhtiön osakkeita suunnatusti yhdessä tai
useammassa erässä enintään 1.200.000.000 kappaletta. Hallitus päätti 18.2.2020 tarjota merkittäväksi
enimmillään 591.230.712 B-sarjan osakkeita yhteensä enintään 200.000 euron osakeannissa. Osakemerkinnät
ovat toistaiseksi rekisteröimättä. Hallitus päätti 17.11.2020 tarjota merkittäväksi enimmillään 591.230.712 B-
sarjan osaketta, tarkoittaen enimmillään 200.000 euron osakeantia. Osakemerkinnät ovat toistaiseksi
rekisteröimättä.

Vaihtovelkakirjalainat
Yhtiökokous on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.6.2017 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään ja
ottamaan maksimissaan 400.000,00 euron vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalainan 13.6.2017
lainanantajille annetaan erityisiä oikeuksia maksimissaan 577.201 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään
yhtiön B-sarjan uusia osakkeita enintään 577.201 kappaletta ja maksamaan merkintähinnan kuittaamalla
vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutetaan antamaan kullekin lainanantajalle, joka
antaa lainaa vähintään 20 % koko vaihtovelkakirjalainan määrästä tai vähintään 80.000 euroa, kutakin edellä
mainittua erityistä oikeutta kohden 30 optio-oikeutta, yhteensä enintään 17.316.030 optio-oikeutta, joista
jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden B-sarjan uuden osakkeen ilman vastiketta. Optio-oikeudet
voidaan käyttää osakkeiden merkintään vain vaihtovelkakirjalainan konversion yhteydessä merkittäessä
osakkeita vaihtovelkakirjalainaan liittyvien erityisten oikeuksien perusteella. Valtuutus on toistaiseksi
rekisteröimättä.

26.6.2017 päivätyn vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaan lainanantajille annetaan erityisiä oikeuksia
maksimissaan 404.040 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön etuoikeutettuja B-osakkeita yhteensä
404.040 kappaletta ja maksaan merkintähinnan ja erääntyneen koron kuittaamalla vaihtovelkakirjalainan
ehtojen mukaisesti. Lisäksi lainanantajille annetaan 12.121.200 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat
merkitsemään enintään 12.121.200 kappaletta uusia B-sarjan osakkeita. Lainasopimukseen liittyvät erityiset
oikeudet ja optio-oikeudet ovat toistaiseksi rekisteröimättä.

Hallitus on kokouksessaan 10.8.2018 päättänyt konvertoida 26.6.2017 nostetun vaihtovelkakirjalainan
maksamattomine kertyneine korkoineen sekä siihen liittyvät erityiset oikeudet kokonaisuudessaan osakkeiksi
lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainanantajat saavat yhteensä 12.566.204 B-sarjan osaketta. Osakkeiden
rekisteröinti on toistaiseksi tekemättä.

Yhtiökokous on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.5.2018 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään ja
ottamaan maksimissaan 350.000,00 euron vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjalainan lainanantajille
annetaan erityisiä oikeuksia maksimissaan 558.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön B-sarjan
uusia osakkeita enintään 558.000 kappaletta ja maksamaan merkintähinnan kuittaamalla sen
vaihtovelkakirjalainaa vastaan lainaehtojen mukaisesti. Lisäksi hallitus valtuutetaan antamaan kullekin
lainanantajalle, joka antaa lainaa vähintään 50.000 euroa, kutakin edellä mainittua erityistä oikeutta kohden 30
optio-oikeutta, yhteensä enintään 16.740.000 optio-oikeutta, joista jokainen optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään yhden B-sarjan uuden osakkeen ilman vastiketta. Optio-oikeudet voidaan käyttää osakkeiden
merkintään vain vaihtovelkakirjalainan konversion yhteydessä merkittäessä osakkeita vaihtovelkakirjalainaan
liittyvien erityisten oikeuksien perusteella. Valtuutus on toistaiseksi rekisteröimättä.

Valtuutuksen nojalla hallitus päätti 4.5.2018 nostaa 300.000 euron vaihtovelkakirjalainan. Vaihtovelkakirjan
4.5.2018 lainanantajille annetaan erityisiä oikeuksia maksimissaan 432.900 kappaletta, jotka oikeuttavat
merkitsemään yhtiön etuoikeutettuja B-osakkeita 432.900 kappaletta, ja maksamaan merkintähinnan ja
erääntyneen koron kuittaamalla sen vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti. Lisäksi lainanantajille annetaan
12.987.000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat merkitsemään enintään 12.987.000 kappaletta uusia
B-sarjan osakkeita. Tähän lainasopimukseen liittyvät erityiset oikeudet ja optio-oikeudet ovat toistaiseksi
rekisteröimättä.

Tilikauden päättymisen jälkeen hallitus on kokouksessaan 11.5.2019 päättänyt konvertoida 4.5.2018 päivätyn
sopimuksen mukaisen vaihtovelkakirjalainan maksamattomine kertyneine korkoineen sekä siihen liittyvät
erityiset oikeuden kokonaisuudessaan osakkeiksi lainasopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainanantajat saavat
yhteensä 13.463.791 B-sarjan osaketta. Osakkeiden rekisteröinti on toistaiseksi tekemättä.

Yhtiöllä on painavat taloudelliset syyt suunnattujen vaihtovelkakirjalainojen ottamiselle.
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Optio-oikeudet

Optio-ohjelma 2010
Yhtiö päätti 29.4.2010 yhtiökokouksessaan erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia annetaan
enintään 112.000 kappaletta. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Lifeline
Ventures AB:lle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen alkaen optio-
oikeuksien rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiökokous hyväksyi 112.000 A-osakkeiden merkinnät
23.4.2014. Sisältyy A-osakkeisiin.

Optio-ohjelma 2011-I; Valtuutus (rekisteröimättä)
Yhtiö on yhtiökokouksessa 20.6.2011 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien eritysten
oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 75.000 kappaletta osakkeita. Optio-
oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Valkee Oy:n henkilöstölle. Kukin optio-
oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen alkaen optio-oikeuksien
rekisteröinnistä kaupparekisteriin.
Hallitus hyväksyi 16.4.2014 ja yhtiökokous hyväksyi 23.4.2014 16.875 kpl A osakkeiden merkintöjä. Ohjelmasta
on 28.2.2017 käyttämättä 57.280 kpl merkintäoikeutta.

Optio-ohjelma 2011-II; Valtuutus (rekisteröimättä)
Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.12.2011 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 50.000 kappaletta
osakkeita. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen Valkee Oy:n henkilöstölle.
Kukin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen alkaen optio-
oikeuksien rekisteröinnistä kaupparekisteriin.

Optio-ohjelma 2013-I; Valtuutus (rekisteröimättä)
Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.2.2013 valtuuttanut hallituksen päättämään osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 100.000 optio-
oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 100.000 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeudet
tarjotaan hallituksen nimeämille yhtiön työntekijöille ja muille avainhenkilöille 31.12.2016 asti.

Optio-ohjelma 2014-I (rekisteröity 31.10.2014)
Erityisten oikeuksien antamisesta on päätetty 7.5.2014. Oikeuksilla annettavien osakkeiden lukumäärä on
800.000 kpl A-osaketta.

Optio-ohjelma 2014 -II; Valtuutus (rekisteröimättä)
Yhtiökokous on 23.4.2014 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 400.000 kappaletta A-osakkeita.
Hallitus päätti 4.9.2014 400.000 kappaleen optio-ohjelmasta.

Optio-ohjelma 2016-I
Yhtiökokous on 8.2.2016 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 105.000 B-sarjan kappaleen optio-
oikeudesta. Optio on konvertoitu osakkeiksi 105.000 B-sarjan osakkeita. Osakkeet on rekisteröity 29.6.2016

Optio-ohjelma 2017-1 (rekisteröimättä)
Yhtiökokous on 13.6.2017 valtuuttanut hallituksen päättämään enintään 2.095.000 kappaleen B-sarjan optio-
oikeudesta. Hallitus päätti 28.11.2017 1.799.495 kappaleen optio-ohjelmasta.

Optio-ohjelma 2018; Valtuutus (rekisteröimättä)
Ylimääräinen yhtiökokous on 2.5.2018 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään optio-oikeuksien
antamisesta suunnatusti. Uusia B-sarjan osakkeita voidaan antaa optio-oikeuksien nojalla enintään 2.500.000
kappaletta.  Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden B-sarjan uuden osakkeen 0,0223 euron
merkintähinnalla.
Hallitus päättää muista optio-oikeuksia koskevista ehdoista.
Valtuutus ei vaikuta aikaisempiin optio-oikeuksia koskeviin valtuutuksiin. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Optio-ohjelma 2019; Valtuutus (rekisteröimättä)
Ylimääräinen yhtiökokous on 16.4.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään optio-ohjelmasta, jonka nojalla
voidaan antaa enintään 20.000.000 kpl uusia osakkeita. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Optio-ohjelma 2020; Valtuutus (rekisteröimättä)
Ylimääräinen yhtiökokous on 12.2.2020 valtuuttanut hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta
suunnatusti. Uusia osakkeita voidaan antaa optio-oikeuksien nojalla enintään 100.000.000 kappaletta. Optio-
oikeudet annetaan vastikkeetta. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen
hallituksen määräämällä merkintähinnalla. Hallitus päättää muista optio-oikeuksia koskevista ehdoista.
Valtuutus ei vaikuta aikaisempiin optio-oikeuksia koskeviin valtuutuksiin. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.
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Rahoitus seuraavalla tilikaudella

Yhtiön tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Yhtiö on tehnyt tappiollisen
tilinpäätöksen useana vuotena peräkkäin.

Yhtiö on menettänyt koko oman pääomansa ja yhtiön rahoitustilanne on haastava. Yhtiö voi tarvita
lisärahoitusta, jos tuotto-odotukset eivät toteudu. Yhtiön johto kuitenkin ennustaa, että yhtiö pystyy
selviytymään velvoitteistaan tulevien myyntien, kustannusten minimointien ja mahdollisten rahoitusjärjestelyjen
myötä. Edellä mainittuihin sisältyy joka tapauksessa epävarmuutta, mikä saattaa vaikuttaa olennaisesti yhtiön
rahoitustilanteeseen ja sitä kautta toiminnan jatkuvuuteen.

Osakepääoman menettäminen on rekisteröity 30.3.2017.
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Tilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitusTilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: __________________________________

Aika: ___.___.______

Aki Backman Timo Ahopelto Juuso Nissilä

TilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintäTilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka: __________________________________

Aika: ___.___.______

Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö
Jari Karppinen, KHT
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Luettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoistaLuettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapaKirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

TilinpäätösTilinpäätösTilinpäätösTilinpäätös
Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelotTililuettelo ja saldoluettelot
Tilikohtainen tuloslaskelma
Tilikohtainen tase
Tililuettelo

KirjanpidotKirjanpidotKirjanpidotKirjanpidot
Pääkirjat
Palkkakirjanpito
Varastokirjanpidot

TositteetTositteetTositteetTositteet
Automaattiset tilinpäätöskirjaukset 1 - 2
Jaksotukset 1 - 30
Järjestelmän muodostamat 12 - 27
Kuitit receiptcam 1 - 4
Muut 1 - 280
Myyntilasku 1 - 174
Myyntisuoritus 1 - 115
Ostolasku 1 - 524
Ostosuoritus 1 - 580
Palkat 1 - 75
Pankki 1 - 533

Valkee Oy, 2099575-4 Tilinpäätös 1.3.2019 - 29.2.2020

Arkistoviite: 2019/2020-004 12

https://sign.visma.net/fi/document-check/9570bbbd-99f2-4c17-8ace-b29f17ce5b1e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This documents contains 12 pages before this page Tämä asiakirja sisältää 12 sivua ennen tätä sivua Detta dokument innehåller 12 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 12 sider før denne siden Dette dokument indeholder 12 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende

https://sign.visma.net/fi/document-check/9570bbbd-99f2-4c17-8ace-b29f17ce5b1e

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com







Tilinpäätösilmoitus 
kaupparekisteriin

Tilinpäätöksen ilmoittaminen on lakisääteistä. Tilinpäätösilmoitus täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta erikseen.
Huomaa: myös toimimattoman yrityksen on tehtävä tilinpäätösilmoitus jokaiselta tilikaudelta. 

Löydät ohjeet verkkosivuiltamme: www.prh.fi >Tilinpäätökset

Postiosoite: Patentti- ja rekisterihallitus, 00091 PRH | Käyntiosoite: Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki
www.prh.fi | Puh.: 029 509 5000 | kirjaamo@prh.fi | Y-tunnus: 0244683-1

Tilinpäätöksen tiedot

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys

Ilmoituksen allekirjoitus

Yrityksen toiminimi: Y-tunnus:

Yrityksellä ei ole ollut toimintaa nyt ilmoitettavalla
tilikaudella (rastita):

Tilinpäätöksen tilikausi (ppkkvvvv - ppkkvvvv):

Valitse ilmoituksen tyyppi:

Tilinpäätöksen vahvistamispäivä (pp.kk.vvvv):

Lopputilityksen vahvistamis- tai hyväksymispäivä (pp.kk.vvvv):

Tilinpäätösilmoitukseen liittyvät asiakirjat
Tarkista, että tilinpäätös ja toimintakertomus on päivätty ja allekirjoitettu.

1. Tämä ilmoituslomake täytettynä ja allekirjoitettuna.

2. Tuloslaskelma.
Tätä ei tarvita, jos yrityksellä ei ole ollut toimintaa ilmoitettavalla tilikaudella.

3. Tase, josta on poistettu tase-erittelyt.
Taseen pitää sisältää vastaavaa ja vastattavaa numeerisesti esitettynä.

4. Liitetiedot.
Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot ilman tase-erittelyitä.

5. Yrityksen voittoa koskeva yhtiökokouksen tai osuuskunnan kokouksen päätös.
Kirjoita päätöksen sisältö tähän:

6. Tilintarkastuskertomus.
Rastita, jos yrityksellä ei ole tilintarkastuslain mukaista tilintarkastusvelvollisuutta:

7. Toimintakertomus ja rahoituslaskelma.
Rastita, jos yrityksellä ei ole kirjanpitolain mukaista laatimisvelvollisuutta:

8. Konsernitilinpäätös, jos se sisältyy yrityksen tilinpäätökseen,
sekä konsernitilintarkastuskertomus ja mahdollinen konsernirahoituslaskelma.

9. Selvitystilan lopputilityksessä edellisten lisäksi:
Selvitysmiehen kertomus koko selvitysmenettelystä ja selostus yhtiön omaisuuden jaosta.

Tämän ilmoituksen allekirjoittaa yrityksen kaupparekisteriin merkitty vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa asiamies.

Huomaa: ilmoitus ja sen liitteet ovat julkisia.

Lisätietojen antaja, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ilmoituksen lähettäminen
Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla. Liitä tämä ilmoitus päällimmäiseksi asiakirjoihin.
Sähköpostitse:
tilinpaatokset@prh.fi

Postitse:
Patentti- ja rekisterihallitus
Tilinpäätösasiat
00091 PRHLähetä ilmoitus liitteineen yhtenä pdf-tiedostona.

Tilinpäätös Konsernitilinpäätös Lopputilitys


