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LIIKKEESEENLASKIJAN JA ARVOPAPERIN PERUSTIEDOT   

 
Tämä asiakirja sisältää perustiedot liikkeeseenlaskijasta ja arvopaperista. Tämä perustietoasiakirja ei ole 

markkinointiaineistoa, vaan liikkeeseenlaskijan on annettava tiedot lain nojalla. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta 

sijoittajana voit tehdä perusteltuja sijoituspäätöksiä ja ymmärrät riskit, joita sijoitukseen liittyy. 

 
Tämän asiakirjan ja siihen liittyvien asiakirjojen jakelua muihin maihin kuin Suomeen saattaa olla rajoitettu joidenkin maiden 

lainsäädännössä, eikä tätä asiakirjaa ja siihen liittyviä asiakirjoja saa jakaa, välittää tai toimittaa Yhdysvaltoihin, Australiaan, 

Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan tai Singaporeen taikka muihin sellaisiin maihin, jossa jakelu olisi 
sovellettavan lainsäädännön vastaista. Osakeanti (määritelty jäljempänä) ei edellytä Suomen arvopaperimarkkinalain 

(746/2012) mukaisesti hyväksyttyä esitettä. Tämä asiakirja ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston esiteasetuksessa (EU) 

2017/1129 tai muissa soveltuvissa arvopaperimarkkinalaeissa tarkoitettu esite, eikä Finanssivalvonta tai muu viranomainen 
ole hyväksynyt tätä asiakirjaa. 

 

Osakeannissa tarjottavia Antiosakkeita (määritelty jäljempänä) tarjotaan merkittäväksi Osakeannin ehtojen mukaisesti. Tätä 

asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi hankkia tai merkitä yhtiön arvopapereita maissa, joissa 
tällainen tarjous tai pyyntö olisi lainvastainen. Tarjottavia Antiosakkeita ei saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, siirtää tai 

toimittaa, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, 

Singaporeen tai muuhun maahan, jossa tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Sijoitusta harkitsevien tulee 
tutustua soveltuviin rajoituksiin ja noudattaa niitä. 

 

Perustiedot 

 

Liikkeseenlaskijan nimi Loudspring Oyj (”Loudspring” tai ”Yhtiö”)  

 

Tarjottava arvopaperi 

 

Loudspring tarjoaa ensisijaisesti Yhtiön osakkeenomistajille merkittäväksi yhteensä enintään 

23.880.845 Yhtiön uutta A-osaketta (”Antiosakkeet”) (”Osakeanti”). 

 

Kerättävien varojen 

enimmäismäärä 

 

2.483.607,88 euroa 

Kerättävien varojen 

käyttötarkoitus 

 

Loudspring on muuntautumassa teolliseksi yhtiöksi sen 100 % omistaman tytäryhtiön Eagle 

Filters Oy:n (”Eagle Filters” tai ”Eagle”) toimiessa sen ydinliiketoimintana. Eagle Filters tarjoaa 
suodatintuotteita – ja materiaaleja sekä henkilösuojaimia. Eaglen asiakkaisiin kuuluu eräitä 

maailman suurimmista energia- ja teollisuusyhtiöistä. Yhtiön teknologia mahdollistaa suuren 

mittakaavan säästöjen saavuttamisen ja hiilidioksidipäästöjen pienentämisen. 
 

Eagle Filtersille on aiheutunut ennakoitua suurempia kustannuksia liittyen pandemian johdosta 

logistiikkaan ja ostoihin, tuotannon siirtämiseen yhtiön itse tehtäväksi sekä 

henkilösuojainmarkkinoille pääsemiseen. Näin ollen Eagle Filtersin ja Loudspringin tulee turvata 
lisärahoituksen saatavuus. Materiaalikehityksessä ja tuotannon automatisoinnissa saavutettujen 

edistysaskeleiden kautta Eagle on onnistunut parantamaan myyntikatteitaan vuoden 2021 

jälkimmäisellä vuosipuoliskolla ja pyrkii parantamaan myyntikatteitaan edelleen, mikä yhdessä 
tavoitellun liikevaihdon kasvun kanssa johtaa kohti positiivista EBITDA:a. 

 

Vahvistaakseen rahoitusasemaansa Loudspring on päättänyt järjestää Osakeannin. 
 

Loudspring saattaa Osakeannin lisäksi uudelleenneuvotella lainojensa takaisinmaksuaikataulun. 

Yhtiön keskipitkän ja pitkän aikavälin rahoitustarpeiden tyydyttämiseksi Loudspring aikoo myös 

myydä omistuksensa Nuuka Solutions Oy:ssä ja on helmikuussa 2022 sopinut myyvänsä osan 
Nuuka Solutions Oy:n osakkeistaan 2,0 miljoonalla eurolla. 

 

Monenkeskisen 

kaupankäyntijärjestelmän 

nimi 

Merkintäoikeudet, Väliaikaiset osakkeet ja Antiosakkeet tullaan hakemaan kaupankäynnin 
kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -

markkinapaikalla ja  Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden 

-markkinapaikalla. 
 

Hyväksytty neuvonantaja, 

liikkeeseenlaskijan 

asiamiehet ja  

perustietoasiakirjan 

Hyväksytty neuvonantaja 

Erik Penser Bank AB 
Appelbergsgatan 27, Box 7405,  

103 91 Tukholma, Ruotsi 
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laatimisessa käytetyt 

neuvonantajat 

Liikkeeseenlaskijan asiamies Suomessa 

Nordea Bank Oyj 
Satamaradankatu 5 

00020 Nordea 

 

Liikkeeseenlaskijan asiamies Ruotsissa 

Aqurat Fondkommission AB  

Kungsgatan 58 

111 22 Tukholma, Ruotsi 
 

Oikeudellinen neuvonantaja Suomessa 

Smartius Oy 
Köydenpunojankatu 14 

20100 Turku 

 

Tärkeimmät Yhtiölle ja 

sen toimialalle ominaiset 

riskit 

 

 

Loudspringiin ja sen portfolioyhtiöihin ("Portfolioyhtiöt") liittyy useita riskejä ja 
epävarmuustekijöitä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, seuraavat: 

 

• Yhtiön Portfolioyhtiöt ovat start-up- ja kasvuyrityksiä ja Yhtiön arvo riippuu voimakkaasti 

näiden yhtiöiden tulevasta kehityksestä ja Yhtiön kyvystä realisoida sijoitustensa arvo. 

Yhtiöön ja Portfolioyhtiöihin liittyy merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan 
lukien, mutta ei rajoittuen: 1) taloudelliseen asemaan ja lisärahoituksen, josta ne ovat 

riippuvaisia, saatavuuteen liittyvät riskit, 2) Portfolioyhtiöiden yrityskauppoihin, 

laajentumiseen ja kykyyn ylläpitää kasvua liittyvät riskit, 3) kilpailuun ja teknologiseen 

kehitykseen liittyvät riskit, 4) immateriaalioikeuksien suojaamiseen liittyvät riskit, 5) 
riippuvuus rajoitetusta määrästä avainhenkilöitä, 6) erilaiset liiketoimintaan liittyvät riskit, 

kuten riippuvuus rajoitetusta määrästä asiakkaita, tekniset ja takuuriskit, luottotappioriskit ja 

valuuttakurssiriskit, 7) vakuutusriskit ja 8) taloudelliset, poliittiset ja sääntelyriskit eri 
markkinoilla. 

 

• Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö tai sen Portfolioyhtiöt tulevat kannattaviksi. Mikäli 

näin ei tapahdu, se voi heikentää Yhtiön ja Portfolioyhtiöiden kykyä ylläpitää toimintaansa 

tai saada tarvittavaa lisärahoitusta. Vaikka Yhtiö tai sen Portfolioyhtiöt tulisivat 

kannattaviksi tulevaisuudessa, ne eivät välttämättä pysty vähentämään aikaisempia 
verotustappioita ja pysymään voitollisina seuraavilla tilikausilla. 

 

• Yhtiön tai Portfolioyhtiön liiketoimintaan liittyvien lakien ja määräysten muutoksilla sekä 

lakien ja määräysten tulkinnalla voi olla kielteisiä vaikutuksia Yhtiöön tai kyseiseen 

Portfolioyhtiöön. Mikäli Yhtiö tai Portfolioyhtiö joutuisi oikeudenkäynnin tai viranomais- 
tai hallinnollisen menettelyn kohteeksi, tällaiseen menettelyyn liittyy riski taloudellisista 

sanktioista ja/tai liiketoimintamahdollisuuksien rajoittamisesta.  

 

Lisäksi Yhtiöön liittyvät muun muassa seuraavat sen liiketoimintaan kehitys- ja sijoitusyhtiönä 
liittyvät riskit: 

 

• Yhtiön kyky tuottaa voittoa riippuu täysin mahdollisista irtautumistuotoista ja kassavirroista, 

joita se voi saada sen Portfolioyhtiöiltä. Ei ole varmaa, että Yhtiö onnistuu myymään 

omistuksensa Portfolioyhtiöissä vähintään hintaan, jolla Portfolioyhtiön osakkeilla käydään 
kauppaa markkinoilla luovutushetkellä tai hintaan, jolla Portfolioyhtiön osakkeet on 

arvostettu Yhtiön taseesssa.  

 

• Yhtiöön voi kohdistua maksuvalmiusriski, jos likviditeettiä ei ole saatavilla Yhtiön 

maksusitoumusten täyttämiseen johtuen siitä, että Yhtiö ei pysty luopumaan omistuksistaan 

Portfolioyhtiöissä nopeasti tai ilman merkittäviä lisäkustannuksia.  
 

• Yhtiöllä ei ole määräysvaltaa muihin Portfolioyhtiöihinsä kuin tytäryritykseensä Eagle 

Filtersiin. On mahdollista, että Yhtiön ja muiden Portfolioyhtiöiden osakkeenomistajien ja 

sidosryhmien välille, jotka käyttävät vaikutusvaltaa Portfolioyhtiön toiminnassa, syntyy 

eturistiriitoja.  

 

• Portfolioyhtiöiden Yhtiölle toimittamat tiedot eivät välttämättä ole tarkkoja tai riittäviä.  
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• Portfolioyhtiöihin tehtyjen sijoitusten kannattavuuteen voivat vaikuttaa yhtiöiden 

osakassopimukset tai yhtiöjärjestykset, jotka sisältävät Portfolioyhtiöiden osakkeiden 
siirrettävyyttä rajoittavia tai muuten kyseisten osakkeiden arvoon vaikuttavia määräyksiä. 

 

Covid-19 pandemia sekä Venäjän ja Ukrainan välinen sota voivat aiheuttaa vakavia negatiivisia 
vaikutuksia Yhtiölle ja Portfolioyhtiöille. Nämä negatiiviset vaikutukset voivat sisältää 

vaikutuksia liiketoimintaan, rahoitukseen sekä negatiivisia vaikutuksia asiakkaisiin, toimittajiin 

ja yhteistyökumppaneihin. Pandemia ja sota voivat aiheuttaa myös täysin ennakoimattomia 
negatiivisia vaikutuksia. 

 

Tärkeimmät arvopaperille 

ominaiset riskit 

 

 

• Voitte menettää sijoittamanne pääoman kokonaan. 

• Ette välttämättä saa sijoituksellenne lainkaan tuottoa.  

• Yhtiön osakkeille ja Merkintäoikeuksille ei välttämättä kehity aktiivista julkista markkinaa. 

• Yhtiön osakkeiden ja Merkintäoikeuksien markkinahinta saattaa vaihdella merkittävästi ja 

osakkeiden markkinahinta saattaa laskea alle merkintähinnan. 

• Osakkeenomistajille mahdollisesti jaettavien osinkojen määrästä ei ole varmuutta. 

• Osakkeenomistajien omistus laimenee, mikäli osakkeenomistajat eivät käytä 

Merkintäoikeuksiaan, ja Merkintäoikeudet voivat menettää arvonsa kokonaan. 

• Yhtiön K-osakkeella on 20-kertainen äänivalta Yhtiön A-osakkeisiin verrattuna. 

Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet ovat A-osakkeita.  

• Merkintää ei voi peruuttaa kuin tietyissä rajoitetuissa tilanteissa.  

• Kaikki ulkomaiset osakkeenomistajat eivät välttämättä voi käyttää Merkintäoikeuksiaan. 

• Valuuttakurssivaihtelut voivat vaikuttaa haitallisesti Osakeantiin Ruotsissa osallistuneisiin 

sijoittajiin. 

• Hallintarekisteröityjen Yhtiön osakkeiden haltijat eivät voi välttämättä käyttää 

äänioikeuttaan.  

 

 
Tiedot liikkeeseenlaskijasta 

 

Toiminimi ja 

kotipaikka  

 

Loudspring Oyj, ruotsiksi Loudspring Abp ja englanniksi Loudspring Plc. Yhtiön kotipaikka on 

Helsinki. 

 

Rekisteröimispäivä ja 

rekisteröimisvaltio 

 

Yhtiö on rekisteröity Suomessa kaupparekisteriin 28.12.2005. 

Oikeudellinen muoto 

ja sovellettava laki 

Yhtiö on julkinen osakeyhtiö, johon sovelletaan Suomen lakia. 

Hallitus ja 

johtoryhmä 

 

Hallitus 

 

Matti Vuoria, hallituksen puheenjohtaja 

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: Hallituksen varapuheenjohtaja, Wihuri Oy. 

 
Johan Strömberg, hallituksen jäsen  

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: Osakas Nordia Law, hallituksen jäsen ACC, HLK Ab ja 

Lennart Johanssonin säätiö. 
 

Lassi Noponen, hallituksen jäsen 

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: - 
 

James Penney, hallituksen jäsen 

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: Darwin Property Investment Management Limitedin 

hallituksen puheenjohtaja. 
 

Johtoryhmä 

 
Jarkko Joki-Tokola, toimitusjohtaja 

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: Hallituksen puheenjohtaja, Diktamen Oy 

 
Timo Linnainmaa, talousjohtaja 

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: - 
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Lassi Noponen, Managing Director  

- Päätehtävät Yhtiön ulkopuolella: - 
 

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten omistusosuudet 

 

 K- 

osakkeita 
A- 

osakkeita 
Osakkeita 

yhteensä 
Osuus osakkeista / 

äänistä (%) 
Optio-

oikeudet

*** 

Matti 
Vuoria 

0 866 677 866 677 1,81 % / 0,67 % 70 000 

Johan 

Strömberg 

0 105 340 105 340 0,22 % / 0,08 % 30 000 

Lassi 

Noponen* 

1 910 067 178 936 2 089 003 4,37 % / 29,61 % 190 000 

James 

Penney 

0 1 132 183 1 132 183 2,37% / 0,87 % 50 000 

 

Jarkko Joki-

Tokola** 

429 109 6 195 891 6 625 000 13,87 % / 11,40 % 0 

Timo 
Linnainmaa 

991 934 17 244 1 009 178 2,11 % / 15,32 % 649 886 

 

* Omistus osittain Prila Oy:n kautta. 
** Omistus osittain Thorkel Investments Oy:n kautta. 

*** Oikeuttavat uusien A-osakkeiden merkintään. 

 

Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten työosoite on Fredrikinkatu 71 A 11, 00100 Helsinki. 
 

Tilintarkastaja Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab (PL 1037, 00101 Helsinki) päävastuullisena tilintarkastajanaan 

KHT Petri Kettunen. 

Kuuluminen 

konserniin 

 

Yhtiöllä on 100 % omistetut tytäryhtiöt Eagle Filters Oy, Lumeron Oy ja Loudspring Sweden AB. 

Yhtiöllä on lisäksi vähemmistöomistuksia seuraavissa yhtiöissä (tilanne 31.12.2021): 

Yhtiön nimi Efektiivinen omistusosuus 

Aurelia Turbines Oy 0,3 % 

Enersize Oyj  7,1% 

Metgen Oy 1,8 % 

Nuuka Solutions Oy 42,3 % (Loudspring on helmikuussa 2022 

sopinut myyvänsä osan Nuuka-omistuksestaan 

2.0 miljoonalla eurolla. Osakekaupan jälkeen 

yhtiön omistus Nuuka Solutionissa on 24,2%) 

Sansox Oy 10,3 % 

Sofi Filtration Oy 19,6% 

Swap.com Services Oy 15,0 %** 

Clean Future Fund  Ky 36,8% 

*Efektiivinen omistus ottaa huomioon suoran ja späsuoran omistuksen salkkuyhtiössä. Yritysmyynti- 

ja osinkotuotot voivat poikeat omistusosuudesta niin positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan 
osakelajien ja osakassopimusten johdosta. Osakeoptio-ohjelmat ja osakeannit voivat johtaa 

omistuksen laimennukseen.   

**Tilanne 30.6.2021 

Yhtiöjärjestyksen 

mukainen toimiala 

Yhtiön toimialana on harjoittaa resurssitehokkaaseen teknologiaan liittyvää liiketoimintaa sekä siihen 
liittyvien palvelujen ja sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi 
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yhtiö voi harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä,  kiinteistöjen omistamista 

sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan 
tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen. 

Rekisteri, johon 

liikkeeseenlaskija on 

merkitty, y-tunnus ja 

rekisteriin merkityn 

toimipaikan 

yhteystiedot 

 

Suomen kaupparekisteri, y-tunnus on 2005438-0. Yhtiön rekisteröity postiosoite ja käyntiosoite on 

Fredrikinkatu 71 A 11, 00100 Helsinki. 

 

Paikat, joissa voi 

tutustua 

perustietoasiakirjass

a mainittuihin 

tietoihin 

Perustietoasiakirjassa mainitut tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 

www.loudspring.earth. 
 

Merkittävät 

viimeaikaiset 

tapahtumat 

Loudspring on rahoittanut Eagle Filtersin kasvua yhteensä 3,3 miljoonan euron määräisillä lainoilla 
vuoden 2021 aikana. 

 

Loudspring on myynyt Enersize Oyj:n osakkeita vuoden 2021 aikana. Loudspringin omistusosuus 
Enersize Oyj:ssä oli 31.12.2021 noin 7,1% johtuen edellä mainituista osakemyynneistä sekä Enersize 

Oyj:ssä järjestetyn osakeannin mukaisen omistuksen dilutoinnin seurauksena. 

  
Loudspring myi 24,0 prosentin omistuksensa ResQ Club Oy:ssä ryhmälle suomalaisia yksityisiä 

sijoittajia vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Myyntihinta oli 1,5 miljoonaa euroa ja 

myynnin vaikutus ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen oli -76 tuhatta euroa. 

 
Loudspring nosti omistuksensa Eagle Filtersissä 100 %:iin vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. 

 

Loudspring toteutti suunnatut osakeannit määrältään yhteensä 0,9 miljoonaa euroa marras-joulukuussa 
2021. 

 

Yhtiön 16.2.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään 
osakeanneista, joissa voidaan antaa enintään 30.000.000 uutta A-osaketta. Hallitus päätti valtuutuksen 

perusteella Osakeannista 17.2.2022. Yhtiö on vastaanottanut Osakeantiin liittyen merkintäsitoumuksia 

yhteensä noin 1,3 miljoonalla eurolla. 
 

Yhtiö on helmikuussa 2022 sopinut myyvänsä 18,1% Nuuka Solutions Oy:n osakekannasta 2,0 

miljoonalla eurolla. Kaupan jälkeen Loudspringin omistusosuus Nuuka Solutions Oy:ssa on 24,2%.  

 

Liiketoiminnan 

kuvaus     

Loudspring on sijoituskonserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Yhtiön strategiana on 

keskittyä Eagle Filtersin omistamiseen ja hallinnointiin, jossa Yhtiö näkee selkeän polun pitkän 

tähtäimen kannattavaan ja skaalautuvaan liiketoimintaan, sekä irtautua korkeamman riskin 
opportunistisista sijoituksista ja muuntautua sitä kautta teolliseksi yhtiöksi.  

 

Lisätiedot 

kerättävien varojen 

käyttötarkoituksesta 

Ei sovellu. 

Taloudellisen 

tilanteen kuvaus 

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään eräitä Yhtiön tilintarkastamattomia taloudellisia ennakkotietoja 

31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ja tilintarkastettuja tilinpäätöstietoja 31.12.2020 päättyneeltä 
tilikaudelta. Yhtiön tilinpäätökset on laadittu FAS:n mukaisesti. Loudspring ei laadi 

konsernitilinpäätöstä, koska Loudspring ja sen tytäryhtiöt katsotaan kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n 

mukaiseksi pienkonserniksi. 
 

Loudspring pyrkii ensisijaisesti kasvattamaan Portfolioyhtiöidensä liikevaihtoa. Loudspringin oma 

liikevaihto on vähäinen ja se koostuu pääasiassa Portfolioyhtiöille tarjotuista palveluista saatavista 
maksuista. Valtaosa Loudspringin kuluista on Portfolioyhtiöiden arvon kasvattamiseen liittyviä 

kuluja. 
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TULOSLASKELMA (€) 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020 

        FAS 

1.000 € (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

Liikevaihto 180 185 

Materiaalit ja palvelut -75 -11 

Henkilöstökulut -264 -327 

Poistot ja arvonalentumiset -2 -33 

Liiketoiminnan muut kulut -488 -634 

LIIKETAPPIO -648 -820 

Rahoitustuotot ja –kulut -1 026 -518 

TULOS ENNEN VEROJA -1 674 -1 338 

TILIKAUDEN TULOS  -1 674 -1 338 

 

 

TASE (€) 31.12.2021 31.12.2020 

1.000 €     FAS 

 (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu) 

VASTAAVAA   

PYSYVÄT VASTAAVAT   

Aineelliset hyödykkeet 11 12 

Sijoitukset 10 835 13 405 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 10 845 13 418 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT   

Pitkäaikaiset saamiset 3 558 40 

Lyhytaikaiset saamiset 144 232 

Rahat ja pankkisaamiset 43 650 

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 744 922 

      

VASTAAVAA YHTEENSÄ 14 589 14 340 

      

VASTATTAVAA     

OMA PÄÄOMA     

Osakepääoma 80 80 

Arvonkorotusrahasto 1 958 1 958 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 23 862 22 962 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -14 786 -13 447 

Tilikauden voitto (tappio) -1 674 -1 338 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 441 10 215 
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VIERAS PÄÄOMA     

Pitkäaikainen vieras pääoma  2 800 2 800 

Lyhytaikainen vieras pääoma 2 349 1 325 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 149  4 125 

   

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 14 589 14 340 

      
 

Yhtiö arvioi, että sillä on Osakeannin toteutumisen jälkeen riittävä käyttöpääoma rahoittaakseen liiketoimintansa vähintään seuraavan 

12 kuukauden ajan. 

 

 

Tiedot arvopaperista  ja tarjoamisesta 

 
Arvopaperiin liittyvät 

keskeiset oikeudet ja 

rajoitukset sekä 

ominaisuudet  

 

 

Yhtiön osakkeisiin liittyvät oikeudet määräytyvät Yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain 

(624/2006) ja muun Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaan.  

 
Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä voi olla K-osakkeita ja A-osakkeita. Jokainen K-osake 

tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja jokainen A-osake yhden (1) äänen yhtiökokouksessa. Muilta 

osin osakelajien oikeudet ovat yhtäläiset. Osakeannissa tarjottavat Antiosakkeet ovat A-osakkeita. 
 

Yhtiön osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa Yhtiön asioissa. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja äänestää siellä. 

Osakkeenomistaja voi osallistua ja äänestää yhtiökokouksessa joko itse tai valtuuttamansa 
asiamiehen välityksellä. Yhtiön hallituksen niin päättäessä osakkeenomistajan on halutessaan 

osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja 

viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen 
kokouspäivää. Hallintarekisteröityjen osakkeiden (mukaan lukien Yhtiön Euroclear Sweden AB:n 

arvopaperijärjestelmässä olevat osakkeet) omistajalla, jolla osakkeiden perusteella on oikeus tulla 

kirjatuksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä, on 
oikeus osallistua yhtiökokoukseen.  

 

Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet osinkoon ja muihin Yhtiön jaettaviin varoihin sen 

jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Yhtiö voi maksaa osinkoa, kun yhtiökokous 
on hyväksynyt Yhtiön tilinpäätöksen ja päättänyt osingonjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella. 

Kuluvan tilikauden voittoon perustuvia osavuosiosinkoja voidaan jakaa ainoastaan, jos ylimääräinen 

yhtiökokous hyväksyy uuden tilintarkastetun tilinpäätöksen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous 
voi valtuuttaa hallituksen päättämään osingon maksusta tai muun vapaan oman pääoman 

jakamisesta.  

 

Tarjottavien 

arvopaperien 

kokonaismäärä 

Tarjottavien arvopapereiden enimmäismäärä on 23.880.845 Antiosaketta. Yhtiön hallitus on 

17.2.2022 päättänyt Osakeannista ylimääräiseltä yhtiökokoukselta 16.2.2022 saamansa 

valtuutuksen perusteella. 
 

Merkintähinta ja sen 

määrittämisen 

perusteet 

Antiosakkeiden merkintähinta on 0,104 euroa tai 1,09 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta 

(”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan pääoman 

rahastoon. Merkintähinta on määritelty siten, että se sisältää merkintäetuoikeusanneille 
tavanomaisen alennuksen. Merkintähinta on noin 40 prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen 

päätöskurssi First North Swedenissä 16.2.2022 (1,83 kruunua) ja 41 prosenttia alhaisempi kuin 

Yhtiön osakkeen päätöskurssi First North Finlandissa 16.2.2022 (0,1775 euroa). 
 

Sijoittajalta 

veloitettavat kulut 

Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin 

ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.  
 

Merkintä- ja 

maksuehdot  

Loudspring antaa kaikille osakkeenomistajilleen, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n 

(”Euroclear Finland”) tai Euroclear Sweden AB:n (”Euroclear Sweden”) ylläpitämään Loudspringin 

osakasrekisteriin, yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista 
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Osakeannin täsmäytyspäivänä 24.2.2022 omistettua osaketta kohden. Kaksi (2) Merkintäoikeutta 

oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) Antiosakkeen. Antiosakkeiden murto-osia ei luovuteta 
eikä yksittäistä Merkintäoikeutta voi käyttää osittain. Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava Yhtiön 

osake on pantattu tai sitä koskee muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman 

pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan suostumusta. 

 
Osakkeenomistaja voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Antiosakkeita arvo-osuustilillään 

olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Osakeantiin osallistuakseen 

osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajansa tai 
omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti.  

 

Ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksiantonsa oman 
tilinhoitajansa tai omaisuudenhoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti. 

 

Niiden osakkeenomistajien ja muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden omistamat 

Yhtiön osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisteröinnin hoitajan nimiin, on 
annettava merkintätoimeksiantonsa hallintarekisteröinnin hoitajansa antamien ohjeiden mukaisesti . 

 

Antiosakkeiden merkintäaika (”Merkintäaika”) alkaa 1.3.2022 klo 09.30 Suomen aikaa (8.30 
Ruotsin aikaa), ja sen odotetaan päättyvän 17.3.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) 

Suomessa ja 15.3.2022 klo 16.30 Suomen aikaa (15.30 Ruotsin aikaa) Ruotsissa. 

 
Yhtiö voi oman harkintansa mukaan pidentää Merkintäaikaa. Merkintäaikaa voidaan pidentää yhden 

tai useamman kerran, kuitenkin enintään 30.3.2022 asti. Merkintäajan mahdolliset pidennykset 

ilmoitetaan yhtiötiedotteella ennen Merkintäajan päättymistä. 

 
Merkintäpaikat, tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat saattavat 

edellyttää asiakkailtaan merkintätoimeksiannon antamista tiettynä päivänä jo ennen kuin 

kaupankäynti Merkintäoikeuksilla tai Merkintäaika päättyy. 
 

Merkintäpaikkoina toimivat  

- Suomessa tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat sekä 
- Ruotsissa Aqurat Fondkommission AB:n verkkosivut osoitteessa www.aqurat.se ja Aqurat 

Fondkommission AB:n toimipaikka osoitteessa Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, 

Sweden (info@aqurat.se, puh. +46 8-684 05 800). 
 

Osakeannissa merkittyjen Antiosakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan 

euroissa Suomessa tai Ruotsin kruunuissa Ruotsissa merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä 

merkintäpaikan, tilinhoitajan tai omaisuudenhoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 
 

Yhtiön hallitus päättää mahdollisten merkitsemättä jääneiden Antiosakkeiden tarjoamisesta 

toissijaisessa merkinnässä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille, jotka ovat Merkintäaikana 
antaneet merkintätoimeksiannon merkitä Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia. 

 

Antiosakkeiden merkintä ilman Merkintäoikeuksia osakkeenomistajan ja/tai muun sijoittajan 
toimesta tapahtuu antamalla merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta 

merkitsijän tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai hallintarekisteriin merkittyjen sijoittajien 

tapauksessa hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintätoimeksianto, 

joka Ruotsissa lähetetään postitse, on toimitettava hyvissä ajoin ennen viimeistä merkintäpäivää. 
Ainoastaan yhden (1) merkintätoimeksiannon ilman Merkintäoikeuksia voi tehdä. Jos useampi 

merkintätoimeksianto annetaan, ainoastaan viimeinen otetaan huomioon. Epätäydellinen tai 

virheellinen merkintätoimeksianto voidaan jättää huomioimatta. Merkintätoimeksianto on sitova. 
 

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear 

Finlandin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai 
hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto 

ja maksu viimeistään 17.3.2022 tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan 

tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.  
 

Osakkeenomistajan ja/tai sijoittajan, jonka merkitsemät Antiosakkeet toimitetaan Euroclear 

Swedenin ylläpitämän arvo-osuusjärjestelmän kautta, tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan tai 

hallintarekisteröinninhoitajan, mikäli toimeksianto annetaan sille, tulee saada merkintätoimeksianto 
ja maksu viimeistään 15.3.2022 tai sitä aikaisempana ajankohtana tilinhoitajan, omaisuudenhoitajan 

tai hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti. 



9 

 

 

Mikäli kaikkia Antiosakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella, Loudspringin hallitus 
päättää ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden allokaatiosta seuraavasti: 

 

a) Ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella. 

Mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille merkitsijöille 
määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Antiosakkeiden merkintään käytettyjen 

Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa ja, mikäli tämä ei ole mahdollista, 

arpomalla; ja 
 

b) Toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Antiosakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia, 

ja mikäli kyseiset merkitsijät ylimerkitsevät Osakeannin, allokaatio kyseisille 
merkitsijöille määräytyy hallituksen päättämällä tavalla. 

 

Loudspring vahvistaa ilman Merkintäoikeuksia merkittyjen Antiosakkeiden merkinnän 

hyväksymisen, jos se hyväksytään, kaikille sijoittajille, jotka ovat antaneet merkintätoimeksiannon 
Antiosakkeiden merkitsemiseksi ilman Merkintäoikeuksia. Sijoittajat, jotka merkitsevät 

Antiosakkeita ilman Merkintäoikeuksia tilinhoitajansa kautta Ruotsissa saavat tiedon merkinnästä 

tilinhoitajansa noudattaman käytännön mukaisesti. 
 

Mikäli ilman Merkintäoikeuksia merkittyjä Antiosakkeita ei allokoida merkintätoimeksiannossa 

mainittua määrää, saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaava maksettu Merkintähinta palautetaan 
merkitsijälle arviolta 23.3.2022. Palautettaville varoille ei makseta korkoa. 

 

Tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin jäljempänä olevan 

kohdan ”Merkintöjen perumisoikeus perustietoasiakirjan täydennyksen johdosta” mukaisesti. 
 

Merkintöjen 

hyväksyminen ja 

arvopaperien 

toimittaminen 

sijoittajille  

 

Merkintäoikeudet rekisteröidään osakkeenomistajien arvo-osuustileille Euroclear Finlandin 

ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 25.2.2022 ja Euroclear Swedenin ylläpitämässä 
arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 28.2.2022. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne 

ovat kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finlandissa (”First North Finland”) 

(kaupankäyntitunnus LOUDU0122, ISIN-tunnus: FI4000518196) ja First North Growth Market 
Swedenissä (”First North Sweden”) (kaupankäyntitunnus LOUDS TR, ISIN-tunnus: 
SE0017563570) 1.3.2022 ja 10.3.2022 välisenä aikana. 

 
Osakeannissa merkityt Antiosakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finlandin 

ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä ja ne toimitetaan sijoittajille Euroclear Finlandin ja 

Euroclear Swedenin ylläpitämien arvo-osuusjärjestelmien kautta.  

 
Merkinnän tekemisen jälkeen Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavat väliaikaiset 

osakkeet (”Väliaikaiset osakkeet”) kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille arviolta merkintää 

seuraavana päivänä Suomessa Euroclear Finlandin ja Ruotsissa Euroclear Swedenin 
selvitysaikataulun mukaisesti. Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla alkaa First North Finlandissa 

(kaupankäyntitunnus LOUDN0122, ISIN-tunnus: FI4000518204) ja First North Swedenissä 

(kaupankäyntitunnus LOUDS BTA, ISIN-tunnus: SE0017563588) omana lajinaan arviolta 
1.3.2022.  

 

Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Antiosakkeet toimitetaan samaan aikaan kun Merkintäoikeuksilla 

merkityt Antiosakkeet, eikä niiden osalta toimiteta Väliaikaisia osakkeita. 
 

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Merkintäoikeuksien perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen sekä 

sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät arviolta 22.3.2022. Lisäksi Yhtiön 
hallitus hyväksyy edellä esitettyjen allokaatioperiaatteiden mukaisesti ilman Merkintäoikeuksia ja 

näiden Osakeannin ehtojen sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti tehdyt merkinnät. 

 
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin sen jälkeen, kun Antiosakkeet on 

rekisteröity kaupparekisteriin. Toimittaminen ja yhdistäminen tapahtuu Euroclear Finlandin 

ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 1.4.2022 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin 
kohteena yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 4.4.2022 First North 

Finlandissa. Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä toimittaminen ja 

yhdistäminen tapahtuu arviolta 8.4.2022 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä 

Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 8.4.2022 First North Swedenissä. 
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Muut tarjouksen 

erityiset ehdot 

 

 

Jos Yhtiön Osakeannin yhteydessä laatimaa perustietoasiakirjaa täydennetään sellaisen merkittävän 

uuden seikan, olennaisen virheen tai olennaisen erätarkkuuden vuoksi, joka voi vaikuttaa 
Antiosakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden arviointiin, on sijoittajille, jotka ovat merkinneet 

Antiosakkeita ennen täydennyksen julkaisemista, oikeus perua merkintänsä määräajassa. Määräajan 

kesto on vähintään kolme (3) työpäivää alkaen täydennyksen julkaisemisesta. Sijoittajan merkinnän 

perumisen katsotaan koskevan kyseisen sijoittajan kaikkia merkintöjä. Perumisoikeuden 
edellytyksenä on lisäksi, että sellainen yllä mainittu merkittävä uusi seikka, olennainen virhe tai 

olennainen epätarkkuus on käynyt ilmi tai havaittiin ennen Merkintäajan päättymistä tai perumisen 

kohteena olevien Antiosakkeiden tai Väliaikaisten Osakkeiden kirjaamista merkitsijän arvo-
osuustilille (sen mukaan, kumpi näistä tapahtuu ensin). Perumisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille 

tilinhoitajalle, omaisuudenhoitajalle tai hallintarekisteröinnin hoitajalle, jossa merkintätoimeksianto 

on tehty. 
 

Merkinnän perumiseen oikeuttavan ajanjakson päätyttyä perumisoikeutta ei enää ole. 

 

Mikäli sijoittaja on perunut merkintänsä, sijoittajan mahdollisesti jo maksama Merkintähinta 
palautetaan sijoittajan pankkitilille, jonka tiedot hän on ilmoittanut merkinnän yhteydessä. Maksu 

palautetaan kolmen (3) paikallisen pankkipäivän kuluessa merkinnän perumisesta. Palautettaville 

summille ei makseta korkoa. Yhtiö ilmoittaa perumisohjeet yhtiötiedotteella perustietoasiakirjan 
täydennyksen julkaisemisen yhteydessä. Jos Yhtiön osakkeenomistaja on myynyt tai muuten 

siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa. 

 

Asiakasvarojen 

hallinnointia koskevat 

tiedot 

Asiakasvarojen hallinnointi tapahtuu merkintäpaikkojn noudattamien käytäntöjen mukaisesti. 

 

Arvopaperista 

mahdollisesti perittävä 

lähdevero ja selvitys 

siitä, huolehtiiko 

liikkeeseenlaskija 

lähdeveron perimi- 

sestä  

 

Yhtiö on velvollinen perimään lähdeveron osingon maksamisen yhteydessä, kun Yhtiö maksaa 
osinkoa Suomessa rajoitetusti verovelvolliselle sijoittajalle. Tällä hetkellä Suomessa lähdeveron 

määrä on 20 prosenttia, kun tulonsaaja on rajoitetusti verovelvollinen yhteisö ja 30 prosenttia kai- 

kille muille rajoitetusti verovelvollisille tulonsaajille, ellei soveltuvassa verosopimuksessa toisin 
määrätä.  

 

Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan niin kutsutun emo-tytäryh- 
tiödirektiivin (2011/96/EU) 2 artiklassa tarkoitetulle Euroopan unionin jäsenvaltiossa sijaitsevalle 

yhtiölle, joka välittömästi omistaa vähintään 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta.  

 
Lähdeveroa ei peritä Yhtiön maksamista osingoista, jotka maksetaan Suomessa rajoitetusti vero- 

velvolliselle yhteisölle, jos (i) osingonsaajan kotipaikka on Euroopan talousalueella; (ii) Suomen ja 

osingonsaajan asuinvaltion välillä on järjestetty veroasioita koskeva tietojenvaihto; (iii) osingon- 

saaja vastaa Suomen verolainsäädännössä tarkoitettua suomalaista yhteisöä; (iv) osinko olisi ko- 
konaan verovapaa vastaavalle suomalaiselle yhteisölle maksettuna; ja (v) osingonsaaja näyttää, että 

maksettua lähdeveroa ei tosiasiassa voida kokonaisuudessaan hyvittää osingonsaajan asuin- 

valtiossa. Edellä mainitun rajoittamatta sovellettava lähdeverokanta on tällä hetkellä tietyin edelly- 
tyksin 15 prosenttia rajoitetusti verovelvollisen yhteisön saamaan osinkoon, jos Yhtiön osakkeet 

kuuluvat osingonsaajan sijoitusomaisuuteen. Sovellettavasta verosopimuksesta riippuen sovellet- 

tava lähdevero voi olla myös alempi kuin 15 prosenttia.  
 

Rajoitetusti verovelvollisen tulonsaajan yksilöimisvelvollisuudesta on säädetty poikkeus hallintare- 

kisteriosinkojen osalta. Tällöin, jos osingonsaaja asuu verosopimusvaltiossa, osingosta peritään 

lähdeveroa aina vähintään 15 prosenttia tai kussakin tilanteessa verosopimuksen edellyttämä tätä 
suurempi määrä. Osingonsaaja voi ennen suorituksen maksamista esittää maksajalle selvityksen 

kotipaikastaan ja muista verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä, jolloin hän voi, tiettyjen 

edellytysten täyttyessä, saada hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavan osingon sovellettavan 
verosopimuksen mukaisella alemmalla lähdeveroprosentilla. Mikäli edellytykset eivät täyty, 

hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavista osingoista peritään 30 prosentin lähdevero.  

 
Yhtiö perii lähdeveron voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  

 

 
 

Muut tiedot 

 

Perustietoasiakirjaan sisältyvät tiedot ovat ajantasaisia perustietoasiakirjan julkaisupäivänä, ja niitä päivitetään tarvittaessa 

Osakeannin voimassaoloajan. Perustietoasiakirja on julkaistu 28.2.2022, ja se on voimassa 17.3.2022 saakka. Lisätietoja 
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liikkeeseen- laskijasta on saatavilla veloituksetta Yhtiön verkkosivustolta osoitteesta www.loudspring.earth, puhelinnumerosta 

+358 40 637 0501 ja sähköpostitse osoitteesta jarkko@loudspring.earth. 
 

Nähtävillä olevat asiakirjat 

Seuraavien asiakirjojen jäljennökset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivustolta osoitteessa www.loudspring.earth. Osakeantiin 

osallistumiseen oikeutetuille suositellaan tutustumista seuraaviin asiakirjoihin: 
 

- Perustietoasiakirja 

- Sijoittajamuistio 
- Osakeannin ehdot 

- Yhtiön tilintarkastamaton puolivuotiskatsaus 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta sisältäen 

vertailutiedot 30.6.2020 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta 
- Yhtiön tilintarkastettu tilinpäätös 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus 

- Yhtiön yhtiöjärjestys 

- Yhtiön kaupparekisteriote sellaisena kuin se on voimassa tämän perustietoasiakirjan päivämääränä. 
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